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Legislació Vigent

JazzButlletí

Article 1. Supòsits inclosos

Edició, redacció i coordinació Maria Gateu
Coordinació Anna Veiga
Comissió Editorial Guillem Arnedo, Fran Suárez i Albert Caire
Disseny i maquetació Mariana Milei
Correcció Marc Rovira
Dipòsit legal B-3.600/94
Imatge de la portada Oliver Adell

1. La present Llei serà d’aplicació a les persones físiques les quals realitzin de forma habitual,
personal, directe, per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra
persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin ocupació a treballadors
per compte d’altri o no.
[...]
2. Es declaren expressament compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, sempre que
compleixin els requisits als quals es refereix l’apartat anterior:
[...] d) Els treballadors autònoms econòmicament dependents als quals es refereix el Capítol
III del Títol II de la present Llei.

Article 2. Supòsits exclosos
S’entendran expressament excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Llei aquelles prestacions de serveis que no compleixin amb els requisits de l’article 1.1, i en especial:
[...]
c) Les relacions laborals de caràcter especial a les quals es refereix l’article 2 del text refós
de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de
març i disposicions complementàries.

L'AMJM no s'identifica necessàriament amb la totalitat de les opinions
expressades en els articles de col·laboradors que recull aquesta publicació.

Junta Directiva
President Guillem Arnedo
Vicepresident Arecio Smith
Secretari David García
Tresorer Fran Suárez
Vocals Dani Morén, Ignasi Terraza, Sabina Witt,
Mario Rossy, Carola Ortiz, Diana Palau i Joel
Moreno Codinachs
Col·laboradors especials Dick Them i Albert Caire
Número de socis 290
Gerent Anna Veiga
Comunicació Míriam Mariné
Col·laboren:

Llei 20/2007, de l’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom

Article 2. Relacions laborals de caràcter especial

L'AMJM forma part de:

1. Es consideraran relacions laborals de caràcter especial:
[...]
e) La dels artistes en espectacles públics.
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’estatut dels treballadors
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Passeig Colom, 6 · Local 4 · 08002 Barcelona
Tel.: 93 268 47 36
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous
de 9.30h a 14.30h
amjm@amjm.org · www.amjm.org

Editorial

Necessitem urgentment…
…un nou marc legal i fiscal que reguli la nostra professió i el nostre sector,
és a dir, l’ecosistema en el qual els músics de tots els estils desenvolupem
les nostres carreres artístiques. L’actual regulació, el RD 1435/1985, s’ha
mostrat clarament incapaç de donar solució a la gran diversitat de casuístiques en les quals es fa música en viu, i és ineficaç a l’hora de protegir
adequadament als músics que fem bolos. La llei resulta de molt difícil
aplicació, o directament inaplicable, per part del teixit cultural associatiu,
empresarial o cooperativista, en especial per al sector més vulnerable: els
petits espais i els festivals i cicles emergents, alhora que és de molt difícil
encaix quan s’aplica als concerts organitzats per ajuntaments. En la
mateixa línia, l’informe per l’elaboració d’un Estatut de l’Artista aprovat per
unanimitat pel Congrés dels Diputats, en el seu punt 29, a les pàgines 61 i
62, diu: «…el RD 1435/1985 ha sido insuficiente para hacerse cargo de la
especificidad de los contratos y situaciones habituales. La redacción de
este Decreto, que en su día fue una aportación importante, queda lejos de
la realidad contemporánea y se ha convertido en un factor de desprotección
y precariedad en el sector».
Amb l’actual regulació tenim tres grans obstacles. El primer és que
segons l’actual llei de representativitat sindical, les associacions professionals de caràcter sindical o els sindicats de músics (que no formem part
de plantilles de companyies o d'orquestres estables) no tenim poder per
firmar convenis sense recórrer als grans sindicats. Hem de recordar que
l’actual regulació (RD 1435/1985) diu literalment: «Se ha optado por una
regulación no exhaustiva del contenido de la relación laboral, contemplándose sólo aquellos aspectos susceptibles de un tratamiento unitario
en todos los sectores de la actividad artística, y dejando así a la negociación colectiva la concreción y desarrollo de este esquema básico de
derechos y deberes de las partes de esta relación laboral especial». Per
tant, ens trobem davant d’una llei que relega la concreció de les especificitats a una negociació col·lectiva a la qual la majoria de músics no
podem accedir per nosaltres mateixos. El segon obstacle és que no es
dona una solució raonable a la intermitència de la nostra professió. A
diferència de països com França o Alemanya, aquí no tenim una cobertura adient en els períodes entre bolo i bolo, en els quals els músics seguim

treballant: component, assajant, buscant actuacions, preparant material,
etc. I, per últim, ja que l’actual regulació defineix als artistes com a treballadors per compte d’altri (relació laboral de caràcter especial), no
tenim l’opció de ser autònoms dins del règim d’autònoms de la Seguretat
Social. Però paradoxalment Hisenda sí que ens considera autònoms en
els epígrafs de l’IAE 032, músic instrumentista, i 033, cantant.
Per tant, des de les associacions de músics professionals que estem
connectades i treballant conjuntament a escala estatal, nou associacions
amb més de 7.000 músics associats, demanem: u, una nova regulació que
solucioni la representativitat sindical; dos, que hi hagi un mecanisme
d’assimilació a l’alta per als músics treballadors per compte d’altri semblant al de França o Alemanya, que cobreixi als músics i que faciliti el
sistema de contractació per tot tipus d’organitzadors, i tres, que
s’estableixin unes bases clares per ser músic treballador per compte
propi (autònom) amb una quota progressiva i una regulació que prevegi la
intermitència. Consideracions que han quedat reflectides dins de
l’esmentat informe per a l’elaboració d’un Estatut de l’Artista.

Hem d’aprofitar l’ocasió que ens brinda l’informe de l’Estatut de
l’Artista per trobar solucions per a tot el teixit de música en viu, tenint
en compte tot el ventall de casuístiques en les quals els músics fem la
nostra feina, i aconseguir una regulació que sigui capaç de donar cobertura als músics en tots els casos i seguretat jurídica als organitzadors.
Des del petit bolo fins al gran festival, tant d’organitzadors privats com
d’ajuntaments. Ho hem de fer amb responsabilitat, empatia i perseverança, consensuant objectius amb totes les parts existents dins el
sector de la música en viu: músics, sales, mànagers, representants,
festivals, promotors i ajuntaments.

Guillem Arnedo · President de l'AMJM
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En qué estem treballant?

Noves quotes i ofertes per socis

Quotes de socis
Soci

Prestacions pels socis
27 € cada 2 mesos

Soci Col·laborador *

15,42 € cada 2 mesos

Cuota especial < 31 anys

15,42 € cada 2 mesos

* El soci col·laborador rep el JazzButlletí y el Carnet de Soci i té descomptes en determinades
prestacions, com a soci.

