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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Fru'it deis constants atacs i la precarització endémica que pateix el sector musical han sorgit 

diversos col-lectius que tenen l'objectiu de generar consciéncia col·lectiva i defensar els 

drets deis i les treballadores de la música. S'han creat coJ.lectius amb objectius sindicals 

com ara el Sindical de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!), el Sindical de la Música 

(COS) i d'altres ja existents com la Associació de Músics de Jazz i Música Moderna 

(AMJMM), entre d'altres. 

Fent una radiografía rapida cal destacar que es tracia d'un sector historicament poc 

organitzat degut a, entre molts d'altres factors, les diferents situacions professionals que 

s'hi donen i la deslegitimació d'aquest com a col·lectiu professional. Per aixo cal identificar 

els problemes laborals que abunden en el sector: problemes d'inestabilitat, riscos i males 

practiques de contractació. Tot aixo fa que els i les treballadores s'hagin de buscar la vida 

per treballar legalment. Així apareix un deis primers problemes: la facturació. Gairebé cap 

de les persones contractants dóna d'alta a la Seguretat Social ni tampoc assumeix les 

despeses de la gestió que se'n deriven, per no parlar de responsabilitats davant d'un 
possible accident laboral. Tampoc es tenen en compte les hores de feina tora l'escenari, 

hores de conducció, de muntatge, de promoció, etc. 

Com a objectiu a llarg termini el sector aspira a un estatut del músic que vetlli per un 

correcta funcionament del sector. Emmirallant-se en el que passa en el gremi d'actors i 

actrius, cal que qualsevol músic que actu'i en un escenari estigui empara! per un conveni 

adapta! a les circumstancies laborals del sector. 

Per tant, havent fet una rapida diagnosi del sector, el sindicalisme musical s'ha marca! uns 

objectius concrets a treballar: salaris i condicions dignes i dret a la seguretat social, a les 

pensions i convenís col·lectius. La gran majoria de professionals de la música d'aquest país 

no té contractes, ni assajos remunerats, ni se'ls cobreixen despeses de dietes i 

desplagaments, no hi ha ajudes raonables per les persones físiques ni una quantificació real 

del valor del temps de treball. 
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