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En un món on la precarietat laboral és encara major sobre les dones i l'estructura social 
es continua basant en un sistema patriarcal que ofega les nostres oportunitats per a 
enfortir els nostres drets com a dones. El Sindicat de la Imatge UPIFC segueix en peus de 
lluita per la reivindicació dels drets de les dones professionals de la imatge. 
 
La disparitat salarial, la discriminació i l'assetjament sexual en l'àmbit laboral es fan 
visibles cada dia. I encara que només són la punta de l'iceberg d'un problema sistèmic, 
hem de posar en la mira aquestes problemàtiques i denunciar-les de manera 
contundent. En quantes ocasions s'ha dubtat de la víctima i s'ha posat en dubte el relat 
d'una dona per a revictimitzar-la. En quantes ocasions s'ha dubtat de la seva integritat i 
l'han difamat per exercir el seu dret a la justícia. Aquestes són les evidències que les 
dones continuem sent maltractades en tots els àmbits de la societat i hem de continuar 
alçant la veu. Són lluites que lliurem diàriament les dones, però que cada 8 de març es 
fan virals. 
 
Innombrables estudis reflecteixen la disparitat de les dones en el sector de la fotografia. 
Un estudi realitzat per l'agència  Wallflower Studio  l'any 2021, llança xifres alarmants. 
Des del petit percentatge de dones ambaixadores de les grans marques com Nikon, 
Cànon, i Fujifilm respecte als homes i la poca representació de les fotògrafes 
professionals en els mitjans de comunicació. Des del col·lectiu #Nosinfotógrafas 
denuncien habitualment la falta de visibilitat de dones en concursos, ponències i 
conferències de fotografia en el territori Espanyol. És una realitat que ens colpeja cada 
dia i no podem continuar mirant cap a un altre costat. 
 
De la mateixa manera, tenim el deure de continuar denunciant els feminicidis, les 
violacions i els maltractaments que es viuen dia a dia en les llars de milers de dones al 
llarg de tot l'estat espanyol. La problemàtica s'estén des de l'àmbit domèstic fins al 
laboral, és un problema transversal. 
 
Per aquestes i moltes més raons el Sindicat de la Imatge s'uneix a la jornada de 
reivindicació entorn dels drets de les dones. El nostre compromís és continuar treballant 
per a denunciar tots aquests problemes dins la professió. 
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