Ofertes especials
Recent graduat

20 € fins setembre 2019

Un soci presenta nou soci

50 % pels 2 durant 1 any

Inscripció
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7,71 €

Recordem que els socis tenen diferents
prestacions per formar part de l’AMJM,
aquestes son:
• Rebre el JazzButlletí, amb correu postal a
casa, cada dos mesos.
• Newsletter setmanal d´ofertes de feina i
demés convocatòries pertinents.
• Carnet de soci
• Assessorament a l´oficina de l´AMJM, de
tots els temes vinculats amb la professió
de músic.
• Assessorament jurídic gratuït (6 hores l’any).
Els socis Recent graduats, a més, tindran
un espai especial al JazzButlletí per promocionar els seus projectes i donar-se a
conèixer, a més d´espais de participació
reservats a la Festa dels Premis i a l´Hora
del Jazz. Amb la finalitat de promocionar
noves propostes i de potenciar la seva
vinculació amb l´entitat.

Àmbit Associatiu

Àmbit Institucional

Dins les associacions de músics
professionals catalanes i estatals

Amb la Generalitat de Catalunya

Units amb les associacions de músics professionals;
Musicat, Acimc, Amt, Musicos Ao Vivo, Promusic Canarias,
Andajazzpro. Un total de més de 6000 músics professionals.
• Hem aconseguit que les nostres propostes de treball
constin a l'Informe de l'Estatuto del Artista.
• Representem als músics professionals; reunions amb
partits polítics, reunions amb CCOO i UGT i reunions amb
Seguretat Social i Hisenda.

Àmbit professional
Promovem la música en viu
• Col.laborem amb el Taller de Músics per l'organització
del proper Jazz I Am, Barcelona International Jazz Meeting
• Organitzem el Festival l'Hora del Jazz.
• Col.laborem amb el Vermut Jazz de l'Auditori de Barcelona.
• Organitzem els Premis de l'AMJM.

• Formem part de la Taula Sectorial de l'Institut Català de
les Empreses Culturals (ICEC). Aconseguim que els músics
professionals tinguin veu i vetllem pels seus interessos,
aconseguim recolzament institucional i financer per la
campanya a favor de l Estatuto del Artista.
• Formem part de la Taula de seguiment del Pla Integral
de la Música.

Amb l'Ajuntament de Barcelona
• Formem part del Ple del Consell de Cultura de Barcelona.
Aconseguim que els músics professionals tinguin veu i vetllem
pels seus interessos, aconseguim recolzament institucional
i financer per la campanya a favor del Estatuto del Artista.
• Col.laborem amb Cultura Viva.
• Formem part de les Comissions de Treball de l'ICUB.

Amb l'Acadèmia Catalana de la Música
• Formem part de la Junta Directiva i estem en contacte
permanent amb tot el sector musical català.
• Col.laborem amb els grups de treball sobre dades i subvencions.
• Formem part del grup de treball Laboral on treballem
coordinant diferents accions, arran de l'aprovació del
Estatuto del Artista a Madrid:
• Treballem perquè les recomanacions de l'informe es
transformin amb lleis tenint en compte les característiques
contractuals actuals.
• Gestionem un grup connectat estatalment format
per associacions de músics, sales, mànager,
representants, promotors i l'Ajuntament de Barcelona.
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Setembre és igualtat, música i l'Hora del Jazz
La darrera edició de l'Hora del Jazz no només
es va reivindicar la precària situació laboral
dels músics del nostre país, així com la
manca de llibertats que es viu aquests dies,
sobretot en l’àmbit artístic. També es va
insistir en donar veu a les dones del jazz
català. De fet, cinc de les formacions que van
actuar-hi són liderades o coliderades per
dones. Un festival feminista? Més que això:
un certamen igualitari, on homes i dones
tenen la mateixa importància. Així va ser
l'edició 2018 de l'Hora del Jazz.

Iago Aguado Quartet.

Les ciutats i localitats catalanes de Girona,
Tarragona, Vilafranca del Penedès i Bigues
i Riells van oferir els escenaris per a les
actuacions. El canvi d'horari dels concerts
de la plaça de la Vila de Gràcia (de les 12h
a les 17h) ha estat molt ben acollit per
públic i músics participants. El jazz va tornar el centre estilístic, a més de compaginar-se amb altres gèneres on les bandes
que van actuar-hi són expertes. Juventut,
experiència, ànima, alegria, llum, caliu,
festa i música, molta música, van ser els
ingredients per un més de setembre on
molts acomiadaven l'estiu i donaven la
benvinguda a un no-parar de celebració.

Lucía i Horacio Fumero Duo.

Fotos:
Vila de Gràcia i Jamboree: Oliver Adell
Tarragona: Jordi Figueres (ATF) 2018
Girona: Jordi Renart Roca
Vilafranca: Xavier Fernández
Carme Canela & Joan Monné en la Plaça de La Vila de Gràcia, Barcelona.
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Sabina Witt amb Pau Domènech i Manel Fortià després del seu concert.

Vigorous.
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Magalí Sare & Andreu Zaragoza al Castell de Montbui (Bigues i Riells).

Unexpected.
Intimitats, Albert Bover i Carles Margarit al Jamboree.
Geni Barry Quartet featuring Guillermo Calliero a Vilafranca del Penedès.

The Santiago Acevedo Ensemble al Sunset Jazz Club de Girona.
A dal: Dácil.
A la dreta: The Cheap Trick Trio.
Eladio Reinón Jazz Quartet a la Capsa de Música de Tarragona.
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Festa dels
premis AMJM
Des de fa 20 anys, el darrer trimestre de l’activitat de l’AMJM ha
estat marcat per la Festa dels Premis. Com ja sabeu, es celebrava a
mitjans de desembre a algun local de música en viu de Barcelona, com
a reconeixement de la feina que realitzen al llarg de l’any, com a
espais de cultura i creació que són. Aquest any, tot i que estem treballant en la seva organització, la festa dels premis no es celebrarà al
desembre, sinó que s’endarrerirà la data fins el març. La raó és que
així s’inclourà dins el Jazz I Am, una trobada internacional del món del
jazz, organitzada pel Taller de Músics, que naixerà al 2019 a
Barcelona, amb la voluntat d’esdevenir anual. S’ha valorat com a idoni
el fet d’incloure aquesta festa dins la trobada, ja que servirà per referenciar les nostres mencions, aprofitant el caliu internacional, a la
vegada que es preveu una major repercussió en un acte amb més
transcendència per l’entitat i pel propi sector. Jazz I Am té l’objectiu
d’impulsar aliances entre professionals de la música a través de diverses activitats com conferències i tallers, en les quals també hi haurà
participació de l’AMJM. A més es comptarà amb showcases i trobades professionals, amb la voluntat de ser un espai de relació contractual a nivell internacional.
Pel que fa a les categories dels premis, tot i que han variat al llarg
d’aquests 20 anys, hi ha hagut un que s’ha mantingut, el Premi
Especial de la Junta Directiva, adreçat a una persona o entitat. Pel que
fa a la resta de categories, fins el 2015 els premis estaven adreçats a
qui havia destacat com a músic, compositor, grup i disc.
Arran d’un plantejament al 2016, les categories han estat concretades
en altres diferents: premi al treball discogràfic ( a tots els socis de
l’AMJM que treuen disc al llarg de l’any), premi a l’associacionisme
(a alguna entitat que treballi en el món de la música per la seva tasca),
premi a l’impuls a la música en viu (a un espai on es programi
habitualment música en viu) i premi a la trajectòria (a algun músic
reconegut). Els propers dies acabarem de definir quines són les categories que conformaran els premis de l’AMJM dins aquesta trobada.
12 Associació dia a dia

NOVETAT!

