
Concurs per cobrir la plaça per a la direcció d’Hangar. 
Període 2014-2018

Hangar és un centre de producció i de suport a la creació en les arts visuals generat pels  
propis artistes. Va ser fundat l’any 1997 per l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya i  
la  seva  funció  és  facilitar  els  mitjans  tècnics,  humans  i  econòmics  per  a  la  recerca, 
producció,  difusió  i  internacionalització  en  les  arts  visuals.  L’accés  a  residencies, 
tallers i  beques  d’Hangar es regula a través de concursos públics oberts  a tots  els 
creadors,  i  la  resolució  dels  quals  es  confia  a  un  comitè  d’experts  que  es  renova 
periòdicament (comissió de programes).
Cada quatre anys la Fundació AAVC (forma jurídica que empara Hangar) organitza un 
concurs per a la selecció de la direcció d’Hangar, càrrec que comprèn la direcció tant 
d'Hangar com de la Fundació Privada AAVC.

Encàrrec Professional
L’encàrrec  professional  per  a  la  direcció  d’Hangar  en  el  període  2014  –  2018  és  el 
següent:

Gestionar i optimitzar els actuals serveis i espais
- Tallers bàsics de producció analògics i digitals.
- Assessorament específic a projectes.
- Laboratori d'interactius. Desenvolupament de hardware, software o programari lliure.
- Oferta d'espais per a artistes, col·lectius o programes residents (estades llargues, curtes 
o ús temporal d’espais).
- Residències. Programa estratègic de residències i intercanvis internacionals.
-  Rendibilització  de  la  infraestructura  (espais  polivalents,  plató,  allotjament,  espais 
coworking....)
- Programació d'activitats públiques (workshops, conferències, presentació de projectes, 
trobades amb artistes, pràctiques amb professionals, debats...)

Enfortir les relacions i el treball en xarxa
Amb entitats  del  barri  del  Poblenou i  d’altres  contextos  pertinents.  Amb centres  d'art,  
museus i  espais de producció.  Amb centres de recerca i  àmbits docents,  universitats,  
escoles superiors d'art  i  disseny,  etc..  L'abast  de les xarxes ha de ser de caire local,  
nacional i internacional.

Desenvolupar un programa pel període 2014-2018
La proposta de futur haurà de contemplar els següents objectius:

-Treballar per la internacionalització d'Hangar en relació amb el seus artistes, projectes i 
recursos de finançament.
- Enfortir la visibilitat de totes les activitats, projectes i serveis.
- Obrir tots els serveis i programes a nous perfils professionals
- Aportar connexions o relacions a nivell nacional i internacional per enfortir el programa 
de residències i beques.
- Definir mecanismes de comunicació amb el context social.
- Impulsar debats, discussió i reflexió sobre l’art i les seves pràctiques.



Es valoraran les propostes que aportin  innovació en la  direcció,  gestió o  definició del  
programa. 

Configurar i desplegar un pla de comunicació pel període 2014-2018
El pla de comunicació haurà de tenir en compte:
- Comunicació interna (equip, usuaris, comunitat artística...).
- Comunicació externa (xarxes socials, mitjans de comunicació, plataforma virtual).
- El pla ha de considerar també protocols de representació.

Estructurar un bon equip tècnic
- Dirigir i reorganitzar l’equip tècnic d’Hangar i tots els seus serveis actuals o futurs.

Elaborar i gestionar el pressupost anual
- Elaborar els pressupostos, la seva distribució en els programes i presentar-los per a la 
seva aprovació a la Fundació AAVC.
- Diversificar i treballar per augmentar els recursos econòmics en les tres vessants: suport  
institucional, patrocinadors/mecenatge i recursos propis.

Bases del concurs
Per cobrir  la plaça de direcció d’Hangar, el Patronat de la Fundació AAVC convoca el  
present concurs regulat per les següents bases:

1. Perfil professional i requisits
El perfil  professional de la direcció d’Hangar és el  d’una persona experta en la gestió 
cultural,  disposada  a  afrontar  l’Encàrrec  Professional  definit  més amunt  i  valorant  els 
següents aspectes:
- Coneixements en el camp de l’art contemporani. 
- Experiència  en  la  gestió  de  projectes  culturals,  relacions  internacionals  i 

comunicació.
- Experiència en gerència econòmica.
- Capacitat de dirigir, treballar en equip. 
- Es valorarà el nivell d’idiomes. Català, castellà, anglès i altres.

2. Condicions
- Dedicació exclusiva i jornada complerta. 
- Incorporació a 2 de gener de 2014. 
- Remuneració de 39.000 euros anuals bruts.
- Contracte laboral d’una durada de quatre anys. La continuïtat de la relació laboral  

durant un nou termini  de quatre anys (2018-2022),  quedarà supeditada al  fet  de 
tornar a presentar-se i guanyar el següent concurs.

3. Sol·licituds
Les persones interessades en participar en aquest concurs hauran de lliurar la següent 
documentació:
- Un programa d’estratègia i actuació a partir de l’Encàrrec Professional

amb una extensió màxima de 5 pàgines.
- Una  carta  de  sol·licitud  dirigida  a  l’atenció  de  la  senyora  Montserrat  Moliner, 

presidenta de la Fundació AAVC.
- Fotocòpia del DNI o passaport. 
- Currículum vitae. 
- Documentació  (certificats,  textos,  publicacions,  etc.)  que  acreditin  el  perfil 



professional, el compliment dels requisits i els restants aspectes a valorar.  
- 2 Cartes de recomanació o de referència.

* Tota la documentació s'ha d'enviar en un sol PDF (màxim 10 Mb). 

Procés de selecció dels candidats

1. Validació formal de la documentació digital lliurada i admissió.
2. Preselecció de candidats segons els projectes presentats.
3. Selecció final de candidats per a l’entrevista personal.
4. Elecció del candidat.

Abans  de  l'entrevista  personal  s'hauran  de  lliurar  els  originals  de  la  documentació 
prèviament lliurada en PDF. 

El Jurat estarà format pels membres del patronat de la Fundació Privada AAVC.

4. Informació
Es pot ampliar la informació a http://hangar.org. 

5. Termini
La data límit de lliurament de sol·licituds finalitza el divendres 15 de novembre de 2013. 
Les  sol·licituds  s’han  de  lliurar  per  correu  electrònic  a  la  següent  adreça: 
concurshangar2014@hangar.org. 
Als concurrents els serà remès un correu de confirmació de la recepció de la sol·licitud i la  
documentació presentades, sense perjudici de la seva posterior revisió.

Prorrogat el  termini  de lliurament de sol·licituds fins el dimarts 19 de novembre 
2013.

6. Resolució
La resolució  d’aquest  concurs correspondrà al  Patronat  de la  Fundació AAVC en una 
reunió que tindrà lloc a principis de desembre de 2013. El Patronat de la Fundació AAVC 
podrà declarar desert aquest concurs.

Barcelona, 2 d'octubre de 2013
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