
 
 

 
 
ÍNDEX 
 
 
• ACTA de la 4a Conferència Ordinària.  

Mesa de la Conferència. 15.10.2020 
pàg 01 a 19 

 
• ANNEXES a L’ACTA: 

 
1. Acta de la Comissió de Garanties. 08.09.2020   
Pàg. 20 a 24 
 
2. Convocatòria. Consell Directiu / Comissió de Garanties. 
UPISINDICAT 40/20 de 14.09.2020   
Pàg. 25 i 26 
 
3. Comunicat 1 de la Comissió de Garanties. 14.09.2020  
Pàg. 27 i 28 
 
4. Cens electoral. S. d’organització. 14.09.2020 
Pàg. 29 
 
5. UPISINDICAT 42/20. Comissió de Garanties. 22.09.2020  
Pàg. 30 
 
6. Comunicat núm. 2 de la Comissió de Garanties 22.09.2020 
Pàg. 31 i 32 
 
7. Acta de la Comissió de Garanties. 30.09.2020   
Pàg. 33 a 36 
 
8. UPISINDICAT 44/20. Comissió de Garanties. 01.10.2020   
Pàg. 37 i 38 



 
 

 
 
9. Comunicat núm. 3 de la Comissió de Garanties. 01.10.2020  
Pàg. 39 i 40 
 
10. Acta de la Comissió de Garanties. 02.10.2020  
Pàg. 41 i 42 
 
11. Acta de la Comissió de Garanties. 05.10.2020  
Pàg. 43 a 46 
 
12. UPISINDICAT 46/20. Comunicat núm.4 de la Comissió 
de Garanties. 05.10.2020  
Pàg. 47 
 
13. UPISINDICAT 47/20. Comissió de Garanties. 13.10.2020. 
Campanya electoral / Recordatori dels compromissàris. 
Pàg. 48 i 49 
 
14. Carta del candidat a secretari general.  
Xavier Subias. 13.10.2020     
Pàg. 50 a 52 
 
15. Presentació del Programa i dels candidats. 
Candidatura. 13.10.2020 
Pàg. 53 i 54 
 
16. UPISINDICAT 48/20. Comissió Executiva. 14.10.2020 
Pàg. 55 i 56 
 
17. Informe de Gestió (2016-2020). 
Consell Directiu cessant. 14.10.2020 
Pàg. 57 a 94 
 
18. Diligència article 26.16 a) dels estatuts.  
Mesa de la Conferència. 15.10.2020  
Pàg. 95 
 
19. Fe d’errades. Comissió de Garanties. 15.10.2020   
Pàg. 96 i 97 

 
• Presa de possessió de càrrecs del nou Consell Directiu.  

Acta de la Comissió de Garanties. 17.10.2020 
Pàg. 98 i 99 
 

 



1  

  

 

4a CONFERÈNCIA ORDINÀRIA 
 

ACTA 15/10/2020 
 

 
 

 
15/10/20. Es reuneix a les 17:15 h, en segona convocatòria, la 4a. 
Conferència Ordinària telemàtica del Sindicat de la Imatge UPIFC 
a https://meet.jit.si/UPIFC_4CONFERENCIA després de dónar 
l’assistència tècnica possible als delegats que han tingut proble-
mes per  a connectar-s’hi. No està, òbviament, a l’abast de l’orga-
nització de l’acte resoldre els dèficits de les xarxes locals de wifi, 
però es manté oberta una línia telefònica de suport a la connec-
tivitat amb la Conferència 
 
QUESTIONS PRÈVIES 
 
Paco Luis del Pino, president de la Comissió de Garanties, dóna 
la benvinguda als delegats i els fa avinent l’enregistrament de la 
Conferència. 
 
Del Pino explica que la Conferència es fa telemàtica per primera 
vegada a causa de la pandèmia de la COVID-19, i n’exposa les 
particularitats que són del coneixement del conjunt de l’afiliació 
pels comunicats emesos en el decurs del procés per la Comis-
sió de Garanties. Destaca que s’ha assolit plenament l’objectiu 
que tothom dels 351 afiliats amb dret a vot (d’un total de 383 
censats a data de la convocatòria) ha pogut participar a la 
Conferència o ser-hi representat, i informa que els delegats 
naturals que estableix l’article 26 dels estatuts més els inscrits 
fins les 24 h del 25.09.2020 i validats per la Comissió de Garan-
ties sumen en total els següents 24 compromissaris: 
 

1. David Aparicio (núm. 1907831 ) 
2. Pepe Baeza (núm. 9407026 ) 

https://meet.jit.si/UPIFC_4CONFERENCIA
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3. Stefano Buonamici (núm. 0312478) 
4. Jordi Camí (núm. 9406019) 
5. Paco Luis del Pino (núm. 9611099) 
6. Aitor Fernández (núm. 1407700) 
7. Ferran Fernández (núm. 9609096) 
8. Wayra Ficapal (núm. 1810812) 
9. Paulina Flores (núm. 1507718) 

10. Mariona Giner (núm. 0303449) 
11. Carles Gorbs (núm. 0705574) 
12. Marc Javierre (núm. 0101307) 
13. Xabier Mikel Laburu (núm. 9511074) 
14. Pere Monés (núm. 9406021) 
15. Josep Parra (núm. 1402692) 
16. Cisco Pelay (núm. 9911212) 
17. Núria Prieto (núm. 1603739) 
18. Daniel Roca (núm. 1709784) 
19. Didac Salau (núm. 9909201) 
20. Lluís Salom (núm. 9406014) 
21. Manel Sanz (núm. 1504713) 
22. Mònica Solanas (núm. 1403696) 
23. Tino Soriano (núm. 9506057) 
24. Xavier Subias (núm. 9407029) 

 
Una impossibilitat sobrevinguda de Ferran Fernández va deixar 
després el nombre en 23 delegats. Carles Gorbs és absent per 
motius justificats, la qual cosa deixa el nombre final de delegats en 
els 22 que hi ha connectats –alguns si més no per audio- en el 
moment d’obrir la Conferència. 
 