NOU SERVEI
PER ALS SOCIS
DE L'AMJM

Doctor Raimon Pou, Clínica Dental

El Dr. Raimon Pou és metge estomatòleg i es dedica a l’ odontologia des del 1984. La seva es una
consulta petita, d’ ambient proper i familiar i s’ hi ofereixen tot tipus de tractaments conservadors i restauradors amb les
tecnologies més actuals.
El socis de l’ AMJM hi podeu trobar:

• Atenció personalitzada on cada pacient és considerat com un
individu únic i en conseqüència se li ofereix i se li aconsella
una o vàries solucions per al seu cas concret.
• Un enfoc de l’ odontologia dirigida sobretot a la prevenció i a les
solucions conservadores, establint-se en tots els casos un pla de
manteniment periòdic un cop acabat el primer tractament.
• Un dentista de capçalera amb molta experiència que ofereix solucions als problemes bucodentals més freqüents, i que redirigeix a altres
especialistes els casos que necessiten una atenció més específica.
Consell de Cent 180, 2n,E (cantonada Urgell),
Barcelona. Telèfon: 933 236 106
Matins de 9.15 a 13.30 de dimarts a divendres
Tardes de 16 a 19.30 de dilluns a dijous
Els socis de l’ AMJM gaudeixen d’ un 15% de descompte en tots
els tractaments i una primera visita d’ orientació gratuïta.

Eines Professionals

Què és la regularització?
Anna Veiga, gerent
Una de les particularitats del règim d’artistes és que un dia treballat sovint
no correspon a un dia cotitzat, sinó a més d’un. Això comporta beneficis a
l’artista, ja que, si té més dies cotitzats, pot accedir més fàcilment a les
prestacions del sistema de Seguretat Social.
El Reial decret 2621/1986, de 24 de desembre, pel qual s’integren diversos
règims especials de la Seguretat Social dins el general, entre d’altres el
d’artistes, a l’article 8.4.c parla de la determinació de la cotització. I és en
aquest text on trobem una referència que serà la Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) qui determinarà l’import de la cotització definitiva.
Per fer això es fa servir un mecanisme anomenat regularització i que ve
provocat perquè existeixen diferències entre la base de cotització i l’import
percebut per l’artista.
Al règim d’artistes, a diferència del règim general, no es cotitza tenint en
compte una base de cotització progressiva, partint del topall mínim (31,09 €)
i arribant al topall màxim (45.644,40 €), sinó que hi ha diferents trams amb
la seva base. Per retribucions de fins a 425 €, la base màxima serà de 249 €;
entre 425,01 € i 764 €, la base serà de 315 €; entre 764,01 € i 1.277,10 €, la
base serà de 375 €; i en el cas que la retribució sigui superior a 1.277,10 €,
la base serà sempre de 500 €.
Per exemple, si mireu la nòmina d’un administratiu, i la seva remuneració
total juntament amb la prorrata de les pagues extres puja a 1.000 €, la seva
base de cotització serà de 1.000 €. A partir d’aquest import es calcularà el
que paga ell (descomptat a la seva nòmina) i el que paga l’empresa en concepte de cotització a la Seguretat Social. En el cas del treballador serien 64 €.
I com a dies cotitzats constarien els que surten a la nòmina.
En el cas d’un músic que rebi la mateixa remuneració total, 1.000 €, la seva
base de cotització serà de 375 € (la que correspon per a les retribucions entre
764,01 € i 1.277,10 €). En aquest cas, al treballador se li descomptarien 24 €
en concepte de cotització a la Seguretat Social.
Això que suposa en sentit pràctic? En el cas de l’administratiu, no haurà de fer
cap aportació més a la Seguretat Social i els dies cotitzats seran els que constin a la nòmina. En el cas del músic, com que l’aportació a la Seguretat Social
no és definitiva, caldrà esperar que a final d’any la TGSS faci la regularització.
Amb la regularització, el que fa la Seguretat Social és fer el compte anual dels
diners rebuts pel músic i de les bases per les quals ha cotitzat. Quan l’import

de la suma dels diners rebuts és més alt que el de la suma de les bases per les
quals s’ha fet la cotització però inferior al màxim anual, la Seguretat Social
dona l’opció al músic d’ingressar l’import de la cotització que falta. El músic pot
ingressar l’import, la qual cosa farà que tingui més dies cotitzats; o no fer-ho, i
quedar-se amb el mateix nombre de dies cotitzats que ja tenia.
El fet de pagar o no és decisió del músic, que haurà de pensar que és el que
més li interessa, segons el moment de la vida laboral en què es trobi. Per
exemple, per al cas d’un músic que vulgui rebre una prestació però no pugui
obtenir-la per no tenir el mínim d’anys de cotització que se li demanen, és
interessant que es plantegi pagar aquesta quantitat.
Fa uns anys, aquesta regularització no era voluntària. I afectava empreses i
artistes. Segons la normativa vigent en aquell moment, la Seguretat Social
havia de notificar a cadascuna de les parts, un cop finalitzat l’exercici econòmic, quin era l’import que havien d’ingressar. Però la realitat és que des de
1986 mai es va fer, fins que l’any 2000 la TGSS va enviar cartes a artistes i
empreses informant que s’estava fent la regularització de les actuacions del
1995 i notificava els imports que havien d’ingressar uns i altres.
La situació va ser surrealista. El 2000 algunes de les empreses a les quals
reclamaven diners havien desaparegut (al sector cultural és habitual crear
empreses per produccions concretes que no tenen continuïtat). Alguns dels
músics havien mort o havien deixat de treballar. I tant empreses com músics
no disposaven dels diners que ara es reclamaven, just abans que acabés el
termini per poder fer aquesta reclamació.
Des de l’AMJM i la resta d’associacions de caràcter sindical del sector
artístic (músics, actors, ballarins, etc.) es va fer una feina molt important en
dos sentits. Per una banda, adreçant-se a les administracions i partits polítics, amb nombroses reunions i escrits denunciant una situació en què
l’artista es trobava indefens. Per una altra, dirigint-se als artistes, facilitant
models d’escrits d’al·legacions per respondre a aquesta reclamació i ajudant
els afectats perquè ho poguessin fer. El resultat va ser que es va inundar la
TGSS de recursos. I, finalment, la TGSS va anul·lar les reclamacions fetes i
va revisar-ne el procediment.
La revisió resultant va suposar que, tot i que cada any es faria la regularització, aquesta estaria destinada només als artistes, i seria voluntària. I aquest
és el sistema que trobem ara.
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4. Baixa a la Seguretat Social: s’ha d’informar
a la TGSS quan s’acaba el contracte i el treballador causa baixa a l’empresa (es pot fer un
cop realitzada la feina o amb caràcter previ).

