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Sobre la periodicitat de L’A

D emanem la benvolent comprensió dels nostres subscriptors i subscriptores pel fet que aquest número 
del 1r trimestre de 2006 arribi en ple estiu, és a dir, amb un retard manifest, a causa del recent canvi de 

nom de l’entitat i la llarga tramitació que això comporta.

 Fins que s’ha fet públic i oficial aquest canvi en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 
4664 – 28/06/2006) no n’hem engegat l’edició per raons d’elemental prudència, i això ha determinat que, 
finalment, s’hagin imprès simultàniament les revistes del primer i del segon trimestres.

 Donat que L’A és una publicació sindical subjecte a condicionaments organitzatius, i no pas una revista 
convencional de fotografia, no podem garantir que en endavant això no es repeteixi. En definitiva, volem 
reiterar el compromís editorial de treure’n 4 números l’any, tot i que no sempre surtin exactament amb la 
periodicitat establerta.

Lluís Salom
Dtor. de L’A

´
UPIFC Sindicat de la Imatge és una entitat

de dret públic, amb entitat jurídica pròpia, constituïda el 14 d’abril de 1994,
a l’ampara de la Llei de Llibertat Sindical 11/1985, de 2 d’agost.

UPIFC Sindicat de la Imatge està inscrit en el Registre d’Associacions del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 94/79/17.
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UNA NOVA EINA REIVINDICATIVA

P er acord unànime de la Vª Assemblea Ge-
neral Extraordinària de UPIFC del passat 

6 d’abril, l’entitat s’ha transformat en UPIFC 
SINDICAT de la IMATGE per tal d’aplegar els 
qui treballen per compte d’altri o per compte 
propi com a tècnics i/o professionals de 
la imatge, dels mitjans de comuni-
cació i de la indústria audiovisual.

 Unes hores abans del mateix 
dia 06/04/06, i de comú acord, 
el Sindicat de la Imatge de 
Catalunya (organització creada 
el 17/09/06 davant del fracàs de la 
integració de UPIFC a la FS.TRADE-
CCOO) va donar per acomplerts els seus ob-
jectius i va prendre l’acord de dissoldre’s.

 UPIFC Sindicat de la Imatge represen-
ta un factor de normalització en la mesura 
que proclama (art. 1 dels nous estatuts) la 
voluntat d’integrar la seva acció sindical “en 
un marc federal, de caràcter independent, 
sociopolític, multiètnic, internacionalista, rei-
vindicatiu i de classe” (definició que coinci-
deix exactament amb la de CCOO, el sindicat 
confederal majoritari amb què UPIFC té esta-
blert un protocol de col·laboració mútua des 
de l’11/09/1999).

ÒRGANS DIRECTIUS

P er disposició estatutària, la Comissió de 
Garanties es renovarà i s’ampliarà de tres 

a cinc membres en l’Assemblea Anual de 
2007, a celebrar en el primer trimestre; fins 
llavors està formada pels companys Carme-

lo Esteban, Joaquim Ayllón i Xavier Martí, 
que van ser elegits i revalidats per 

aquests càrrecs en les Assemblees 
Ordinàries de UPIFC 15/03/05 i de 
02/03/06.

 Quant al Consell Directiu, 
en compliment dels estatuts i per 

acords de 07/04/06 i de 16/05/06,  
queda composat de la següent manera 

fins la 1ª Conferència (a celebrar en el decurs 
de l’any 2007):

n secretari gral.: Pere Monés (Com.Executiva)
n secretari d’organització: Lluís Salom (C.E.)
n secretari tècnic: Jordi Gratacòs (C.E.)
n secretari d’actes: Xavier Subias
n secretari de finances: Xabier Mikel Laburu
n secretaria d’acció cultural: Pilar Aymerich
n vocal: Sandra Balsells

El 14 d’abril d’enguany -12è aniversari de la fundació de la UPIFC 
i 75é de la proclamació de la IIª República- ens ha coincidit en 
plena activitat transformadora, que és una bona manera de celebrar 
ambdues coses.

neix UPIFC Sindicat
de la Imatge

notí©ies



[3][2] “Derby de Loredo”. Somo-Loredo (Santander) © ANDREU REVERTER (UPIFC)

“LLIBRE D’AUTOR”

Generalment se’n diu així al resultat d’un esforç 

titànic. El reportatge plàstic que seguéix n’és una 

mostra: les fotografies són del llibre autoeditat per 

Andreu Reverter (UPIFC) i referenciat a la pàgina 15

DECLARACIÓ de DISSOLUCIÓ del SINDICAT de la IMATGE de CATALUNYA

“El Sindicat de la Imatge de Catalunya (SIC) és una organització constituïda el 17 de setembre 
de 2004 per cinc membres de la “fornada fundadora” de la Unió de Professionals de la Imatge 
i la Fotografia de Catalunya, l’any 1994, davant la frustració i la incertesa provocades en un 
sector de la professió pel fracàs de les converses d’integració de UPIFC a la FS.TRADE-CCOO. 