Nota: en pantalla es visualitzen 21 connexions perquè n’hi ha una des 
del local social que aplega alhora a dos membres de la Comissió de 
Garanties. 
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REGLAMENT 
 

Paco Luis del Pino exposa el Reglament de la Conferència, que 
inclou en primer lloc la composició de la Mesa (article 26.10 a). 
Explica que per raó de les mesures de seguretat imposades per la 
pandèmia, i tal com s’ha anunciat reiteradament en els comunicats 
previs, la Mesa de la Conferència està composta pels membres de 
la Comissió de Garanties: Josep Parra (present al local social), 
Daniel Roca (suport logístic extern) i ell mateix com a President -en 
tant que membre d’afiliació més antiga- i també present al local del 
Sindicat. Del Pino excusa la inassistència del membre de la 
Comissió de Garanties Vicens Forner, per motius greus de salut 
justificats, i informa que la Mesa compta per a l’operativa de l’acte 
amb el suport presencial del delegat Dídac Salau. 
 
Pel que fa al procediment per a les votacions, la Comissió de 
Garanties ha resolt -en virtut de la potestat que li atorguen els 
articles 26.10 b) i 26.14 l)- que tant  la votació de l’informe de 
Gestió del Consell Directiu cessant com la votació de la candida-
tura presentada siguin secretes mitjançant correu electrònic a 
comissiogarantiesUPIFC@gmail.com.  
 
La Comissió garanteix el secret de les votacions i custodiarà els 
vots durant tres mesos.  

 
El President de la Comissió de Garanties posa a votació la 
composició de la Mesa i el Reglament de la Conferència (article 
26.10 a). S’aproven per unanimitat a ma alçada. 
 

 
ORDRE DEL DIA 
 
Paco Luis del Pino explica que, un cop resoltes les qüestions 
relatives al quòrum, l’Ordre del Dia de la Conferència ve determinat  
pels articles 26.2 / 26.12a / 26.13 
 

1. El Consell Directiu cessant presentarà l’Informe de Gestió 
del seu mandat, que inclou la situació econòmica. Atès que 
l’Informe consta de 38 pàgines i s’ha tramès prèviament al 
conjunt de l’afiliació (UPISINDICAT 48/20 de 14.10.20), es 
donarà per llegit a fi de no entrar en una dinàmica telemàti-
cament carregosa. La Mesa accepta la petició del Consell 
Directiu cessant d’incloure a l’acta un extracte del contingut de 
l’informe, del que se’n farà una exposició verbal reduïda. 
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1.1. En acabar la presentació de l’Informe, la Mesa arbitrarà 
un torn obert de paraules. 
 

1.2. Seguirà la votació secreta de l’Informe i l’escrutini dels 
sufragis. 
 
2. Presentació de l’única candidatura presentada per al nou 
Consell Directiu, a càrrec de qui l’encapçala. 
 

2.1. Votació secreta i escrutini dels sufragis. 
 
3. Torn obert de paraules. 

 
Sense que ningú hi posi cap objecció, s’aprova l’Ordre del Dia 
per assentiment general dels compromissaris. 
 
 
REVISIÓ DEL QUÒRUM 
 
Seguidament Josep Parra llegeix les delegacions de vot rebudes 
fins les 24 h del dimarts dia 13 d’octubre. Aquesta primera lectura, 
però, no es reprodueix aquí per les objeccions i observacions dels 
delegats que porten a la Mesa revisar el recompte. En concret:  
 

• Lluís Salom demana que tota la participació, vàlida o no, quedi 
reflectida a l’acta. 

    

o La Mesa ho accepta. 
 
• Aitor Fernàndez avisa que Mónica Solanas diu en el xat que 

falta una delegació a favor seu. 
 

o La Mesa obre el xat per a tot el  desenvolupament de l’acte i 
anuncia que revisarà la correspondència a la recerca d’aquesta 
delegació de vot i d’altres eventuals errors que pogués haver-hi. 

 
• Xavier Subias demana que s’accepti la delegació de Jesús 

Martínez Atienza a favor seu, atès que Jesús va enviar el seu 
missatge dins de termini però li va arribar retornat per un error 
tipogràfic en l’adreça electrònica facilitada en les indicacions 
(dmail x gmail). 

 

o La Mesa s’absté en aquest cas i ho deixa a la consideració 
dels compromissaris que resolen per unanimitat acceptar la 
delegació de vot de Martínez Atienza. 



5  

INFORME DE GESTIÓ 
 
Mentre la Comissió de Garanties revisa les delegacions de vot, es 
passa a la presentació de l’Informe de Gestió.  
 
Extracte 
 
2016 
 

• L’1 de juny de 2016 va entrar en vigor l’actualització de l’acord 
amb les CCOO de Catalunya, que des de 2000 es venia 
renovant automàtic i que facilita, entre d’altres, l’accés de 
l’afiliació de premsa al carnet de la Federació Internacional 
de Periodistes (FIP). 

 
• El 14.07.2016 es va aconseguir incorporar un representant 

del Sindicat a la Comissió d’Experts de la Comissió d’Impuls 
del Pla Nacional de Fotografia (PNF). 

 
• L’octubre de 2016 el Sindicat es va donar d’alta d’activitat 

econòmica amb abast suficient per a gestionar el Fons 
Documental (fons.DOC). 

 
• El 23.11.2016 va succeir a la seu de CCOO de Catalunya a 

Barcelona l’assemblea fallida per la requisa de càmeres als 
informadors gràfics. 

 
2017 
 

• El 15.02.2017 el Sindicat va aconseguir, amb el suport de 
CCOO de Catalunya, la rectificació del Parlament sobre la 
requisa de càmeres. 

 
• En maig de 2017 van quedar pagades les dues multes de 

les autoritats catalana i española de Competència. 
 

• El 27.07.2017 es van reformar els estatuts per acord unànime 
de la 4a Conferència Extraordinària. 

 
• El 26.09.17 el Sindicat va arribar a un acord amb la cadena 

d’hotels Eurostar per a la programació, en el decurs de 
2018, de sis exposicions individuals d’afiliats a l’Hotel 
Monumental de Barcelona.  
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2018 
 

• El 25.05.18 es va adaptar la política de privacitat al nou 
reglament europeu de protecció de dades. 

 
• El 09.10.18 es va celebrar la Jornada “Fotoperiodisme a 

Catalunya en situacions de crisi”, al CCCB, a Barcelona. 
 
