D ’ ençà la seva fundació per un
col·lectiu de músics professionals,
l ’ Acadèmia Catalana de la Música
ha anat articulant - se per assolir els
objectius pels quals fou creada:
Posar en valor la música produïda a Catalunya, el seu
patrimoni musical i la seva internacionalització.
Promocionar l’activitat creadora, acadèmica, industrial o
auxiliar dels seus professionals.
Garantir l’accés a la música de tots els ciutadans.
Esdevenir interlocutor principal amb les institucions i
administracions per incidir de manera activa en les
polítiques laborals, socials i culturals que afecten el
sector de la música, els seus treballadors i practicants.

Activitat
L ’ Acadèmia Catalana de la Música desenvolupa la seva activitat principalment en
els següents àmbits :
Amb l’administració. L’ Acadèmia és part activa en el

Amb els col·lectius de professionals i del sector industrial de la

desenvolupament del Pla Integral de la Música a

música. L’Acadèmia és espai de confluència entre treballadors

Catalunya, participant en totes les Taules de

de la música i representants d ’ empreses privades, amb

Seguiment i Impuls.

l ’ objectiu de constatar problemàtiques comuns i harmonitzar

criteris per abordar-les.
Amb les Entitats professionals i no professionals del
necessaris per tal d’unificar criteris, defensar els drets

En la projecció de la música al conjunt de la ciutadania. L’
Acadèmia vol promoure, promocionar, reconèixer, homenatjar i

de treballadors i practicants, impulsar iniciatives

premiar la música produïda a Catalunya en tots els àmbits,

innovadores, recolzar els joves talents , promoure

gèneres, expressions o estils artístics sense exclusions, amb

l’ensenyament de la música i la cohesió social .

premis o guardons en l’àmbit nacional, homenatjant músics,

sector de la música a la recerca dels consensos

autors i compositors i aconseguint espais de difusió i promoció

de la nostra música en els mitjans de comunicació.

Associats

Els membres de l ’ Acadèmia ho poden
ser a títol individual i / o col·lectiu.

Entre les entitats hi trobaràs a :
Músics de Catalunya (MUSICAT)

L’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna (AMJM )

La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya
La Federació Catalana de Societats Musicals
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La Fundació Taller de Músics
L’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC)
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L’Associació d’Escoles de Música (ACEM)
La Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC )
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La Fundació Conservatori del Liceu
L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
Les Cases de la Música
L’Associació de Músics del Baix Penedès
L’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC)
L’Associació de Productors i Editors Discogràfics (APECAT)
L’Associació de Representants, Mànagers i Promotors (ARC)
L’Associació Catalana d’Editors Musicals (ACEM)
El Gremi d’Editorials de Músics (GEMC)
L’Associació Catalana d’Orquestres Professionals (ACOP)

L’ Associació Catalana de Compositors (ACC)
Associació de Festivals de Jazz (AFEJAZZ)
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Associats
I entre els músics, autors i / o
intèrprets, així com professionals
del sector a títol individual,
trobaràs gent com:
Manel Camp, Gerard Claret, Max Sunyer, Gerard Quintana,
Javier Cubedo, Mario Rossy, Dick Them, Natxo Tarrés,
Eduard Iniesta, Carles Vidal, Miquel A. Pasqual, Lluís
Rodriguez, Amadeu Casas, Itziar Belil, Nani Gómez, Raquel
Pujol, Eva Faustino, Carmen Zapata, María Navarrete,
Laura Duran, AgnèsJuez, Anna Veiga, Gemma Plans...
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Perquè
fer - te
soci?
Democràcia interna, transparència, participació,
ètica, col·laboració, cooperació... són els valors que
regeixen el funcionament de l ’ acadèmia.

Si els comparteixes, tens un lloc a
l’Acadèmia Catalana de la Música

Avantatges
Com a membre de l ‘ Acadèmia Catalana de la Música podràs:
Fer escoltar la teva veu, en aquells temes que com a

Proposar i votar el nomenament de Membres d ’ Honor de

professional de la música o simplement com a

l’Acadèmia.

ciutadà amant de la música t’interessen o t’afecten.
Votar i elegir o ser elegit per als òrgans de govern de
Incidir directament en les polítiques laborals, socials

l’Acadèmia.

o culturals que afecten el sector de la música i la
cultura.

Votar i/ o ser votat en els premis i guardons que atorgui
l’Acadèmia.

Participar activament en els grups o comissions de
treball que t’interessin i fer les propostes que

Fer ús dels serveis comuns que l’Acadèmia estableixi o tingui a

consideris escaients.

la seva disposició i accedir a les activitats gratuïtament o en
condicions preferents.

Passeig Colom, 6, baixos- Oficina 1
08002 Barcelona

(+34) 93 319 95 78 | acatam@acatam.cat
Horari: dilluns i dimarts
De 10:00 h. a 14:00 h

De 16:00 h a 19:00 h