Els papers d’una actuació

Un cop es decideix contractar un grup per
a actuar, l’organitzador del concert haurà
de preparar tota una sèrie de documentació
per dur a terme aquesta contractació.

1

2

5. Nòmina: és on es recull el que ha cobrat
el músic i els descomptes que se li fan (seguretat social i IRPF). També es recull quin és
l’import de quotes de seguretat social que
paga directament l’empresa.

Aquí teniu un resum de quina és la paperassa que implica fer una actuació. I tota
aquesta paperassa no és per un grup,
s’hauran de fer tants documents com components tingui el grup.
1. Contracte: és el document que recull, com a
mínim, les dades del músic i de l’empresari, el règim
de cotització, la durada, si és a jornada completa o
parcial, el salari, la forma de pagament, i d’altres
pactes a què hagin arribat les parts. El músic ha de
conèixer el seu contingut abans de l’actuació.
2. Comunicació al SEPE: la celebració del
contracte s’ha de comunicar al Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE), i aquest emet un document conforme s’ha fet. Tant la comunicació com
la rebuda del document es fa telemàticament.
3. Alta a la Seguretat Social: abans de
l’actuació, el músic ha d’estar donat d’alta a
la Seguretat Social, la qual cosa es va per via
telemàtica. La Tresoreria General de la
Seguretat Social (TGSS) enviarà una resolució sobre reconeixement d’alta.
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Entre mig, tenim tot el tema relatiu a la
prevenció de riscos. S’ha de fer abans
que es realitzi l’actuació. I això també
comporta la seva paperassa.

Informe d’avaluació de riscos: el tècnic de
l’empresa de prevenció de riscos, estudia els
espais on es faran les actuacions i emet
aquest document on reflecteix les problemàtiques que poden haver-hi i recull com
s’ha d’actuar en diverses situacions.

Manual de prevenció de riscos: per tal de
donar formació als músics sobre els riscos amb
què es poden trobar a la seva actuació, el tècnic
de prevenció de riscos elabora les eines. Hi ha
diferents opcions, fer una formació presencial o
fer-la a través d’un manual. Als dos casos el músic
haurà d’omplir un qüestionari. Amb aquest qüestionari, el tècnic fa un certificat conforme el músic
ha realitzat aquesta formació.

Un cop acabat tot això, els documents no acaben

5

Per una banda, s’ha de liquidar l’import de
les quotes de la seguretat social,
mitjançant el “rebut de liquidació de cotitzacions” (el que abans s’anomenava TC1).
Un cop la TGSS rep aquest ingrés, emet
un altre paper: la “relació nominal de treballadors” on es recullen les dades de

tots els músics que han actuat, així com
els imports que han cobrat i les bases de
cotització per les quals han cotitzat.
Per l’altra banda, s’ha de declarar a Hisenda
les retencions que s’han fet d’IRPF, a través del model 111, en el trimestre que

toqui. Al gener de l’any següent al de
l’actuació, es presentarà el model 190, el
qual recull totes les declaracions dels
quatre trimestres de l’any. I d’aquí es
generarà el certificat de retencions, el
qual es farà arribar al músic perquè pugui
fer la declaració de renda.
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Article

mateix nivell de presència dins del sector
musical, això continuaria passant?

Les dones a la música
Maria Gateu

Les dones sempre han tingut el seu lloc a la
indústria musical. O això diuen. Des de les
coristes fins a les clàssiques groupies,
sembla que elles sempre han tingut una
posició més complementària i, fins i tot,
carregada de connotacions sexuals. I no
cal remuntar-se gaires anys enrere per
poder identificar aquestes maneres de concebre la dona dins de la indústria. No obstant, anem pas a pas.

Tot i que sempre han estat presents, d’alguna
forma o una altra, dins de la indústria musical,
encara avui en dia resulta estrany o exòtic
veure una dona dins del sector musical, sigui
quina sigui la seva labor. Per això mateix encara
ara sorprèn veure una banda de dones o una
solista femenina presidint el cartell d’un festival. És per aquest motiu que des del JazzButlletí
s’ha volgut enfocar aquest debat, molt tractat
en els darrers anys.
Com molts àmbits culturals, la música també ha
experimentat una sèrie de canvis al llarg dels
darrers anys. Aquests canvis van relacionats
amb la concepció de les dones i el seu lloc dins
la indústria. Moviments com el Me too han
despertat un ànim i una lluita entre les dones
que ha donat llum a una realitat gens visibilitzada socialment i amb molts estigmes sectorials.
En primer lloc, perquè moltes persones no
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donaven importància a aquest fet, no pas
intencionadament, però sí inconscient. Gràcies
a la revifalla de protestes i reivindicacions, no
només les dones han pres consciència de la
necessitat d’endurir el seu parer sobre el sector,
també els homes s’han trobat amb aquesta
realitat davant dels ulls.

Algunes mostres de la problemàtica
Abans de l’època estival i un cop s’havien confirmat els cartells dels festivals més importants
a escala espanyola, el diari Público publicava
una interessant nota sobre la presència de
bandes liderades o formades per dones, així
com solistes femenines, al panorama de festivals, en concret en deu d’estatals. El resultat va
ser sorprenent: aquestes bandes constituïen
només un 13% del total d’agrupacions presents
a la graella de programació.
«La situación es desoladora. Tras analizar los
diez festivales más importantes por afluencia
de público (por día) del panorama estatal, según
el Anuario de la Asociación de Promotores de
Música, nos topamos con una cruda realidad:
solo el 13% de los artistas que actúan son
bandas y solistas femeninas. Si sumamos los
grupos mixtos, la cifra asciende hasta el 26%,
muy lejos del espacio que ocupan los hombres,
un 74%. Una realidad que no es nueva y que ya
ha sido denunciada en numerosas ocasiones,
incluso de manera gráfica.»

Un altre punt a tenir en compte són les bandes
masculines amb veus femenines. Les agrupacions d’aquest estil fan que en el recompte de
bandes femenines, les xifres pugin lleument,
però el resultat no acaba de ser del tot fidel a
la realitat en relació amb les bandes femenines,
les formades per dones músics al complet.