2019 
 

• El 12.02.19 el Sindicat va celebrar els seus “25 anys fent-te 
costat” amb la inauguració de l’exposició col·lectiva “BCN 
DOL” al Palau Robert  / Centre d’Informació de Catalunya, a 
Barcelona.  

 
• El 18.06.19 es va fer la Jornada de PREMSA “Temps d’unir-

se i lluitar”, a La Virreina Centre de la Imatge, a Barcelona. 
 

• El 02.07.19  va ser electa la nova Comissió de Garanties 
per un mandat d’entre 36 i 40 mesos (article 28.2)  

 
• El 10.12.19 Jornada de GÈNERE “Les Dones al Visor”, a La 

Virreina Centre de la Imatge, a Barcelona. 
 

• El 23.12.19 es va estrenar el nou web. 
 
2020 
 

• L’1 de gener de 2020 el Sindicat va recuperar l’administració 
del braçal de premsa. 

 
• El 05.09.20 es va fer la Jornada de Debat intern organitzada 

per la SSAD Imaginem Sindicat a la galeria Alalimón, a 
Barcelona. 

 
• El 08.09.20 el Sindicat va inaugurar la exposició “La Transició 

vista per Carlos Bosch” al Palau Robert-Centre d’Informació 
de Catalunya, a Barcelona, i es va estrenar l’Espai Carlos 
Bosch (un web dins del web).  

 
...................................... 
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Publicacions 
 

• Si bé en 2016 i 2017 es va haver de suspendre la 
publicació de L’A en suport paper per causa de les dues 
multes de les autoritats catalana i española de Competència, 
un cop saldades se’n va reprendre l’edició en 2018 amb 
L’A66 “BCN DOL” i llibre homònim (96 pàgines a color més 
cobertes), i va proseguir en 2019 amb L’A67 “L’ALTRA 
FRONTERA” (32 pàgines en color més cobertes) i L’A68 
“01.FOTÒGRAFES” i llibre homònim (56 pàgines a color 
més cobertes). En 2020 la revista en suport paper ha 
quedat en stand-by per causes derivades de la pandèmia.   

 
• A falta pressupost per L’A en suport paper, pel motiu 

esmentat més amunt, en 2016 es va iniciar la publicació de 
L’AGENDA-Digital a modus de memòria de l’any vençut 
que s’ha mantingut fins a 2019 (anuari de 2018). 

 
 
Newsletter UPISINDICAT 
 

• 2016: 57 des de l’inici del mandat (18 de maig) 
• 2017: 95 
• 2018: 77 
• 2019: 61 
• 2020: 48 fins ahir 14 d’octubre. 

 
 
Xarxes Socials (fins a la data) 
 

• Facebook: 1646  
• Linkedin 9746  
• Twitter 1181 
• Instagram: sense quantificar (estrena el 05.05.20). 

 
 
Intervenció de Lluís Salom, secretari d’organització cessant: 
 

“Només comentaré un parell o tres coses de cada any, 
excloent-hi la defensa jurídica, la correspondència entrada 
a Registre de diferents organismes (Departaments de 
Treball, Interior, Cultura, Ajuntaments, etc.) i d’altres que 
conformen el que en podem dir ”l’activitat quotidiana”.  
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2016 va ser un any terrible en el que es van ajuntar els 
pagaments de les dues multes de Competència, obligant a 
reduir a la meitat l’equip tècnic que va passar a treballar 
integrament voluntari. 
 

L’edició en suport paper de L’A es va suspendre per raons 
pressupostàries. 
 

El pitjor d’aquest any, però, no va ser la supervivència eco-
nòmica extremadament refotuda, sino l’assemblea fallida 
(poc més de dotzena i mitja d’afiliats) celebrada el 23·11·16 
a la seu de CCOO, a Barcelona, per a respondre a la 
tolerància del Parlament de Catalunya sobre la requisa 
policial de càmeres als informadors gràfics. Figura que 
aquell dia tothom va tenir “molta feina” -fins i tot l’afiliació 
acollida a la quota reduïda per atur i jubilació-  amb la qual 
cosa el Sindicat va fer el ridicul davant de CCOO, davant 
dels grups parlamentaris i davant de les diputades que si 
van acudir a la nostra assemblea. 
  

Tot i que l’any següent es va poder reconduir satisfactoria-
ment aquella posició parlamentària amb l’ajut de CCOO, el 
fracàs del 23 de novembre va ser un cop dur, organitzatiu i 
anímic, que va frustrar moltes espectatives sindicals 
perquè si no hi ha mobilització front a la requisa policial de 
les eines de treball vol dir que tampoc n’hi ha per qualsevol 
altra cosa. 
 
2017. La primera bona notícia destacada va arribar el mes 
de maig amb la fi del pagament de les dues multes de les 
autoritats catalana i española de Competència, la qual cosa 
va donar una mica d’aire i de tranquilitat a la situació 
financera (sobretot perquè l’infraestructura bàsica de 
l’oficina va seguir funcionant amb treball voluntari). 
 

La segona cosa, que tindrà una importància creixent i més 
rellevant els propers anys, va ser la reforma d’estatuts 
aprovada el 27 de juliol per la 4a Conferència Extraor-
dinària celebrada a la seu de CCOO de Catalunya, a 
Barcelona. Les principals aportacions consisteixen en obrir 
la via de les persones adherides al Sindicat, així com 
sobretot les Seccions Sindicals d’Acció Determinada 
(SSAD) que són un modus d’organització molt flexible, 
participatiu, i representat al Consell Directiu. 
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Les SSAD s’articulen per un màxim de dos anys renovables 
a partir del vist i plau del Consell Directiu a qualsevol 
projecte amb cara i ulls que aplegui inicialment a un mínim 
de cinc afiliats, i incorporen al Consell un delegat revocable 
en qualsevol moment i amb veu i vot en tots els assumptes. 
Des de llavors han prosperat les SSAD de DateCuenta, 
Imaginem Sindicat i La Solidària, i han fracassat les inicia-
tives de constituir SSAD de Premsa i de Gènere (aquesta 
última per dues vegades consecutives). 
 

En altres aspectes, 2017 va ser un any per caure de cul: 
atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, i el no parar 
del procés de sobirania de Catalunya que el Consell Directiu 
s’hi va involucrar democràticament i reiterada (vegeu-ne a 
l’informe complet enviat amb l’UPISINDICAT 48/20 la síntesi 
dels posicionaments, així com el resultat de les votacions 
pels acords que es van prendre). 
  
