
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
D'INVESTIGACIÓ ECOTONS
LA ESCOCESA - CREAF 2022

La Escocesa és una fàbrica de creació gestionada
de manera associativa per la comunitat de persones
que la componen. Dóna cobertura a les necessitats
de les artistes en les diferents fases de la seva
trajectòria, oferint espais de treball i recursos per al
desenvolupament de projectes.

El CREAF és un centre públic de recerca dedicat a
l'ecologia terrestre, l'anàlisi territorial i el canvi global,
que persegueix l'excel·lència en la producció i difusió
del coneixement, a més de la innovació, el
desenvolupament i la transferència de metodologies.
El centre pretén contribuir al coneixement sobre
conservació i gestió del medi ambient i el territori, a
més de l'adaptació al canvi ambiental a escala local,
regional i global.

Els ecotons són zones de transició entre comunitats
ecològiques diferents, llocs en certa manera
marginals on es posen en contacte diferents
realitats, on sorgeixen tensions però també fertilitats
inesperades. El CREAF, en col·laboració amb La
Escocesa, proposa un espai d'experimentació,
aprenentatge, encreuament de disciplines i recerca
científica-cultural aplicada a l'estudi de la Biosfera i
dels grans reptes ambientals que afronten les
nostres societats (com ara el canvi climàtic, la
pèrdua de biodiversitat o la gestió de l'aigua).

La present convocatòria es dirigeix a persones o
col·lectius amb l'interès de desenvolupar un projecte
d’investigació i experimentació artística en un centre
de recerca científica en temes d'ecologia i canvi
global, plantejant una proposta que procuri un diàleg
entre el món de l'art i la ciència, i que reflexioni sobre
el valor de la (bio)diversitat en l'actual situació de
crisi ambiental global.
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1. Descripció i procediment

El propòsit de la present convocatòria és recolzar un projecte
d’investigació i experimentació artística, individual o col·lectiu,
per a realitzar-se al llarg de 2022 i el primer trimestre de 2023.
S'entén per projectes de recerca i experimentació aquells que
posen l'accent en el procés abans que en la producció d'obra.
Per exemple, propostes que provoquin dinàmiques de pràctica
col·lectiva i pensament crític, imaginin noves metodologies des
de l'art o realitzin assajos de prova i error.

Com a part del projecte, s'haurà de realitzar algun tipus
d'esdeveniment o activitat, bé durant el procés de recerca o en
finalitzar el mateix. El propòsit de l'esdeveniment més enllà de
mostrar resultats concrets, pot ser, d'una banda, ajudar en el
procés de treball i incloure a altres persones en aquest, i per
altr banda, compartir i donar visibilitat al projecte.

Es podrà presentar qualsevol persona que compleixi els
requeriments d'aquestes bases, sense límit d'edat o origen
geogràfic, ni una trajectòria professional específica.

Poden presentar-se projectes a iniciar, o que es trobin en curs.
El procés de selecció es desenvoluparà d'acord amb els
principis d'objectivitat, igualtat i no-discriminació.

El procés d'aplicació consta de dues fases. Després d'un
primer període de recepció de sol·licituds, es triaran entre 5 i 15
propostes. En la primera fase se sol·licita una breu descripció
general del projecte, a emplenar en el formulari adjunt a
aquesta convocatòria. Les propostes seleccionades per a la
segona fase tindran un període de treball per a ser ampliades
abans de la selecció i resolució final, en la qual es triarà un
projecte.

Per a la selecció es conformarà un jurat, compost per una
agent externa, una persona de l'equip del CREAF i dues
persones de l'equip d'oficines de l'Escocesa. Es procurarà la
formació d'un jurat el més heterogeni possible. La decisió del
jurat tindrà caràcter definitiu i inapel·lable. La plaça podrà
quedar deserta si el jurat el decideix de manera unànime.
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La resolució de la convocatòria es farà pública en les pàgines
web de l'Escocesa i el CREAF una vegada els projectes triats
hagin confirmat l'acceptació. A l'inici del projecte, es durà a
terme una reunió amb la persona o col·lectiu becat per a posar
en comú les condicions de la beca, les accions, el pressupost i
el calendari.

2. Documentació

En la primera fase, s'ha d'enviar:

1. Formulari de sol·licitud adjunt a aquestes bases.

En la segona fase, s'ha d'enviar:

1. Dossier del projecte, d'un màxim de 10 pàgines, en el
qual s'incloguin els següents apartats:
a. Títol i descripció del projecte.
b. Explicació del contingut del projecte i la metodologia

a seguir per al seu correcte desenvolupament.
c. Pla de treball.
d. Pressupost, adaptat al projecte i les seves

necessitats, amb almenys les següents partides:
honoraris de la persona o col·lectiu sol·licitant,
honoraris de les agents externes i despeses de
producció.

e. Curriculum vitae, en 1 pàgina.

En totes dues fases la documentació haurà d'agrupar-se en un
únic PDF, i enviar-se a convocatories@laescocesa.org, amb
l'assumpte “Projecte d’investigació Ecotons 2022”.

- L'arxiu no ha d'usar una grandària de font menor de 12pt,
sobrepassar el límit de pàgines de cada fase ni pesar més
de 10 MB.  

- Es denominarà amb el nom i els cognoms de la persona o
col·lectiu sol·licitant.  

- Els projectes podran presentar-se en català, castellà o
anglès.  