Solo el 13% de
los artistas que actúan
son bandas y solistas
femeninas. Si sumamos
los grupos mixtos, la
cifra asciende hasta
el 26%, muy lejos del
espacio que ocupan los
hombres, un 74%

Aquesta situació no només es dona en les
programacions dels festivals, també en altres
àmbits de les professions vinculades a la música. No cal mencionar casos concrets, però
segur que els lectors del JazzButlletí són conscients d’aquesta referència. Afortunadament
els darrers anys cada cop més es troben petits
festivals, certàmens i dies dedicats a les
dones, però això és afortunat o només una
mostra més d’aquesta desigualtat? És a dir, en
cas que tots els intèrprets estiguessin al

No obstant això, les coses comencen a
moure’s dins de la indústria, però en un sentit
més tècnic o relacionat amb els budells del
sector. Per mencionar alguns exemples: tècniques de so, dones amb càrrecs rellevants i
vinculants amb la presa de decisions, amb la
coordinació, a circuits musicals, sales, locals,
festivals, cada cop més dones ocupen
aquests llocs de treball. No són la norma,
però tampoc una excepció. En altres paraules, cada cop hi ha més dones dintre dels
equips organitzatius d’un festival i això, de
retruc, també es nota en la programació.
Existeix un marge de millora, per descomptat, però la dada és evident.
Un altre cas interessant és el món associatiu i
de gènere. Les associacions, cooperatives i
organitzacions creades i formades per dones,
que vetllen pel benestar de les companyes, ja
sigui dins de la indústria i sector musicals o a
qualsevol altre sector, han gaudit d’una revifalla important en els darrers anys. Casos com el
de MYM (Mujeres y Música), l’associació MIM
(Mujeres en la Industria Musical) són bons
exemples d’aquest canvi.

Fragment Manifiesto MYM
Vivimos en una estructura social patriarcal y
sus dinámicas se reproducen en todos los ámbitos, muchas veces de manera silenciosa. MYM
nace con el objetivo principal de visibilizar y
combatir estas dinámicas machistas en el sector musical para alcanzar un escenario de
equidad en el que el género no limite las oportunidades, ni los roles a interpretar y no condicione la respuesta del público.

Objectius de MIM
Nuestro objetivo final es nuestra disolución.
Deseamos con todas nuestras fuerzas que llegue el día en que no sea necesaria nuestra
asociación, ni nuestra web, o que nuestra web
y asociación se conviertan en “Profesionales de
la Industria de la Música” donde hombres y
mujeres tengan el mismo tratamiento, los mismos salarios, las mismas oportunidades, y las
mismas posibilidades.

És positiu
disposar de festivals
dedicats a les dones,
o això només és una
mostra més d’aquesta
diferència?

amb la veu de dues dones músiques dedicades
de forma professional. Els seus noms són Naila
Ferrer, una jove cantant, compositora i guitarrista de Tarragona, i Carola Ortiz, cantant, compositora i clarinetista de Barcelona.
Respecte de si el paper de les dones està canviant
dintre del sector musical, Naila considera que sí,
que hi ha coses que estan canviant. «Cada vegada
hi ha més implicació femenina en les bandes que
veig del meu voltant o d'altres zones», comenta, i
afegeix: «També és curiós que cada vegada hi ha
més noies adolescents que els agafa per tocar o
per començar a cantar en una banda».

Solució
No hi ha una única solució per aquesta realitat.
És obvi, oi? De totes maneres el que sí que cal
és consciència. Una d’aplicada a la detecció i a
la reivindicació, i no només en dones, també en
homes. Tots tenen l’opció de lluitar cap al
mateix objectiu, de tenir el mateix punt en
comú: la igualtat. Donar espai a les dones dins
la música i nedar en aquesta direcció.

Testimonis
Com en qualsevol altre tema, escoltar testimonis sempre és una cosa positiva i apropa el
lector a aquesta realitat, a la comentada dins
del text. En aquest cas, JazzButlletí ha comptat

Cada vegada
hi ha més implicació
femenina en les bandes
que veig del meu voltant
o d’altres zones
Naila Ferrer
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No obstant això, Naila veu una diferència
important segons el gènere musical: «Per
exemple, jo actualment toco en un grup de
doom metal, anomenat God’s Funeral, amb el
qual ens movem per ambients molt undergrounds (sales okupes, naus, etcètera), i veig
que hi ha una gran participació de noies en
aquest món. I és una diferència abismal amb
altres gèneres perquè això passa des de fa
dècades en aquests estils».
Carola, en canvi, comenta: «Ara la situació de
la dona ha evolucionat prou, cada dia anem
creixent en consciència i cada cop som més
dones al món del jazz, i a poc a poc ens estem
guanyant un lloc de respecte i consideració.
Pel que fa a la indústria musical, crec que ser
dona té, inclús, punts a favor per a l’arribada
al públic. El problema de desigualtat recau en
altres aspectes de la professió».

Ara la
situació de la dona
ha evolucionat prou,
cada dia anem creixent
en consciència i cada
cop som més dones
al món del jazz,
Carola Ortiz

En referència a la consciència de les noies i
dones músics, Naila creu que «quan comences
a tocar (sent una noia) i veus que de vegades
la gent se sorprèn, o dubta del teu nivell, o
s'alegra perquè proporcionaràs una imatge
diferent al grup, una mateixa ja comença a ser
conscient que no són comentaris que els acostumin a fer als teus companys músics».
I afegeix, «les noies som plenament conscients que algun detall canvia quan ets
dona». En referència a una banda que va
muntar junt amb altres companyes: «cadascuna podia fer el que volgués amb la seva
imatge, ja es donava per fet sense parlarne. Que no fos la regla general anar maquillades o ajustades a tocar o coses de l'estil.
Total llibertat i passar-t'ho bé. Al final es va
dividir el grup però cadascuna hem seguit
tocant estils diferents, i cada vegada que
parlem de com els va en la música les veig
més implicades i més conscients que fan el
que fan perquè els agrada i que la resta de
factors els és igual».
Carola, per altra banda, comenta que «és
molt engrescador perquè tant les noies com
els nois joves de l’escena del jazz a Barcelona
ho tenen claríssim i són molt més conscients
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i oberts a parlar-ne, i si ho comparem només
amb fa 10 anys, som a anys llum. Si seguim
així, d’aquí a deu anys potser hi haurà paritat
total als festivals, cicles i grups. Seria increïble, com un somni fet realitat».
Per acabar, i a tall de conclusió, Naila afirma que «l'escena està canviant a millor i
tots i totes hem de fer un esforç perquè
aquest sigui un món tolerant, obert, respectuós i feminista». Una cosa molt semblant al
que comenta la Carola: «El camí és completament nou, i jo no m’aturaria a jutjar el que
passa i com passa. Està clar que la dona se
sent molt frustrada per tota aquesta càrrega
generacional i està una mica revoltada i
enrabiada, i això des de fora és molt fàcil de
criticar, però també n’anem aprenent. I,
sobretot, el més important per nosaltres és
sentir que els homes ens entenen i estan
del nostre costat, i que lluitaran amb nosaltres per un canvi positiu!».