2018 va ser l’any que el Sindicat va encetar una recupera-
ció interna evident, combinada amb un cert èxit constatable 
de la projecció pública enfora.  
 

En aquest sentit, la fita més destacable va ser la Jornada 
professional de premsa “Fotoperiodisme a Catalunya en 
situacions de crisi”, celebrada el 9 d’octubre al CCCB. 
 
2019 va seguir en la mateixa línia: inauguració de 
l’exposició col·lectiva “BCN DOL” al Palau Robert, el 12 de 
febrer; Jornada de Premsa “Temps d’unir-se i lluitar” a La 
Virreina Centre de la Imatge, el 18 de juny; i Jornada de 
Gènere “Les Dones al Visor” a La Virreina (idem), el 10 de 
desembre. Activitats totes les quals en el context de la 
celebració dels “25 anys fent-te costat” del Sindicat. 
 
2020. Enguany va començar amb una fita llargament espe-
rada (i treballada) que és la recuperació a partir de l’1 de 
gener de l’administració del braçal de premsa, fins aleshores 
monopolitzat –i fins on sabem- mal administrat pel Col·legi de 
Periodistes. El braçal del Sindicat té disseny idèntic que 
l’original de l’acord sobre acreditacions visuals de 2009, és 
més barat, està personalitzat amb el númeró d’afiliació, el 
logo del Sindicat i la targeta anual, i no cal renovar-lo sino 
que té vigència mentre es manté l’afiliació i el treball al sector 
de premsa. 
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Un altre fet molt destacat de 2020 és la constitució l’1 de 
febrer de la SSAD Imaginem Sindicat. Aquesta secció 
sindical ha desenvolupat un treball intens materialitzat, 
entre d’altres, en un recull de preguntes sobre el present i 
el futur del Sindicat que va ser respost per 127 afiliats, un 
manifest de l’1 de Maig propi del Sindicat, i un procès 
participatiu iniciat el 30 de març i que va concloure amb la 
Jornada de debat intern del 5 de setembre a la galeria 
Alalimón, a Barcelona. Aquesta SSAD ha donat peu al 
naixement el 28 de maig de la SSAD La Solidària, (bàsica-
ment al voltant d’un projecte sobre la Covid-19), i ha 
aportat horitzons de renovació en un moment de canvi. 
 

Per acabar, cal esmentar molt especialment l’exposició “La 
Transició vista per Carlos Bosch” inaugurada el 8 de 
setembre a la Sala 4 de les Cotxeres del Palau Robert, que 
els dies previs a la seva cloenda ja havia enregistrat la 
visita de més de 8.000 persones; així com l’estrena de 
l’Espai Carlos Bosch (un web dins del web) i la digitalització 
i de la col·lecció completa de L’AGENDA i la seva posada a 
disposició del públic. Accions totes les quals emmarcades 
en la celebració dels 25 anys de la revista.  
 

Segueix Pere Monés, secretari general cessant, que exposa la 
situació econòmica. Monés és remet a l’informe de Tresoreria 
tramès a l’afiliació en el NL UPISINDICAT núm. 48/20: 
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Monés ressalta que quan es va fer aquest informe, el 30.06.20, 
encara no s’havien passat a cobrament les quotes del tercer i 
quart trimestres, com tampoc s’havia pogut comptabilitzar l’ingrés 
per l’exposició de Carlos Bosch al Palau Robert. Atès que les 
despeses estructurals i les relacionades amb l’exposició són 
inferiors a aquests ingressos no comptats, la conclusió és que a 
data d’avui la situació és millor. El Consell Directiu cessant 
expressa la seva satisfacció per això, com també pel fet de 
deixar les qüotes per sota del que estaven en el moment 
fundacional 26 anys enrere: en 1994 la quota d’ingrés era 
l’equivalent a 30 € i actualment són 20 €, mentre que la quota 
trimestral de 1994 era l’equivalent a 36 € i ara són 27 € (a més 
de les quotes reduïdes de 20 € per primera activitat, atur, 
jubilació i residència fora de Catalunya), la qual cosa confirma 
l’opció tossudament reiterada que per a un sindicat petit sense 
hores sindicals (el gruix són freelances) és millor aposta de futur  
el creixement afiliatiu que no pas l’augment de quotes. En aquest 
sentit la satisfacció del Consell Directiu cessant és doble, perquè 
383 membres en el moment de la convocatòria és la xifra més 
alta d’afiliats a un sindicat sectorial de professionals de la imatge, 
de tota la història de Catalunya fins ara. 

 
Pel que fa a la derrama ordinària -una contribució econòmica 
regular d’import variable reglamentada en els estatuts (articles 
29.2a / 29.3a) amb un màxim de la quota general de 27 € 
trimestrals- només es va aplicar en 2016 per import de 22 €, així 
com en 2018 i 2019 per import de 20 €, i no s’ha aplicat en 2017 
ni tampoc en 2020.  
 
S’obre un torn de paraules i intervé Xavier Subias per fer notar 
que troba a faltar una referència sobre el Fons Documental del 
Sindicat. Respon Lluís Salom: 
 

“Si, és cert que això també mereix un comentari :   
 

Aquest últim mandat va arrancar el 18 de maig de 2016 amb 
la 3a Conferència Ordinària celebrada a la galeria BCN 
Visions, a Barcelona. A més de renovar l’equip directiu, la 
Conferència va aprovar 3 punts: 
 
1. La signatura del protocol de col·laboració actualitzat amb 
les CCOO de Catalunya que es va dur a terme l’1 de juny 
d’aquell any. Des d’aleshores l’hem renovat anualment 
sobretot perquè hi tenim vinculat l’accés al carnet de la 
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Federació Internacional de Periodistes (FIP) que és 
d’interès per a molta afiliació. Val a dir, però, que els últims 
anys hem renovat aquest acord automàtic sense entusias-
me pel refredament de la relació amb la FSC CCOO (ens 
ha fet perdre molt temps i ni tan sols es dignen respondre 
correspondència trascendent per la nostra organització). 
  