- No es tindran en compte les sol·licituds rebudes fora de
termini, amb la documentació incompleta, o que no
compleixin els requisits anteriors.
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La Escocesa es troba en un antic edifici industrial i actualment,
només la planta baixa és accessible físicament. Treballarem
amb els projectes seleccionats per a satisfer les demandes
d'accessibilitat, fent adaptacions sempre que siguin viables dins
de les possibilitats del centre. Si necessites informació en un
format diferent o tens alguna pregunta sobre accessibilitat,
contacta amb: convocatories@laescocesa.org

3. Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb els següents
punts:

● Interès artístic i crític del projecte, així com de la seva
metodologia de recerca i experimentació en relació a l'eix
temàtic Ecotons.

● Adequació a les línies de recerca del CREAF.

● Aportació significativa de continguts, metodologies i punts
de vista singulars.

● Viabilitat de la proposta en termes de temps i pressupost
plantejats.

● Rellevància per a la trajectòria de la persona o col·lectiu
sol·licitant.

● D'acord amb el nostre compromís amb la diversitat, el
jurat prestarà especial atenció a les candidatures
provinents de col·lectius que actualment estan
infrarepresentats en el món de l'art i les ciències en
general, però també en La Escocesa i el CREAF en
particular.
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4. Acords

La persona o col·lectiu seleccionat es compromet a:

● Fer-se càrrec del correcte desenvolupament de les
accions proposades, el calendari i el pressupost acordats.

● Informar periòdicament a La Escocesa i el CREAF de
l'avanç del projecte, així com de les possibles
modificacions. Haurà de comunicar-se a totes dues
institucions immediatament en el cas de no poder
desenvolupar el projecte per qualsevol motiu. La
Escocesa i el CREAF es reserven el dret de cancel·lar
l'aportació econòmica o cobrir la vacant.

● Realitzar una presentació pública del projecte, compartint
el procés de recerca amb les comunitats del CREAF i de
La 'Escocesa.

● Complir els protocols d'ús i comportament de La Escocesa
i del CREAF.

● Incloure a La Escocesa i el CREAF en els elements de
comunicació i difusió del projecte.

● Realitzar una memòria del projecte el format i l'extensió
del qual es determinarà en la reunió inicial dels projectes.

El CREAF i La Escocesa es comprometen a:

● Dotar al projecte becat amb la quantitat assignada.

● Posar a disposició els seus recursos: en La Escocesa, els
llocs de treball i reunió, el laboratori fotogràfic, els tallers
de risografía, ceràmica i fusta, eines bàsiques, el plató
amb fons continu i material audiovisual. També es
contempla l'opció d'utilitzar altres espais o realitzar
accions fora del centre, segons les necessitats del
projecte. En el CREAF les artistes podran disposar d'un
espai-taller en les instal·lacions de l'estació biològica  de
Can Balasc al Parc Natural de Collserola (que inclou
també parcel·les forestals i laboratoris) i accés a les
instal·lacions del CREAF al campus de la UAB
(laboratoris, equipaments científics, sala de reunions).
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● Oferir acompanyament en matèria de conceptualització,
producció i comunicació.

● Comunicar cada projecte i les seves possibles activacions
a través dels seus canals habituals.

● Atorgar l'estat de ‘sòcies usuàries’ temporals de La
Escocesa als col·lectius i persones seleccionades
respecte a l'accés al centre i els seus serveis. Més
informació en el següent link:
https://www.laescocesa.org/es/La%20Escocesa/Asociate

● Fer adaptacions d'accessibilitat requerides per al
desenvolupament dels projectes, dins de les possibilitats
de totes dues institucions.

5. Dotació econòmica

Es dotarà al projecte seleccionat amb 5.000€ bruts ampliable a
6.000€ en cas de col·lectius. Aquesta dotació es dividirà en
3.000€ per a honoraris (4.000€ en cas de col·lectius) i 2.000€
per a producció.

La partida d'honoraris de la persona o col·lectiu serà lliurada en
forma de beca, amb una retenció del 2%, després de la
signatura del contracte d'acceptació. Es lliuraran 2.000€ en
començar el projecte i 1.000€ una vegada es realitzi la
memòria del mateix (3.000€ i 1.000€ en el cas dels col·lectius).

Les despeses de producció i els honoraris de terceres
persones es justificaran mitjançant factures amb els impostos
pertinents. La remuneració a terceres persones serà sempre
preferentment econòmica, encara que pot obrir-se la porta a
maneres no capitalistes de remuneració, com ara trocs,
intercanvis de temps, etc. acordats per totes dues parts,
mantenint informada sobre el compliment de les bones
pràctiques a La Escocesa. Aquestes partides seran com-
unicades i acordades prèviament amb l'equip de La Escocesa.
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6. Calendari

1a Fase

Període de recepció de propostes:
Fins al 15 d'abril de 2022

Resolució de la selecció de propostes:
Abans del 30 d'abril de 2022

2a Fase

Període de recepció de projectes:
Fins al 20 de maig de 2022

Resolució final:
Abans del 10 de juny de 2022

Període de treball

Reunions inicials dels projectes:
Finals de juny de 2022

Desenvolupament dels projectes i justificació econòmica:
Fins al final de desembre de 2022

Lliurament memòria justificativa:
Primer trimestre de 2023

7. Acceptació de les bases

La presentació de la sol·licitud per a la present Convocatòria de
Beques de d’Investigació Ecotons La Escocesa - CREAF 2022
implica l'acceptació d'aquestes bases.
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8. Cures

Amb l'objectiu de llançar convocatòries accessibles que
atenguin les condicions de treball i necessitats del sector,
responent a les especificitats del context en el qual se situa La
Escocesa, aquestes bases han estat revisades pel Laboratorio
de Ideas para Convocatorias Cuidadas.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

La Escocesa
Carrer Pere IV, 345 08020 Barcelona
Telèfon: 931650020
info@laescocesa.org
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