L'escena e
stà canviant a millor i
tots i totes hem de fer
un esforç perquè aquest
sigui un món tolerant,
obert, respectuós
i feminista,
Naila Ferrer

Notes

Locals amb jazz en viu a Catalunya
Barcelona
• 23 Robadors
Carrer d'En Robador, 23
• JazzSí
Carrer de Requesens, 2
• Café Vienés Jazz Club
(Hotel Casa Fuster)
Passeig de Gràcia, 132
• Barcelona Pipa Club
Carrer de Santa Eulàlia, 21
• JazzMan
Carrer de Roger de Flor, 238
• Milano Cocktail-Bar
Ronda de la Universitat, 35
• Soda Acústic
Carrer de les Guilleries, 6
• Sala Fizz
Carrer de Balmes, 83
• Jazz Petit
Carrer de Provença, 181
• Harlem Jazz Club
Carrer de la Comtessa de Sobradiel, 8
• Café Royale
Carrer Nou de Zurbano, 3
• Jamboree Jazz Club
Plaça Reial, 17
• Big Bang Bar
Carrer d'En Botella, 7
• Honky Tonk Blues Bar
Carrer de Finlàndia, 45
• Koitton Club
Carrer de Rossend Arús, 9
• Nota79
Carrer de Vallirana, 79

• Balius Bar Gastrococtelería
Pujades, 196
• Sinestesia
Carrer de Santa Caterina, 52-54
• Guzzo
Plaça Comercial, 10
• Marula Café
Carrer dels Escudellers, 49
• Artte
Carrer de Muntaner, 83C
• Café de la Pedrera
Passeig de Gràcia, 92
• Luz de Gas
Carrer de Muntaner, 246
• El Foro
Carrer de la Princesa, 53
Altres localitats de Barcelona

• Vinseum, Jazzclub Vilafranca
Plaça de Jaume I, 1, Vilafranca del Penedes
• Cafè Auditori de Sant Cugat del Valles
Avinguda del Pla del Vinyet, 48,
Sant Cugat del Valles
• Jazz Club La Vicentina
Carrer Rafael Casanova, 45,
Sant Vicenç dels Horts
• Jazzcava
Passatge de Tete Montoliu, 24, Terrassa
• Jazzcava
Rambla de Montcada, 5, Vic
• Utopia
Carrer Socias 22, Sitges

Tarragona
• La Capsa de Música
Av. Vidal i Barraquer, S/N M1, Planta Zero
• Sala Zero
Carrer de Sant Magí, 12
Altres localitats de Tarragona

• Keyboard Jazz Lounge
Carrer de Roger de Belfort, 46, Reus

Girona
• Sunset Jazz Club
Carrer d'En Jaume Pons Martí, 12
• Ultramar Club
Carrer de la Torre 1, L'Escala

Lleida
• Antares
Ballester, 15
• Café del Teatre de l’Escorxador
Calle Roca Labrador, 2, bis
• Beat Café & Soul
Carrer de la Dra. Castells, 36
¡Socis! ¿Coneixeu altres locals que podem
incloure en aquesta llista? ¿Ets propietari
d’un club i els vols incloure?
Contacta amb l’AMJM mitjançant un correu
electrònic a amjm@amjm.org
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Novetats discogràfiques
Involucions
Unexpected
Bud
Rossy & Kanan Quartet
Switt Records
Jazz, bebop

Pure Imagination
Clara Luna
Temps Record
Jazz i bossa nova

Jorge Rossy, vibrafon, marimba / Michael Kanan, piano / Putter
Smith, contrabaix / Jimmy Wormworth, bateria

Clara Luna, veu / Andreu Zaragoza, guitarra / Rai Ferrer, contrabaix / Xavi Maureta, bateria

El bebop ha tornat amb molta força! En aquesta ocasió, Jorge Rossy fa de
mestre de cerimònies, acompanyat pel gran Michael Kanan al piano, Putter
Smith al contrabaix i Jimmy Wormworth a la bateria, en un disc homenatge a
la mítica figura de Bud Powell. El pianista nord-americà reviu en format quartet,
que dona més matisos i més llum a les composicions. Totes elles, per descomptat, situen l’oient al ben mig dels anys 40 i 50, quan el bebop no només era el
jazz per excel·lència, sinó una forma d’entendre la música i la vida.

El binomi jazz i bossa nova estan presents al nou disc de Clara Luna, on la
cantant els té els com a base al seu background musical, dels quals ha après,
segons ella mateixa assegura, des de fa uns 15 anys. Andreu Zaragoza, Rai
Ferrer i Xavi Maureta són “els seus nois” que l’acompanyen en un format
quartet amb què donen imatge i figura a les onze composicions. Tots ells són
familiars per a la solista, però ella mateixa va arranjar-los i donar-los un toc
nou, revitalitzant-los i apropant-los al seu registre i caràcter.

Standards in Dublin
Gonzalo del Val with Dave
Liebman & Ronan Guilfoyle
Quadrant Records
Jazz

Mamma Shark
Dácil
Autoeditat
Pop, pop fusió

Dave Liebman, saxo tenor i soprano / Ronan Guilfoyle, baix /
Gonzalo del Val, bateria

Dácil, veu / Dani Comas, guitarra / Pasto Martí, baix / Ramon
Prats, bateria

El bateria de Miranda de Ebro, Gonzalo del Val, comparteix estudi de forma
una mica espontània, una mica planejada, amb el nord-americà Dave
Liebman i l’irlandès Ronan Guilfoyle. El trio que resulta d’aquesta unió ofereix
un disc gravat en un sol dia. En unes hores, els intèrprets van enregistrar un
total de dotze temes en què, si bé el saxo sol ser el centre, els altres instruments l’acompanyen, el complementen i li donen la base per la qual circular.
No hi ha solitud, hi ha convivència sonora i, sobretot, molta calidesa i ressonància de metalls candents i fusta tendra.

Dácil López va ser una de les protagonistes de la darrera edició de L’Hora
del Jazz. A la plaça de la Vila de Gràcia, el públic va ser testimoni de la
dolçor i màgia d’aquesta cantant de Tenerife, establerta a Barcelona.
Unes composicions que transiten el pop i s’apropen als camins de la
fusió, dels tocs electrònics del synth pop, folk, indies i, fins i tot, jazzístics. De tota manera, intentar ajustar Mamma Shark en etiquetes es
acotar massa la seva puresa i la de la veu de Dácil, que es presenta nua
d’artificis i ornaments, equilibrada en totes les composicions.
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Selfish Records
Jazz

Messengers
Childo Tomás

Autoeditat
Música fusió, latin jazz, música africana

Sergi Sirvent, piano / Tempe Hernández, contrabaix / Dani
Dominguez, bateria

Childo Tomás, veu, percussió i baix / Mark Aanderud, piano / Juan
Rodríguez Berbín i Alan Sousa, percussió

Jazz pur i eclèctic, ple de matisos i de reminiscències, en què cap acord
és igual que l’anterior i en què la sorpresa és la gran constant. Això és el
que l’oient trobarà a Involucions, el nou disc del power trio Unexpected.
Ells van ser un altre dels noms de la darrera edició del festival L’Hora del
Jazz, a l’escenari del qual van fer vibrar els carrers i la gent de Gràcia.
Els deu temes que formen aquest treball no només tenen llum i foscor al
mateix temps, també energia i cadència. Els punts contraris s’hi troben,
treballen entre si i es donen suport per transformar-se en una estructura
harmònica i melòdica sense cap tipus de fractura, però amb mil i un
matisos i delits per als sentits.