2. Referenciar-nos en les tarifes de VEGAP per a les perícies 
judicials que se’ns pugui demanar. L’entitat de gestió està 
obligada a dipositar anualment el seu tarifari en el Ministerio 
de Cultura y Deporte, el seus preus són públics i accessibles 
(només cal entrar en el seu web) i el Sindicat s’hi referencia 
perquè els troba adients per als peritatges. Més enllà d’això 
que tothom ho interpreti com vulgui. Ho deixo aquí. 
 
3. Impulsar el Fons Documental (fons.DOC). El mes 
d’octubre d’aquell mateix any el Sindicat es va donar d’alta 
d’activitat econòmica amb aquest objectiu, i des de llavors 
s’ha facturat puntualment sota comanda per la cessió no 
exclusiva dels drets del material gràfic de l’afiliació a 
algunes productores de TV, Enciclopèdia Catalana (amb la 
que s’ha signat un acord marc),  altres editorials, Omnium 
Cultural (campanya “Lluites compartides”), l’exposició BCN 
DOL pel Palau Robert, i diversos petits moviments. És 
Important ressaltar que tot això s’ha fet sense promocionar 
el fons documental, simplement per la inèrcia natural de qui 
vol fotos (o fotògrafs) sol adreçar-se als diaris o al Sindicat 
perquè allà en trobarà. El Consell Directiu cessant ha 
sembrat en aquest sentit, però no hem tingut capacitat ni 
recursos per anar més lluny en aquest camí, de manera 
que ens alegrem que aquest punt formi part del programa 
de la candidatura que es presenta a elecció, perquè estem 
convencuts que quan el fons.DOC s’estructuri i es promo-
cioni adientment els resultats seran òptims.” 

 
     
INCIDÈNCIA 
 
Cau el sistema de JIT-SI deixant transitòriament desconnectats 
nou compromissaris. La Mesa fa una pausa per refer les 
connexions. 
REPRESA 
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Quan s’aconsegueix recomposar la situació, el delegats Pepe 
Baeza, Xabier Mikel Laburu, Jordi Camí i Manel Sanz volen fer 
constar a l’avançada el seu vot favorable a l’Informe de Gestió i a 
la candidatura presentada, per si de cas un nou accident els 
deixès sense connexió. La Mesa en pren nota, però confia poder 
realitzar normalment les dues votacions. 
 
QUÒRUM DEFINITIU 
 
Pren la paraula Josep Parra i exposa que un cop revisada la 
correspondència electrònica, la Comissió de Garanties ha 
localitzat i validat  la delegació de vot a favor de Mónica Solanas.   
En conjunt, han estat validades les següents 31 delegacions: 
 
Sergi Escribano (núm. 1901821) a favor de Didac Salau. 
Carme Esteve (núm. 0102310) a favor de Jordi Camí. 
Sergi Reboredo (núm. 0103317) a favor de Daniel Roca. 
Ulisses Salom (núm. 1303682) a favor de Xavier Mikel Laburu. 
Jordi Cañelles (núm. 1602738) a favor de David Aparicio. 
Patricia Bobillo (núm. 0607554) a favor de Mónica Solanas. 
Jesús Martínez Atienza (núm. 9405010) a favor de Xavier Subias. 
Vicente Zambrano (núm. 9912232) a favor de Xavier Subias. 
Ferran Fernández (núm. 9609096) a favor de Carles Gorbs 
Dolors Gibert (núm. 0406501) a favor de Carles Gorbs. 
Joan M. Labrador (núm. 1912851) a favor de Carles Gorbs. 
Carlos Pérez (núm. 1308687) a favor de Pepe Baeza. 
Clemente Bernad (núm. 9604081) a favor de Pepe Baeza. 
Txema Salvans (núm. 0006273) a favor de Pepe Baeza. 
Jordi Garcia Coll (núm. 0203399) a favor de Pepe Baeza. 
Cecília López (núm. 1802802) a favor de Pepe Baeza, 
Luis Quintanal (núm. 9907189) a favor de Paco Luis del Pino. 
Vicenç Forner (núm. 0309468) a favor de Paco Luis del Pino 
Esteve Lucerón (núm. 0603543) a favor de Paco Luis del Pino. 
José L. Gómez Galarzo (núm.1905828) a favor de Paco L. del Pino.  
Carles Domènec Garcia (núm.1811815) a favor de Paco L. del Pino. 
Eduard Gisbert (núm. 1712796) a favor de Lluís Salom. 
Luis Moreno (núm. 9810155) a favor de Lluís Salom. 
Jordi Gratacòs (núm. 9911211) a favor de Lluís Salom. 
Pilar Aymerich (núm. 9606086) a favor de Lluís Salom. 
Maria Rosa Vila (núm.1607752) a favor de Lluís Salom. 
Josep Comellas (núm. 0803590) a favor de Lluís Salom. 
Anna Turbau (núm. 9406018) a favor de Lluís Salom. 
Llorenç Soler (núm. 9611100) a favor de Lluís Salom. 
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Antoni Coll (núm. 9909192) a favor de Lluís Salom. 
Javier Garcia-Die (núm. 9903172) a favor de Lluís Salom. 
 
I han estat refusades per defecte de temps i/o de forma les de: 
 
Jordi Pol (núm. 9510068) a favor de Lluís Salom. 
Helena Buira (núm. 1801799) a favor de Lluís Salom. 
Patricia Esteve (núm. 0712584) a favor de Mariona Giner. 
Conchi Martínez (núm. 1611764) a favor de Xavier Subias.  
 
Resum: 23 compromissaris més 31 delegacions de representació, 
sumen 54 vots, distribuits de la següent manera: 
 
• David Aparicio ........................................2 vots 
• Pepe Baeza .......................................... 6 vots  
• Stefano Buonamici ..............................  1 vot  
• Jordi Camí ............................................ 2 vots  
• Paco Luis del Pino ................................ 6 vots  
• Aitor Fernández .................................... 1 vot 
• Wayra Ficapal ......................................  1 vot 
• Paulina Flores ......................................  1 vot 
• Mariona Giner ......................................  1 vot 
• Carles Gorbs (ABSENT) ....................   4 vots 
• Marc Javierre .......................................  1 vot 
• Xabier Mikel Laburu ............................   2 vots 
• Pere Monés .........................................  1 vot 
• Josep Parra .........................................  1 vot 
• Cisco Pelay .......................................... 1 vot 
• Núria Prieto .......................................... 1 vot 
• Daniel Roca .........................................  2 vots 
• Didac Salau .........................................  2 vots 
• Lluís Salom ......................................... 11 vots 
• Manel Sanz .........................................   1 vot 
• Mònica Solanas ..................................   2 vots 
• Tino Soriano .........................................  1 vot 
• Xavier Subias .......................................  3 vots 
   
Conclusió: atès que el delegat Carles Gorbs (4 vots) és absent, 
el quòrum final per les votacions és de 50 vots. 
    
