Carta oberta a tots els tècnics amb els que he treballat durant aquests més de 31 anys fent bolos i
amb els que no, també.

Barcelona, juliol del 2018
Benvolguts company@s, permeteu-me que us ocupi uns minuts llegint el següent. Crec que us interessa.
Des de 1987 estic donat d’alta com autònom i fins ara em costava imaginar poder fer aquesta feina d’una
altra manera, el sector m’obligava. Però ara ho tinc clar i m’afilio al Sindicat TECNICAT
Un sindicat sent autònom? Doncs sí. Un sindicat específic, fet per i pels tècnics que fem bolos en concret i
d’audiovisuals en general. És l’única manera que tenim de canviar les coses i controlar nosaltres mateixos
aquests canvis. Ja ho vam descobrir al 1995 desprès de fundar la Associació Catalana de Tècnics de So
ACTS. Una associació serveix per organitzar congressos, costellades, partits de futbol de solters contra
casats i poc més. En canvi tinc molts motius per desitjar que aquest sindicat funcioni i que funcioni molt
bé.
Els perquès:
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El sistema de contractació majoritari actual per part de les empreses del sector, a base de
contractes verbals amb falsos autònoms, és il·legal. Encara no ha passat, però en qualsevol
moment les administracions ens poden generar problemes jurídics o socials, a part dels laborals
que actualment ja tenim. Mireu si no, les cooperatives de facturació. (Álvaro)
Això vol dir un canvi important a l’hora de fer els pressupostos i afectarà directament a les
administracions locals que és el gruix d’on surten els diners que generen la nostra feina. Potser es
faran menys coses, però es faran en millors condicions i a partir d’ara sí, legalment.
Quan les empreses contractin al personal i aquest treballadors no pugui realitzar més de 8 hores
per jornada, voldran autèntics professionals. No els hi servirà simplement algú que accepti els
horaris i les condicions de treball actuals. L’intrusisme laboral ha estat un altra mal endèmic que
anem arrossegant durant massa temps.
S’ha de redactar un conveni col·lectiu específic del sector. Creieu que algú ens el farà? Creieu que
algú el farà millor que nosaltres mateixos?
Vull poder votar en unes eleccions sindicals i vull poder votar a TECNICAT. Per això vull estar
contractat com a treballador per compte aliè (un autònom no pot fer-ho). A partir de ja,
informaré a les empreses del sector amb les que hi treballo que vull que sigui així (entendré que
aquest estiu potser sempre no podrà ser, els pressupostos ja estan assignats...) cada cop que em
truquin per una feina. A la tardor exigiré que em contractin sí o sí. I al gener del 2019 vull poder
demanar que es facin inspeccions de treball a les empreses que es neguin a fer-ho. És així de
senzill. Recordeu? És il·legal el que fem actualment.
De vegades em pregunto a mi mateix, “perquè et fiques en aquests merders quan només el 15 o
20% de la meva facturació anual la faig a empreses d’equipaments?” Doncs perquè quan vaig de
gira, a treballar en un concert o a un festival on hi ha una altra gent que ha muntat els equips,
m’agrada que l’equip tècnic que em trobo estigui el millor possible. Pendents i concentrats durant
el bolo. No vull que estiguin preocupats i més pendents de la feinada que encara els queda en
acabar, desprès de dur mil hores treballant. Quan millor estiguin ells, millor m’anirà a mi el bolo.
Tinc 52 anys. La meva salut i necessitats econòmiques ja quasi no em permeten treballar per les
empreses del sector. Vull poder tornar a fer-ho. Veient treballar als guiris vaig descobrir que
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aquesta professió no té perquè tenir data de caducitat com passa actualment. Només és qüestió
d’aconseguir fer uns horaris raonables i tenir un sou digne a la nostra categoria professional.
Molt em temo que tinc clients per als quals hauré de continuar com autònom (portar la producció
d’un disc per un grup, feines puntuals per oficines de management...) de moment, però si les
condicions i categoria professional del gruix de tots els tècnics és optima, ja no hauré de justificar
o barallar-me per qüestions que ara no volen entendre els meus clients. TECNICAT m’ajuda en
aquest aspecte i serà un punt de trobada i discussió per a la elaboració d’un futur Pacte
Interprofessional quan sigui el moment. També farà que signar un contracte mercantil a l’hora
d’agafar una feina sigui una cosa normal i habitual.
TECNICAT també em servirà per difondre la nostra realitat a la societat.
I també, perquè m’agradaria recuperar la dignitat que tenia la meva professió quan hi vaig
començar a treballar.

Des del desembre passat he sentit a dir més d’una vegada “Això ja s’ha intentat i no ha servit per res” que
no us enganyin. Mai fins ara s’havia creat un sindicat amb els objectius específics del nostre sector. Hem
de redactar un conveni col·lectiu, hem de definir les nostres categories professionals, ho hem de fer
nosaltres i ho hem de fer ja. Si no, ens el faran a cop de decret a la que es posin a repartir pals a tothom,
justificant-se en la il·legalitat en la que ens trobem.
L’import econòmic és ridícul si pensem en tot allò que aconseguirem anant junts.
Per tot això i més que ni se m’acudeix, m’he afiliat i participo al Sindicat TECNICAT i us demano que també
ho feu.

Amb tot el cor, Robert Ballester

