1ª REUNIÓ DE TÈCNICS EFÍMERS
ACTA DE DILLUNS 12 DE DESEMBRE DE 2017 A LES 12H DEL MATÍ.

PRESENTACIÓ ALS ASSISTENTS i EXPOSICIÓ D´IDEES:

- Presentació per part de Robert Ballester per fer una proposta com a col·lectiu i buscar una
forma legal per estar representats i poder donar solucions als problemes del nostre sector en
muntatge a espais efímers, com jornades laborals que passen sobradament de les 12 hores,
descansos entre jornades laborals insuficients, aturades i temps per menjar amb condicions poc
dignes, sense lavabos , riscos per desplaçaments als llocs de treball i al domicili, falta de
compliment i compromís per part dels clients i les institucions de totes les coses abans
esmentades entre unes altres…

- De moment seria amb l’idea de començar a Catalunya però és important fer-ho extensible a tota
Espanya en un futur proper. Es parla d’investigar aquí i a països amb models desenvolupats
que ja funcionin en aquest àmbit.

- Als assistents se’ls passa un document on Robert explica la resposta al ICUB a les converses
mantingudes posteriorment a la publicació de la seva carta a “El Periódico” on va començar a
tractar el tema de la situació dels tècnics a les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona.

- Es comenta que com a primer objectiu a l´abast seria d’aconseguir la jornada màxima de 12h
amb les seves corresponents 12 hores de descans entre jornada i jornada.

- Explica que veu predisposició de les parts implicades per arribar a fer-ho realitat i que des de
l´Ajuntament hi ha un interès especial sorgit a partir de la carta escrita per Robert Ballester a “El
Periódico”, ell mateix diu que el tema els preocupa seriosament.

- Aconseguir les 12 hores seria un gran pas a la Ciutat de Barcelona que podria tenir com a
efecte que sigui mes factible la seva implementació per a la resta de capitals catalanes i
d’institucions públiques Això seria un bon punt de sortida per futurs objectius.

NECESSITATS i PROPOSTES:

A partir d´aquí, que fem?

- Es fa la proposta i s’accepta definir-nos com a “Tècnics efímers” entenent com tècnics que
munten en espais efímers que s’acondicionen amb els mitjans necessaris per la realització del
mateix durant una determinada duració, i en acabar es torna a recollir tot i l´espai queda com
estava originalment.

- Es parla que tenim la necessitat de fer un conveni col·lectiu específic que no existeix i que
sigui adaptat per autònoms ja que la majoria ho som. Es una situació atípica. Necessitem
buscar forma LEGAL.
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Com ens definim dins d’aquesta legalitat?

- Necessitem començar a crear una base de dades que d’entrada no incompleixi la llei de
protecció de dades.
* Es proposa començar amb el nostre nom, telèfon i adreça e-mail. Es posen a disposició dels
assistents diferents ordinadors per la recollida d’aquestes dades.

- Muntar diferents comissions per diferents àmbits a treballar.
- Necessitat de fer que això ens emmarqui a nivell de tota Catalunya i fer difusió per escamparho.

- Es fan les propostes.
- Es proposen les diferents comissions i es procedeix a l’elecció dels representants per començar
a treballar d’immediat a cadascuna de les mateixes :
*Base de dades
*Legalitat
*Conveni col·lectiu
*Relació amb empreses i institucions
*Escampar-ho!
Nota:

- Joan de ATECAT ens ofereix el seu coneixement i experiència i plena disposició de
col·laboració i ens dona alguns bons consells i guies per la posada en marxa del col·lectiu com
estar ben organitzats i compromesos, ser pacients i treballar conjuntament amb la resta de
col·lectius tècnics perquè això ens farà mes forts.

- També hem rebut la visita del Miquel Guillén de CGT del Liceu que s´ha interessat per la
proposta i també s’ofereix a futures col·laboracions

.
A CONTINUACIÓ ES DETALLEN ELS NOMS DE LES COMISSIONS i ELS SEUS
REPRESENTANTS RESULTANT DE LES PROPOSTES FETES A LA REUNIÓ:

*BASE DE DADES:

*LEGALITAT:

Jose Manuel Caamaño
Jordi Salvadó (So)
Pol Net 8 (Maqui)
Ángel del Amo
Josep Ariño (So)
David Prats (So)
Isma López
Sergio Cocirio (So)

2

eventsefimers@gmail.com

*ESCAMPAR-HO!:

Jordi Grau (Video)
Lorena Mendoza (So)
Juan Cid (So)
Omar Salvador
Jordi Clemente (So)
Jordi Maciá (Backline)
Robert Martínez

*CONVENI COL-LECTIU: Ramón Sendra (So)
Albert Ruzafa (So)
Héctor Balart
Alejandro Perez (luces)
Diego Díaz (luces)
*RELACIÓ AMB EMPRESES: Queda pendent per primer definir què és el que els hem de dir

>PROPERA DATA ACORDADA: Dimarts 23 de Gener de 2018 a les 11h del matí.<
Redactat a la reunió per Nuño Vázquez.
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