
L’Associació d’Idees EMA obre un procés de selecció per a cobrir la 
plaça de mestratge de taller de ceràmica de La Escocesa 20231

La Escocesa és una antiga fàbrica tèxtil recuperada, reoberta i posada en funcionament per un grup 
d'artistes que en els anys 90 van decidir reinterpretar l'ús de l'espai. Avui dia, funciona com un dels 
nodes de la xarxa de Fàbriques de Creació impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, i se centra a 
donar cobertura a les necessitats d'artistes i agents culturals en les diferents fases de la seva 
trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al desenvolupament de projectes d'art i recerca.

Com a servei públic, el centre és gestionat per l’Associació d’Idees EMA, una entitat sense ànim de 
lucre formada en 1999 per artistes visuals. La gestió de La Escocesa segueix un model col·lectiu 
que opera a través d'una Assemblea Anual formada per totes les sòcies. Els seus valors sorgeixen 
des d'un posicionament emancipador, cooperatiu, horitzontal i feminista que advoca per la llibertat 
creativa i el desenvolupament de projectes comunitaris. Com a espai habitat per la comunitat 
artística, no se centra únicament en la creació d'obres d'art, sinó també en la generació comuna de 
coneixements, xarxes de cures i noves maneres de construir les institucions culturals.

El programa d'enguany planteja un procés de 'regeneració institucional' a través del qual (re)pensar, 
no sols les múltiples estructures que donen sustentació a la institució, sinó també els processos que 
tenen lloc perquè aquestes estructures pervisquin. Basant-se en la tècnica agrícola del guaret, la 
institució es replega i pausa per a poder tornar a conrear(es).  

L'obrador col·lectiu de ceràmica, iniciat com a projecte col·lectiu per artistes de La Escocesa, és ara
un espai de treball en el qual moltes artistes volen desenvolupar les seves obres i projectes. Per això,
des de l'associació s'ha decidit invertir recursos a comprar un forn nou propi i dinamitzar l'espai 
amb una persona experta en la tècnica i l'acompanyament de processos de treball amb ceràmica. 

Com infraestructura La Escocesa es troba en un antic edifici industrial sense rehabilitar, per la qual 
cosa té unes condicions físiques específiques. Per exemple, les temperatures extremes a l'estiu i 
hivern, la humitat, el soroll i la pols. Durant aquest any, també tindrem obres en els voltants, per la 
qual cosa hi haurà nivells de soroll i pols més alts dels habituals.

Encàrrec professional i funcions 

Les candidatures per a aquesta convocatòria hauran de complir amb un perfil adequat per al lloc de 
treball, estant vinculat a les pràctiques artístiques contemporànies des d'una visió comunitària. Les 
tasques a realitzar seran:   
• Acompanyament dels artistes residents de La Escocesa en el procés ceràmic. 
Cuidar l'esperit comunitari i d'autogestió del taller de ceràmica. 

1* Aquestes bases han estat redactades utilitzant el gènere neutre i en els casos que no ha estat possible, s'ha utilitzat el 
femení genèric, en línia amb el protocol feminista i els valors inclusius de L'Escocesa.



Només acompanyament, el paper d'aquesta persona mai serà el de fer encàrrecs personals dels 
sociis.
• Ordenar, cuidar i col·locar els espais de treball. Es treballa en col·laboració amb la persona de 
manteniment per a temes d'infraestructura de l'edifici. La neteja i treure les escombraries d'aquest 
espai seran a càrrec d'aquesta persona.
• Organitzar les fornades quinzenals, gestionar i cuidar el forn.
• Dinamització amb tallers específics d'alguna tècnica. Així com gestionar un petit pressupost per a 
la compra de materials i despeses diversos que tingui el taller.

Experiència i Condicions

• Es donarà preferència a persones amb més de dos anys d'experiència en projectes relacionats amb 
la ceràmica i els processos d'enfornat. 
• Es valorarà positivament el coneixement d'art contemporani.
• Salari de 400€ bruts mensuals en règim d’autònom, 
renovable mes a mes (a excepció d'agost i desembre quan les oficines estan tancades).
• Jornada laboral parcial per hores, 8 hores setmanals consecutives o alternes.
• Es precisa que la persona resideixi a Barcelona, ja que el treball es farà de manera presencial en 
les instal·lacions de L'Escocesa.

Sol·licitud
 
Les persones interessades a participar en el procés de selecció, hauran de presentar la següent 
documentació:

• Fotocòpia del document d'identitat vàlid.  
• Carta de motivació dirigida a La Escocesa on s'expliqui les raons per les quals vol el treball i les 
capacitats per a desenvolupar el lloc, incloent-hi experiència prèvia en els àmbits sol·licitats 
(màxim 2 pàgines).
• Breu Curriculum vitae.   

Tota la documentació s'haurà d'enviar en un únic document pdf (màxim 10 MB) indicant 
l'assumpte “ceràmica La Escocesa” a la següent adreça electrònica: espais@laescocesa.org
• La data límit de lliurament de documentació finalitza el 3 de març de 2023. 
• Els resultats es notificaran abans del dia 17 de Març. 
• La incorporació seria immediata.

 - D'acord amb el nostre compromís amb la diversitat, el comitè seleccionador prestarà especial 
atenció a les candidatures provinents de col·lectius que en l'actualitat estan infrarepresentats en el 
món de l'art en general i en La Escocesa en particular.   

- Accessibilitat: La Escocesa es troba en un antic edifici industrial i actualment, només la planta 
baixa és accessible físicament. Donem suport als ajustos raonables i treballarem amb les persones 
candidates per a satisfer les demandes del lloc, fent adaptacions quan sigui necessari i/o possible. Si 
necessites informació en un format diferent o tens alguna pregunta sobre accessibilitat en relació 
amb el procés de sol·licitud o el lloc, contacta: comunicacio@laescocesa.org



Requisits i baremació
  
• Coneixements en gestió i pràctica en el món de la ceràmica (fins a 35 punts).
• Carta de motivació (fins a 25 punts).  
• Coneixements tècnics de l'ús del forn (fins a 25 punts).  
• Coneixements dels idiomes de treball (català i castellà). 
Es valoren coneixements de l'anglès (fins a 15 punts).

Jurat i resolució 

La resolució d'aquest concurs, serà comunicada als sol·licitants per l’Associació d’Idees EMA 
abans de la data acordada.
El jurat estarà compost, internament per persones de la Junta Directiva de L'Escocesa i de l'equip 
d'oficines. La decisió del jurat serà inapel·lable i el concurs podrà declarar-se desert.  

Confidencialitat / Protecció de dades
 
Totes les persones i institucions públiques implicades en el procés de selecció de candidats i 
candidates es comprometen a garantir la confidencialitat absoluta de totes les dades personals i 
professionals d'aquests, i asseguren que la participació de les persones no seleccionades es 
mantindrà en l'àmbit del coneixement i la valoració de la comissió de valoració.

Acceptació de les bases 
  
La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació d'aquestes bases. 

La Escocesa, Barcelona, 17 de febrer de 2023.