Les arrels africanes de l’intèrpret Childo Tomás, afincat a Barcelona,
donen forma al seu nou treball, el segon com a líder. Acompanyat per
Mark Aanderud al piano, Juan Rodríguez Berbín i Alan Sousa, tots dos a
la percussió, el músic de Mozambique ens trasllada a la seva terra amb
una barreja molt ben harmonitzada de diverses cultures: des de la
moçambiquesa, per descomptat, passant per la veneçolana, la mexicana
i la brasilera, totes s’entremesclen, descriuen el viatge i el discurs de les
composicions i descriuen tot un seguit de paisatges sonors i físics molt
evocadors per als oients.

Aire
Gabriel Amargant Trio
Fresh Sound New Talent
Jazz

Sketches overseas
Lluc Casares
Outside in Musics
Jazz

Gabriel Amargant, saxo tenor i soprano, clarinet / Martín Leiton,
baix / Ramón Prats, bateria

Philip Dizack, trompeta / Joel Ross, vibrafon / Addison Frei, piano /
Mark Lewandowski, baix / Francesco Ciniglio, bateria / Lluc
Casares, saxo tenor, clarinet

Gabriel Amargant presenta un recull de noves composicions, totes originals, i que beuen de diverses influències melòdiques, harmòniques i
estilístiques. Les vivències, lectures i viatges portats a terme són les
muses pels vuit temes que formen el treball, en què totes aquestes fonts
d’inspiració s'exposen mitjançant i a través de la conversa que s'estableix
entre els intèrprets de la formació. Cadascun d’ells aporta el punt just de
vida i energia necessàries per al resultat. Un trio que completen dos dels
músics més versàtils i prolífics del panorama actual, Martín Leiton al
contrabaix i Ramon Prats a la bateria.

El segon disc com a líder d’en Lluc Casares és, segons les seves paraules,
un compendi de composicions que, "molt lluny de casa, aquests esbossos
són petites representacions de diferents trobades i situacions experimentades en un lloc que no podia anticipar-me a viure a la ciutat de Nova York".
Un viatge, una recerca, un camí que l’intèrpret ha volgut transmetre i traduir en format musical, jazzístic en concret, en què el seu caràcter no
només es veu, se sent i es respira. Juntament amb altres cinc músics, Philip
Dizack, Joel Ross, Addison Frei, Mark Lewandowski i Francesco Ciniglio,
Casares ens deixa entrar dins d’una odissea personal, interior i sorprenent.
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Empreses en conveni
Assessorament legal, laboral i tributari
Blasco-Sellarès i Associats, SRL.
• 6 hores d'assessorament anual gratuït.
• Descomptes en gestions i accions judicials.
• Assessorament tributari (IRPF, IVA i altres impostos).
• Assessorament legal (propietat intel·lectual,
contractes discogràfics, drets d’autor, management).
• Assessorament laboral i Seguretat Social.
• Assessorament a músics amb estructura empresarial i/o societària (productors, estudis de gravació,
promotors, etc.).
93 487 28 42 · info@bsa.es · www.bsa.es

Botigues de discos
Disco 100
• Descompte del 5% en tots els productes.
93 284 09 04
Jazz Messengers
• Subscripció anual gratuïta a la revista mensual
de Jazz Messengers. Demanar l'oferta a la botiga al
fer una compra mínima de 30 euros.
93 215 88 46 · info@jazzmessengers.com

Botigues d'instruments
Unió musical
• Descompte preferencial en la compra de productes.
93 200 81 00 · muntaner-info@umusical.com
Art Guinardó
• Informàtica musical.
• Descompte del 18% en la compra d'instruments
i accessoris musicals, exceptuant els pianos.
• Descompte especial en el cas de la compra
de pianos.
93 347 81 10 · musica@artguinardo.com
New Phono
• Descomptes del 10 al 20% en tot tipus d'instruments musicals i accessoris (no s'efectuarà descompte en les ofertes) · 93 315 13 61
newphono@newphono.com
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Musical Fusté S.L
• Descomptes entre el 10 i el 25% en tot tipus
d'instruments i accessoris.
93 455 92 58 · www.musicalfuste.com
Pianos Mas
• Descompte mínim del 10% en la compra d'instruments
i accessoris musicals, exceptuant els pianos.
• Descompte especial en el cas de la compra de
pianos, depenent del tipus i model.
93 232 64 57.

Sales i clubs
Artte
• Preu especial de l'entrada dels concerts:
8€ per als concerts que valen 10€
10€ per als concerts que valen 15€
93 454 90 48 · www.artte.es
Cafè del Teatre (Escorxador Lleida)
• Descompte d'un 25% en el preu de l'entrada
a concerts.
97 327 93 56 · www.cafedelteatre.com
Cicle Contrabaix
• Descompte 20% en els concerts del cicle
Christian@contrabaix.com
93 685 32 42 · www.contrabaix.com
Jamboree
• Els socis de l'AMJM gaudeixen dels beneficis
VIP-MUSICS JAMBOREE, amb diversos descomptes
segons l'activitat. Consulteu condicions amb
l'oficina de l'AMJM.
Luz de Gas
• Entrada lliure a la sala i a tots els concerts, exceptuant aquells als quals el promotor sigui aliè.
93 209 77 11 · www.luzdegas.com
Nova Jazz Cava (Terrassa)
• Descompte del 20% en totes les activitats organitzades per Jazz Terrassa - Club de Jazz d'Amics de les Arts
i Joventuts Musicals de Terrassa, dins la temporada
estable de jazz de la Nova Jazz Cava i del Festival de

Jazz de Terrassa · 93 780 50 12
www.jazzterrassa.org
Sala Monasterio
• 20% de descompte a les consumicions durant tota
la setmana.