Des d’aleshores, el SIC ha treballat estretament amb l’equip directiu de la UPIFC per tal de 
reconduir la situació i dotar als professionals de la imatge, dels mitjans de comunicació i de la 
indústria audiovisual, d’un instrument sindical per afrontar els reptes de la precarietat i de la 
inseguretat jurídica a que estan sotmesos per causa de la desregulació d’amplis segments de 
l’activitat, en particular els relacionats amb l’exercici del dret constitucional a la informació i amb 
els drets d’autor.

Fruit de l’àmplia coincidència de criteris que ha propiciat aquest treball en comú és el procés de 
reforma d’estatuts de la UPIFC, amb la que el SIC s’hi identifica plenament, i que inclou canviar 
el nom “Unió de Professionals de la Imatge i de la Fotografia de Catalunya” (en anagrama 
UPIFC) afegint-hi “Sindicat de la Imatge”. Això és així, d’una banda com a reconeixement per 
part de la UPIFC a les aportacions que ha fet el SIC, i d’altra en tant que aportació consensuada 
del Sindicat de la Imatge de Catalunya al projecte sindical que d’aquesta manera s’estrena.   
És en aquest nou context de recomposició del mapa sindical que el Sindicat de la Imatge de 
Catalunya acorda dissoldre’s de la manera estatutàriament establerta, i amb el procediment 
administratiu que millor correspongui per tal que la inscripció original del seu nom en el Registre 
d’Associacions del Departament d’Indústria i Treball de la Generalitat de Catalunya no pugui 
representar cap impediment ni obstacle al canvi de nom de UPIFC per  “UPIFC Sindicat de la 
Imatge”. A tal fi es fa un mandat a Jesús Mtnez. Atienza per a que dugui a terme les actuacions 
necessàries en aquest sentit.

El Sindicat de la Imatge de Catalunya declara no tenir cap compte corrent, ni actius o passius 
comptables, ni tampoc béns, ni instal·lacions, ni serveis propis, així com no haver realitzat cap 
mena d’operació econòmica en el decurs de la seva curta trajectòria, ja que les poques actua-
cions que s’han fet s’han dut a terme amb el treball voluntari i desinteressat, pagats amb aporta-
cions pròpies de cada afiliat que les feia, atès al poc nombre d’afiliats que ha tingut.”

Jesús Mtnez. Atienza
Jordi Camí Caldes
Pere Selva Masoliver
Pepe Fdez. Encinas
Pepe Baeza Gallur

Barcelona, 6 d’abril de 2006

´
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[5][4] © ANDREU REVERTER (UPIFC)Curses a la platja. Sanlucar de Barrameda (Cádiz)

L a relació ancestral de 
l’home amb el cavall, 

com a fil conductor de 4 anys 
de treball fotogràfic d’Andreu 
Reverter (UPIFC) sobre les festes, 
els treballs i les tradicions 
populars dels països de la 
península ibèrica i de les 
costes occcidentals de la 
Mediterrània
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“Rapa das Bestas”. Sabucedo-A Estrada (Pontevedra) © ANDREU REVERTER (UPIFC) 

Festa del  “Asturcón”. Majada de Espineres (Astúries) © ANDREU REVERTER (UPIFC)
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“Rapa das Bestas”. Sabucedo-A Estrada (Pontevedra) © ANDREU REVERTER (UPIFC)

“Rapa das Bestas”. Sabucedo-A Estrada (Pontevedra) © ANDREU REVERTER (UPIFC)



[11][10] “Jaleo-Colcada”. Es Castell (Menorca) © ANDREU REVERTER (UPIFC)
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“Luminarias”. San Bartolomé de Pinares (Àvila) © ANDREU REVERTER (UPIFC)

“Feira de San Martinho”. Golegá (Portugal) © ANDREU REVERTER (UPIFC)



[15][14] “Jaleo-Colcada”. Es Castell (Menorca)

A CUATRO PATAS.
El caballo en las tradiciones festivas
© ANDREU REVERTER (UPIFC)

280 pàgines color i b/n. Tapa dura
Text en castellà, traduït a l’àrab,
francès i anglès

ISBN: 84-609-6427-2
DL: B-26.373.05

Primera edició: 2005
Reverter Sancho Editor
andreureverter@yahoo.es
www.andreureverter.com
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“Jaleo-Colcada”. Es Mitgjorn Gran (Menorca) 

NOTA de l’AUTOR

(...) Hi ha imatges captades gairebé des de dins de l’angle, com un desig d’endinsar-
me en aquest espai més enllà del temps, i a una velocitat molt lenta. He barrejat 
sensibilitats altes i baixes, fotografia en color, en blanc i negre i també diapositiva, 
negatius i digital. Imatges amb molt gra i d’altres menys granulades. Diafragnes 
molt oberts aprofitant sempre la llum ambient, també com un intent de deixar en-
trar tota l’emoció viscuda però sobretot com a sinònim d’una actitud receptiva i de 
màxim respecte vers el que conforma la nostra història (...)

Andreu Reverter (UPIFC) 
(del pròleg del llibre “a 4 patas”)

© ANDREU REVERTER 
(UPIFC)



 