Amb això és dóna per acomplert el que disposa l’article 26.8 pel 
que fa a l’equivalent a la Mesa presencial d’acreditacions. 
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VOTACIÓ DE L’INFORME DE GESTIÓ 
 
La Mesa posa a votació secreta l’Informe de Gestió que inclou la 
situació econòmica. Un cop fet l’escrutini, s’aprova per: 
 

• 46 vots a favor 
• cap en contra  
• 4 abstencions. 

 
  
PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DE LA CANDIDATURA 
 
El president de la Mesa i de la Comissió de Garanties exposa 
que a la fi del termini per a la presentació de candidatures només 
ha concorregut la següent, la qual compleix tots els requisits 
estatutàris:  
 
Secretari general: 
  

Francesc Xavier Subias Salvó,  
amb núm. d’afiliació 9407029. 
  
7 vocalies: 
  

1. Marc Javierre Kohan, núm. afiliació 0101307. 
2. Carles B. Gorbs Ballesteros, núm. afiliació 0705574. 
3. Francisco José Pelay Cortés, núm. afiliació 9911212 
4. David Aparicio Fita, núm. afiliació 1907831. 
5. Manel Sanz Balust, núm. afiliació 1504713. 
6. Paulina Flores Ruíz, núm. d'afiliació 1507718. 
7. Núria Prieto Escuer, núm. d’afiliació 1603739. 
  
Vocals suplents: 
  

1.  Ferran Fernández Muñoz, núm. d'afiliació 9609096. 
2. Stefano Ugo Domenico Buonamici, núm. d'afiliació 0312478, 
3. Xavier Mikel Laburu Van Woudenberg, núm. d'afiliació 9511074. 
4. Jordi Gratacós Caparrós, núm. d'afiliació 9911211. 
 
La Mesa dóna la paraula al candidat a secretari general. 
 
Subias presenta la candidatura com un equip amb moltes ganes de 
tirar endavant nous projectes. Assenyala que l’objectiu més 
important, que ho resumeix tot, és “creixer en afiliació per a ser el 
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referent indiscutit de la fotografia professional a Catalunya”. Es 
remet al Programa enviat a l’afiliació amb el NL UPISINDICAT  
núm. 47/20 (13.10.2020) posant èmfasi en els següents punts: 
 
• Augmentar l’afiliació i la participació. És possible un projecte 

sindical que aplegui molts més professionals de la imatge. 
 

• Xarxes socials. Que la comunicacó sigui molt àgil i ràpida per a 
poder arribar a tothom. Segurament ho portarà Marc Javierre i 
també hi haurà una secretaria de Publicacions. 

 

• L’Agenda. Potenciar l’edició regular de la revista i d’altres 
publicacions per arribar millor tant a l’afiliació com enfora. 

 

• Fons Documental. Gestionar-lo a partir d’un web professional. 
Es farà un pressupost i s’intentarà finançar-lo amb subvencions 
i potser també amb les aportacions dels afiliats que hi participin. 

 

• Premi Zampaglione. És el reconeixement a un company que 
ja des de l’antiga Associació de Fotògrafs Professionals de 
Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya (AFPPMCC) 
va lluitar sempre per la fotografia. És un Premi professional a 
la mida del que el Sindicat necessita. 

 

• Docència. Potenciar al màxim la docència de la fotografia, ja 
sigui formant als ensenyants o fins i tot a les escoles. 

 

• Enquestes. La SSAD Imaginem Sindicat va fer un recull de 
preguntes i respostes que van aportar una informació molt 
valuosa. Sovint ens manca informació de l’afiliació. Ara per 
exemple amb la Covid-19, conèixer amb més precisió els qui 
són assalariats i els que són autònoms, si estan treballant o a 
casa, si reben ajuts de l’administració o no... saber tot això i 
més seria molt útil per a donar respostes a les inquietuds de 
l’afiliació. 

 

• Relacions amb altres entitats. Si en alguns casos, com el 
Col·legi de Periodistes, ens hem allunyat per diferències de 
criteri, veure si queda quelcom en comú per a sumar esforços. 

 

• Marques. Ens cal publicitat. Ja sé que és un tema mercantil, 
però els fotògrafs necessitem diners per a viure i el Sindicat 
també. Hem d’aconseguir ser embaixadors de les marques que 
confiin en alguns dels nostres afiliats per a representar-les. 

    

• Art i transformació social. Que els col·lectius mes desafavorits 
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puguin aprofitar la fotografia com una eina per a defensar-se i 
sortir de l’status vulnerable. 

• Activitats. Fomentar seminaris, exposicions i tota mena d’acti-
vitats dels afiliats i afiliades. 

 

• Modernitzar l’oficina. Digitalitzar-la per a que sigui més 
eficient i aprofitar la potencialitat online per a les assemblees, 
etc. atès que la semipresencialitat imposada per la pandèmia 
no serà només temporal i és necessari adaptar-nos-hi. 

 
Xavier Subias acaba la seva intervenció posant en valor l’equip 
que encapçala i demanant als compromissaris li facin confiança 
per a tirar endavant la gestió del Sindicat 
 
Es posa a votació la candidatura presentada i, un cop fet l’escrutini, 
el president de la Mesa proclama que la candidatura encapçalada 
per Xavier Subias ha resultat electa per 
 

• 48 vots a favor 
• cap en contra 
• 2 abstencions 

 
 
IMPONDERABLES 
 
Wayra Ficapal, Mariona Giner i Paulina Flores han de deixar la 
reunió per imponderables. 
 
 
TORN FINAL DE PARAULES 
 
S’obre l’últim torn de paraules. 
 
