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Convocatòria de sòcies abril 2021

En La Escocesa existeix la modalitat de sòcia usuària, destinada a
qualsevol artista o investigadora que vulgui convertir-se en usuària de
l’espai sense disposar d’un taller propi. Actualment, el conjunt d’as-
sociades que La Escocesa pot acollir és de 75 persones (el número 
pot variar segons ho permeti l’estructura del centre.)  

La Escocesa defensa:

• Ser un espai respectuós i tenir cura del treball de les artistes
pel que es demana silenci en els espais al voltant dels estudis
(cuines, biblioteca, etc).
• Les sòcies usuàries només podran anar al centre durant l’horari
de les treballadores d’oficina (dimarts a dijous de 10h a 20h i
divendres de 10h a 15h).
• Qualsevol comportament racista, sexista o violent no està per-
més i comportarà a l’expulsió de la comunitat.
 

Avantatges

• Podràs fer ús dels espais comuns de reunió de La Escocesa,
sense accés a un taller propi, així com dels ÚTILS que ofereix el
centre: risografia, taller de revelatge fotogràfic, taller de ceràmi-
ca i fusta, biblioteca difusa i plató (sempre amb reserva prèvia; 
en el cas que alguns d’aquests serveis suposin un cost addicio-
nal, s’aplicaran les tarifes corresponents).
• Passaràs a formar part de l’Associació d’Idees EMA, òrgan
co-gestor de La Escocesa, relació mitjançant la qual podràs par-
ticipar en les assemblees amb veu però sense vot.
• Podràs presentar-te a totes les convocatòries i beques internes
del centre, destinades a usuàries.
• Contribuiràs a ampliar la base social del projecte de la fàbrica
oberta de creació analògica de La Escocesa.

Requisits 

• Ser major d’edat.
• Trobar-se en l’actualitat en el desenvolupament d’alguna
activitat artística o de recerca sobre qüestions relacionades amb
l’art.
• Respondre al formulari/carta de motivació (LINK AQUI) en un 
dels dos terminis anuals (abril i octubre) en què s’obre convoca-
tòria de sòcies usuàries.
 

https://forms.gle/M9ugqGnaPPeLnXue8
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Criteris d’admissió

La figura de sòcia usuària està dirigida especialment a les persones
que vulguin formar part de la comunitat artística i ciutadana de La
Escocesa, contribuint a construir el projecte col·lectivament, i no com
a solució per a obtenir un taller de treball, un espai d’emmagatzmat-
ge de material, un lloc on fer exposicions o difusions de l’obra en
benefici propi. La Escocesa se sosté gràcies a la implicació i cures de
la seva comunitat, buscant créixer amb la participació activa de totes
les implicades.

Condicions

• Les sol·licituds de sòcies tenen un període de renovació se-
mestral mitjançant dos terminis anuals (abril i octubre) en què
s’obre convocatòria de sòcies usuàries. Per a renovar l’afiliació
serà necessari presentar una nova carta de motivació.
• La tarifa mensual per a les associades usuàries és de 12€ a
través d’un pagament únic de 72€ semestrals.
• L’entrada de sòcies es fa en els mesos de Juny i Desembre.
• Durant els mesos de maig i novembre, la Junta de l’Associa-
ció, juntament amb la direcció del centre, es reuneixen per a
valorar les sol·licituds. L’acceptació o rebuig de les sol·licituds es
comunicarà a cada sol·licitant després d’aquestes valoracions.

Terminis

Període de recepció de les sol·licituds: del 15 al 30 d’abril de 2021
Resolució: última setmana de maig de 2021
Incorporació i abonament de la quota de l’associació: 1 de juny de
2021

Barcelona, 15 d’abril de 2021


