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Barcelona, 27 de juny del 2011 
 
Aclariment sobre la situació actual de La Escocesa 
 
 
Benvolguts / benvolgudes  amics/ amigues  de La Escocesa,  
 
L'Associació d'Idees, entitat gestora de La Escocesa, es veu obligada a emetre 
aquesta nota informativa per aclarir la situació actual i futura del centre a causa dels 
confusos comunicats apareguts en la premsa en les últimes setmanes per part 
de l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya. 
 
La Escocesa és un centre de producció d'arts visuals de propietat municipal gestionat 
de forma independent per la nostra associació a través d'un conveni amb l'Ajuntament 
de Barcelona. Enguany, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha decidit augmentar 
el seu suport econòmic al centre considerant el treball professional que hem 
desenvolupat en els últims anys. 
 
L'Associació d'Idees té la voluntat de continuar amb aquest treball en el futur 
beneficiant a la comunitat artística i col·laborant, com fins ara, amb altres centres de la 
ciutat i amb l'Ajuntament.   
 
Uns pocs mesos abans de les eleccions, l'Ajuntament va signar un conveni 
amb l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya per al 2011, en el qual s’incloïa una 
declaració d'intencions respecte a una eventual cessió d'una de les dues naus del 
recinte. Aquesta cessió implica una fragmentació del projecte inicial de La Escocesa.  
 
Aquest acord no varia en absolut el treball de la nostra associació en el present, que 
no ha estat consultada en aquest procés, ni tampoc la nostra intenció de seguir 
desenvolupant el projecte en les dues naus de la escocesa de cara al 
futur. L'Associació d'Idees està actualment treballant en un projecte basat en el foment 
d'un pol creatiu d'arts visuals al Poblenou, seguint la dinàmica natural del barri i en 
col.laboració amb Hangar, l’Associació d'Artistes Visuals de Catalunya i altres entitats.
   
Creiem que el potencial de La Escocesa no ha de ser dividit en dues naus amb gestió 
independent i que, en tot cas, la gestió definitiva del centre, un cop acondicionat 
l'espai, hauria de tenir lloc a través d'un concurs públic seguint les bones 
pràctiques. D'altra banda, la nostra associació compta amb el suport d'una gran part 
de la comunitat artística i veïnal del Poblenou, Barcelona i d'altres entitats 
com Xarxaprod (Xarxa de Centres de Producció d’Arts Visuals de Catalunya).   
 
El projecte arquitectònic de La Escocesa seleccionat en el concurs públic convocat per 
l'Ajuntament el 2009, va ser elaborat per desenvolupar un projecte d'arts visuals que 
encaixa amb el treball de l'associació dels darrers anys.  
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Actualment, la nostra associació es troba en procés de recollir suports per defensar la 
continuïtat del projecte existent, independentment de l'entitat gestora seleccionada, 
així com per defensar les bones pràctiques i la transparència pel que fa a la cessió i a 
la gestió dels espais públics.   
 
Així l'hi ho transmetrem al futur equip de govern de la ciutat, amb el qual esperem 
continuar col·laborant.   
 
Per a aquells que vulgueu donar suport al projecte actual, podeu posar-vos en 
contacte amb nosaltres (veronique@laescocesa.org i elva@laescocesa.org) i en tot 
cas, us demanem que contribuiu a donar la màxima difusió a aquesta nota 
informativa.  
 
 
Una salutació,   
 
La Junta Directiva de La Escocesa 
 
www.laescocesa.org 
www.flickr.com/photos/laescocesabcn 
www.facebook.com/pages/La-Escocesa/212822269832 


