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?Tocar en un hotel de Barcelona a
canvi d'un sopar, la proposta que
ha indignat els músics
És la compensació que se'ls oferia per actuar en el BCN Music Lobbiers, organitzat
per l'Ajuntament i el Gremi d'Hotels | El consistori rectifica i assegura que els
joves també rebran una remuneració econòmica del gremi
Actuar en un hotel de Barcelona gratis a canvi només d'un sopar en el mateix establiment sense
remuneració econòmica. Aquesta és la proposta que l'Ajuntament i el Gremi d'Hotels han dirigit a
grups emergents i de joves de la ciutat, en el marc del projecte BCN Music Lobbiers, i que ha
generat indignació entre el col·lectiu dels músics. El consistori ha rectificat i ha assegurat que, a
més del sopar, "els joves rebran una remuneració econòmica per la seva actuació que els pagarà el
Gremi d'Hotels", han informat a NacióDigital fonts municipals. BComú també ha piulat que
rebran una retribució en diners.

L'Ajuntament garantirà en BCNMusicLobbiers que els músics signin un contracte amb cada hotel
i cobrin el salari fixat pel conveni col·lectiu
? Barcelona en Comú (@bcnencomu) 14 d'octubre de 2016
(https://twitter.com/bcnencomu/status/786928168573800448)
La proposta de compensar-ho amb un sopar l'havia enviat per correu electrònic el Departament de
Joventut del consistori, el qual especificava que els grups que actuessin "no tindran una
compensació econòmica", segons el correu que ha difós a través de les xarxes la Coordinadora
Obrera Musical, vinculada al sindicat COS, el qual s'ha queixat de la "conxorxa" entre el
consistori i el gremi "per fer treballar gratis a músics a canvi de sopar i anunci".

Els "ajuntaments del canvi" no només no combaten la precarietat laboral en el sector del treball
musical, sinó que la fomenten.
? Cesk Freixas (@ceskfreixas) 14 d'octubre de 2016
(https://twitter.com/ceskfreixas/status/786839330367102976)
S'han fet ressò del correu la Unió Estatal de Sindicats de Músics, Intèrprets i Compositores, la qual
ha considerat "impresentable" que des de l'Ajuntament es "desvaloritzi la música i es fomenti la
precarietat d'aquesta manera". El cantautor Cesk Freixas ho ha considerat vergonyós amb
diverses piulades, i ha afirmat: "Els ajuntaments del canvi no només combaten la precarietat
laboral en el sector del treball musical, sinó que la fomenten".
Set grups inscrits que actuaran en 10 hotels
Segons el consistori, el projecte BCN Music Lobbiers, en el que col·laboren el Departament de
Joventut de l'Ajuntament i el Gremi d'Hotels, es preveu celebrar a principis de novembre i
consistirà a obrir als ciutadans els lobbies dels hotels -espais singulars situats en els vestíbuls- i fer
que acullin concerts de grups emergents i de joves de la ciutat. Està relacionat amb el Festival
Brot, un concurs de bandes novelles adreçat a joves de 14 a 25 anys.
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La iniciativa als hotels pretén donar l'oportunitat als grups amateurs a promocionar-se en espais
diferents dels escenaris habituals, ressalta l'Ajuntament. L'entrada als concerts és gratuïta i
només dependrà de l'aforament de l'espai. Per al públic assistent, no és obligatori consumir, i el
consistori promourà una campanya publicitària àmplia per donar difusió i suport a les actuacions
d'aquests grups. S'hi han inscrit set grups musicals, que actuaran en 10 hotels de la ciutat.
Des de les institucions s'ha de vetllar per la dignitat laboral. Això que feu, @bcnencomu
(https://twitter.com/bcnencomu) @pscbarcelona (https://twitter.com/pscbarcelona)
@jaumecollboni (https://twitter.com/jaumecollboni) , és lamentable. pic.twitter.com/9NWJ2WRotp
(https://t.co/9NWJ2WRotp)
? Coord Obrera Musical (@ObreraMusical) 14 d'octubre de 2016
(https://twitter.com/ObreraMusical/status/786849404644909057)

#TrabajoPorCena (https://twitter.com/hashtag/TrabajoPorCena?src=hash) Hemos emitido un
comunicado destinado a @barcelona_cat (https://twitter.com/barcelona_cat) @gremihotelsbcn
(https://twitter.com/gremihotelsbcn) @timeoutcat (https://twitter.com/timeoutcat)
https://t.co/P0z1k5GcmU (https://t.co/P0z1k5GcmU) #NoTocamosGratis
(https://twitter.com/hashtag/NoTocamosGratis?src=hash) pic.twitter.com/ZzTQdj7lEl
(https://t.co/ZzTQdj7lEl)
? Sindicatos de música (@FrentePop) 14 d'octubre de 2016
(https://twitter.com/FrentePop/status/786873025245351936)
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