Comunicació
CRI2
• Web i e-mail amb domini propi.
• Alta 29 euros (una vegada) i 5 euros mensuals.
902 012 075 · www.cri2.com
Rosazul Promo
• 10% descompte en els serveis de promoció de música.
93 224 01 17 · 655 170 854 · www.rosazulpromo.com
La Costa Comunicació
• 15 % descompte en serveis de comunicació cultural
93 310 38 88 · www.lacosta.cat

Estudis 44.1
• 10% de descompte a les tarifes d’hores d’estudi.
972 39 45 46 · www.44.1estudidegravacio.com
KitfluSound
• Descompte 25% sobre els preus.
607 764 728
kitflus@kitflusound.com · www.kitflusound.com
Mars Musical Audio Recording Studio
• 15% de descompte sobre les tarifes actuals
652 828 140 · www.marsstudio.audio
MordiscoRecords
• 10% de descompte en gravació en alta fidelitat
amb equip mòbil, d'altíssima qualitat, en qualsevol
lloc i circumstància.
653 862 323 · igor.binsbergen@gmail.com
www.mordiscorecords.com
Nómada 57 (estudi de gravació i postproducció
audiovisual)

Lloguer de cotxes
Tot Car
• 20% de descompte en cotxes de lloguer, furgonetes, tot-terrenys i minibusos.
93 405 34 33 · mail@totcar.es · www.totcar.es

Estudis de gravació i sonorització
Aclam Records
• Preu hora: 20€ • Preu dia: 160€ • Pack gravació
superior a 3 dies: 150€ /dia. • 20% descompte en
totes les tarifes.
Consell de Cent, 215 08011 Barcelona
93 487 20 45
Carles Dénia, producció musical i estudi de
gravació
• 25% de descompte
C/ Colón, 50 · 03700 Dénia (Alacant).
663 730 499 · 600 638 942 · info@carlesdenia.com
http://vimeo.com/58428202
https://www.dropbox.com/sh/7zd5r375a4qifk6/
nQ-UllkdJC

• 10% de descompte en serveis de gravació i mescles en estudi · 93 303 40 35
Rosazul
• 10% de descompte en tots els serveis.
93 224 01 17 · www.rosazul.com
Rulot
Sonoritzacions i il·luminacions d'actes, lloguer de
material, bucs d'assaig, edicions de CD, K7, vinils i
DVD, fabricació de flight cases, estudi de gravació i
sala de concerts. Descomptes segons producte.
93 278 81 02 · www.larulot.com
Sonostudi
• Descompte del 25% en el lloguer de material.
• Equip de so de 500w complert 8ch. Inclou PA, taula
i microfonia 135€, més IVA (21%).
• Equip de so de 1000w complert 8ch. Inclou PA,
taula i microfonia 165€, més IVA (21%).
93 300 16 30 · www.sonostudi.com

Equips i suports
AmplisBarry
• 10% de descompte.
Font Florida, 10 · 08004 · Barcelona
934 254 781· genibarry@yahoo.es
Delta-Pro
• Descompte sobre els preus de tarifa.
93 210 58 85 · info@delta-pro.com.
www.delta-pro.com
RB Audio Technology
• Audio, micros, amplificació, més alta qualitat
605 25 13 96 · rbaudiotec@gmail.com

Salut
Josefina Llargués (psicopedagoga, logopeda,
homeòpata i naturòpata)
• 15% de descompte en tots els serveis.
http://josefina-llargues-terapies-naturals.cat
607969939 · josefinallargues@hotmail.com
Kenzen Pilates Studio
• Classe de prova gratuïta i 20% de descompte en
la quota mensual. Muntaner 81, sobre-àtic, 1a.
08011 Barcelona. 93 453 86 05 · 686 006 920
www.kenzenpilates.com
KOS Fisioterapeutes
• 10% de descompte en totes les sessions.
93 412 06 27 · www.kosfisioterapeutes.com
info@kosfisioterapeutes.com
Marta Pugès (fisioterapeuta)
• Primera visita gratuïta i un 15% de descompte en la
resta de sessions · 669 94 63 85 (horas convingudes).
Visites a Tona i Barcelona.
Susana Ramon Mètode Feldenkrais
Educació somàtica per a músics
• 10 % de descompte en sessions individuals i tallers
col·lectius. Art, Moviment & Expressió.
670 343 627
contact@susanaramon.com · www.susanaramon.com

Coaching
Coaching per a músics
InPuls Art Coaching. Susana Ramon
• 10% de descompte · 670 343 627
contact@susanaramon.com
www.metodofeldenkrais.com
Hotels
Hotel Nouvel
• Descompte mínim del 10% al preu de l'habitació
sobre la millor tarifa disponible a la web de l'hotel
+34 93 301 82 74 · www.hotelnouvel.com
Locals d'assaig i coworking
CAB38B Oto Music House
Espai d'assaig/performance amb equipament tècnic
i amb capacitat per 25 persones asegudes.
• 17€/hora de lloguer. Descompte 10% per dia sencer o mitja jornada
www.octaviobugni.com/the-music-studio
CoMusicWork
Bucs d'assaig, espai de coworking, sala d'esdeveniments...
• 10% descompte
682 62 12 10 · oriol@comusicwork.com
hola@comusicwork.com
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Fes-te soci!
Per què?

Tens una
Estàs representat
oportunitat
Podràs
davant de polítics,
real de
accedir a
Perquè formes
institucions,
millorar la
informació
part d'un col·lectiu
empreses i
teva
professió
sobre
ofertes
que defensa els
associacions
de feina, beques,
teus drets laborals
subvencions,
i professionals
convocatòries...

Associem-nos i millorem
la nostra professió

L’ Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) és una entitat cultural, democràtica
i de caràcter sindical creada l’any 1989 amb la finalitat de representar el col·lectiu de músics professionals i
aconseguir millores culturals, socials i econòmiques. L’ AMJM forma part de la Acadèmia Catalana de la
Música i altres entitats en defensa del sector.

Els nostres objectius:

| Defensar els interessos del músic professional | Ser l’interlocutor legitimat davant les institucions | Divulgar la
música i les activitats dels socis

Els nostres serveis:

| Assessorament jurídic | Descomptes i ofertes en empreses del sector
| Informació regular i actualitzada de tot allò relacionat amb el jazz i la música moderna (convocatòries, ajudes,
beques, concursos, etc.)

Les nostres eines de promoció:

| Jazz Butlletí | Festival l’Hora del Jazz-Memorial Tete Montoliu | CD promocional “Jazz from Catalonia” | Cicles
organitzats en col·laboració amb altres entitats | Web de l’AMJM

Inscripció 7,71 € • Soci 27 € cada 2 mesos • Soci Col·laborador * 15,42 € cada 2 mesos •
Cuota especial < 31 anys 15,42 € cada 2 mesos • Recent graduat 20 € fins setembre 2019 •
Un soci presenta nou soci 50 % pels 2 durant 1 any
* El soci col·laborador rep el JazzButlletí y el Carnet de Soci i té descomptes en determinades prestacions, com a soci.

+ Informació:
Passeig Colom, 6 local 4 (Barcelona) • Tel: 93 268 47 36 • amjm@amjm.org
Horari: de dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h • www.amjm.org