Paco Luis del Pino:  
 

• “La Comisión de Garantías felicita a todos los integrantes del 
nuevo Consell Directiu, empezando por su secretario general 
Xavier Subias, pero no sin antes rendir homenaje de respeto y 
agradecimiento al Consell Directiu saliente después de tantos 
años de brega, tan duros y difíciles. A Pere Monés y Lluís 
Salom nuestro más profundo reconocimiento y, por supuesto, el 
Sindicat que vosotros fundasteis siempre será vuestro”. 

 
Xavier Subias llegeix un text de reconeixement:  
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• “Vull agrair la feina feta per l’últim Consell Directiu. S’han tirat 
endavant grans projectes. L’informe de Gestió ho corrobora. 
Vull destacar la recuperació de l’administració del braçal de 
premsa perquè és una eina que ens dóna més autonomia com 
organització, així com el formulari de butxaca per a la cessió 
dels drets de la pròpia imatge, una eina petita però molt 
important i de molta utilitat pels fotògrafs. Vull fer un esment 
particular al treball d’en Lluís des dels inicis de la creació de la 
UPIFC i després amb l’evolució com a Sindicat de la Imatge: 
Has estat disponible per tothom. Has estat disponible els set 
dies de la setmana i les 24 hores del dia. Sempre atent a 
resoldre els problemes i donant solucions als fotògrafs. Moltes 
gràcies Lluís per la feina feta durant els primers 26 anys del 
Sindicat de la Imatge UPIFC. Has deixat el Sindicat a un nivell 
molt alt. Seguirem el treball.” 

 
Dídac Salau:  
 

• “Enhorabona a l’única candidatura que s’ha presentat, lide-
rada per Xavier Subias. Passo a exposar les idees expres-
sades en la Jornada d’Imaginem Sindicat, que d’alguna manera 
hi estavem d’acord la majoria. En particular demanaria que 
tingueu en compte d’afavorir la participació mitjançant les 
SSAD, perquè és fomentar la democràcia de baix cap a dalt, i 
d’anar en compte amb les subvencions perquè tenim 
experiències recents de les que hem d’aprendre, així com 
també la contenció econòmica amb la que tant de bo que en el 
vostre mandat podem posar en marxa el fons de reserva 
solidari del que parlàvem utòpicament. També els resultats 
del recull de preguntes impulsat per la SSAD Imaginem 
Sindicat i que van respodre 127 companys i companyes. 
Entre d’altres l’interès de tots i totes en una sòlida defensa 
juríidica.  I recordem-nos de que és un sindicat, de que som un 
sindicat. Recordem-nos també que haurìem de crèixer en un 
sentit ampli, estenent la ma a més col·lectius de la imatge. 
Tal com deiem a la Jornada de debat a la galeria Alalimón, si 
fossim capaços d’obrir-nos a més col·lectius i assumir el 
concepte d’Imatge que en tenim el nom, això ens faria bé 
tenint en compte, com deiem llavors, que cada vegada tots 
fem més coses. En aquest sentit seria important recordar el 
que està escrit en la primeríssima part dels nostres estatuts 
quan el Sindicat s’autodefineix tot dient “L’entitat, que ha 
comptat en els seus rengles amb Josep Maria Pérez Molinos 
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(1921-2004) i Carles Fontserè Carrió (1916-2007), es reconeix 
en el referent de l’Agrupació de Periodistes i del Sindicat de 
Dibuixants Professionals”. I per acabar, agafem també la 
proposta del manifest propi del Sindicat del passat 1 de Maig, 
que anàvem una mica més enllà i acabava “Per les llibertats 
d’informació i d’expressió, i per una renda universal”.Tinguem 
mires àmplies, tal com va quedar una mica recollit a Imaginem 
Sindicat. Per acabar, m'agradaria fer-ho com a la jornada 
d'Imaginem... esmentant la que hauria de ser l'autèntica Ítaca del 
Sindicat: treballar per una societat visualment madura. En aquest 
sentit, tenim el deure d'assenyalar els mals usos que en fan de 
les imatges tant els mitjans de comunicació com el món 
publicitari. I, tenim la responsabilitat de fomentar la pedagogia de 
la imatge i l’alfatetització visual en qualsevol àmbit educatiu. I 
per la meva part que tingueu molta sort. Jo penso acompanya-
vos i ajudar-vos en tot el possible.” 

 
Xavier Subias: 
  
• “Gràcies Dídac, comptem amb tu. Jo ja he presentat el Progra-

ma, però vull acabar la meva intervenció donant-vos les gràcies 
per la confiança que ens heu atorgat per a tirar endavant la 
gestió del Sindicat de la Imatge els propers anys. Esperem fer-
ho bé i no defraudar-vos. Recullo el testimoni de la SSAD 
Imaginem Sindicat perquè són bones idees. 

 
 
CLOENDA  
 

Sense cap altre tema a tractar, la Mesa agraeix la participació 
dels compromissaris, complimenta la diligència (annex 18) 
marcada per l’article 26.16 a), i clou l’acte a les 19:50 h. 
 
 
ANNEXOS A L’ACTA: 
 

S’adjunten a l’acta 19 annexos amb tots els documents al·ludits o 
referenciats en el decurs de la Conferència, així com els 
relacionats, inclusivament les actes de la Comissió de Garanties.  
 

Feta el dijous 15 d’octubre de 2020 en el local del Sindicat a 
Barcelona. 
 
Ho signen a cada pàgina els components de la Mesa: Francisco 
Luis del Pino Olmedo, Josep Parra Peña i Daniel Roca Perales.  
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COMISSIÓ DE GARANTIES 

     ACTA 08/09/2020 
________________________________________________________________________________________

 
08/ 09/2020. Es reuneix la Comissió de Garanties a les 17 h al 
local social, amb assistència de tots els seus membres tret del 
company Vicens Forner per motius de salut justificats. 
 
L’únic punt a tractar és la imminent convocatòria de la 4a 
Conferència Ordinària.  

 
Josep Parra exposa que va participar com a convidat en la 
reunió del Consell Directiu del passat 29.07.20, en la qual es 
va prendre l’acord de convocar la Conferència el dilluns 
14.09.20 per a fer-la telemàtica el dijous 15.10.20 a les 17 h. 
 
S’obre el debat i s’arriba a les següents conclusions i acords: 

 
• Superat el mandat màxim de 50 mesos des del 18 de 

maig de 2016 que es va fer l’anterior Conferència 
Ordinària (és a dir 18.07.2020), el Consell Directiu s’ha 
ajustat al límit de 90 dies (18.10.2020) depassat el qual 
sense convocatòria correspondria a la Comissió de Garan-
ties convocar una Conferència Extraordinària per a resoldre 
la situació (article 26.3 i article 27.4c) dels estatuts). 

 
• La Comissió de Garanties se’n fa càrrec de la incidència de 

la Covid-19 en el calendari electoral, i n’està al corrent de 
les circumstàncies en tant que convidada a les reunions 
virtuals del Consell Directiu des de l’inici de la pandèmia. 

 
• Aquesta Comissió celebra l’acord de fer la Conferència tele-

màtica i assumeix el repte d’organitzar-la. La Comissió de 
Garanties està facultada per a fer-ho en base als estatuts: 

 
Article 28. (...) La Comissió de Garanties té la funció 
general de vetllar per la correcta aplicació dels 
Estatuts, resolent amb equanimitat i facultat executiva 
els conflictes i/o la casuística no contemplada. 

 

Article 28.1d) –són atribucions específiques de la 
Comissió de Garanties- (...) tutelar el procés de 
renovació dels diferents òrgans. 
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• El criteri de la Comissió de Garanties per a resoldre la 
casuística derivada de la pandèmia és democràtic i 
consisteix en garantir que tothom amb dret a vot que ho 
vulgui pugui participar a la Conferència Ordinària o ser-
hi representat/da.  

 
A tal fi s’acorda per unanimitat: 
 
1. Obrir un període d’inscripció per a tota l’afiliació que vulgui 
participar telemàticament a la Conferència Ordinària, fins les 
24 h del divendres 25 de setembre mitjançant correu 
electrònic a comissiogarantiesupifc@gmail.com en el que 
consti la voluntat de participar i el número d’afiliació o de DNI 
o de NIE o de passaport.  
 
2. Aplicar criteris equànims i proporcionals de representació 
per adequar el nombre d’inscrits/es al quorum telemàtic que 
sigui viable, en base a l’article 26 dels estatuts que estableix: 

 

Article 26. La Conferència Ordinària està composta 
pels delegats/des que reglamenti en nombre i 
proporció la Comissió de Garanties. 
 

En qualsevol cas, sempre tenen la condició de dele-
gats/des naturals tots/es els/les delegats/des i 
altres membres de les Comissions Directives de les 
seccions sindicals constituïdes, així com la totalitat del 
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties. 

 
3. Demanar el consentiment dels participants que resultin 
d’aquest procés per a fer públiques les seves adreces 
electròniques, tot i que s’entèn que són adreces professionals 
sense restricció per aquesta utilitat organitzativa.  
 
4. Demanar al Consell Directiu la col·laboració necessària per a 
fer avinent a l’afiliació el llistat de participants a la Conferència 
Ordinària juntament amb la seva adreça electrònica.  
 
5. Admetre la delegació de vot sense limitacions de quantitat 
a favor dels afiliats/des que participin a la Conferència, 
mitjançant correu electrònic adreçat a qui es vulgui delegar la 
representació. Es demanarà fer-ho  preferiblement amb còpia 
a comissiogarantiesupifc@gmail.com. Previa comprovació, la 
Comissió de Garanties validarà totes les delegacions de vot 
arribades fins les 24 h del dimarts 13 d’octubre. 

mailto:comissiogarantiesupifc@gmail.com
mailto:comissiogarantiesupifc@gmail.com


3  

6. Per raons òbvies, no hi haurà Mesa d’acreditacions en el 
lloc de la reunió mitja hora abans de l’inici de la Conferència. 
Aquesta tasca la realitzarà prèviament la Comissió de 
Garanties. 
 
7. La Mesa de la Conferència quedarà composta en el 
local social per membres de la Comissió de Garanties. 
 
8. A més dels membres de la Mesa, en el local social hi 
podran ser fins a completar l’aforament permès, per aquest 
ordre: la persona que està a càrrec de l’oficina, dos membres 
del Consell Directiu cessant i els caps de llista de les candi-
datures que ho vulguin. En cas de restriccions normatives 
d’aquest aforament, es prescindirà primer dels caps de llista i 
després dels membres del CD cessant.  
 
9. La Comissió de Garanties facilitarà un password als 
delegats i delegades per accedir a la Conferència Ordinària 
telemàtica. 
 
10. Atès que no hi haurà urna física i que els estatuts 
estableixen que  la votació de les candidatures es secreta 

 

Article 26.14a). L'elecció del secretari/a General i les 
7 vocalies es farà per sufragi de llistes tancades 
 

b) El vot serà lliure, secret, personal i directe, 
dipositant-se en urnes tancades les paperetes, que 
de mida, color i qualitat del paper seran d'iguals 
característiques. 

 
la votació serà per correu electrònic dels delegats/des a 
comissiogarantiesupifc@gmail.com en un temps determinat i 
la Comissió de Garanties serà garant del secret del sufragi. 
 
11. S’utilitzarà igualment aquest sistema de votació si un 
mínim de 5 delegats/des demana alguna altra votació secreta. 

 

Article 26.14 l) Totes les altres votacions de la 
Conferència Ordinària seran a mà alçada, però es 
faran secretes a proposta de la Mesa o d'un mínim de 
5 delegats/des. 

 
12. La Comissió de Garanties procurarà un sistema substitu-
tori de les votacions a ma alçada, en funció dels condicio-
nants tècnics i pràctics que hi hagueren.  

mailto:comissiogarantiesupifc@gmail.com
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13. S’aprova enviar el següent comunicat núm.1 amb data 
14.09.2020, juntament amb la convocatòria del Consell 
Directiu per a la Conferència:  

 
“El fet que la 4a Conferència Ordinària hagi de ser telemàtica 
per la Covid-19 obliga adaptar-ne el funcionament a la 
circumstància. No tenim precedents -com tampoc de la 
pandèmia- però ens en sortirem amb criteri democràtic. 
 

Per aconseguir-ho necessitem que l’afiliacio s’inscrigui fins 
les 24 h del divendres dia 25 de setembre mitjançant un 
correu a comissiogarantiesupifc@gmail.com fent-hi 
constar “VULL PARTICIPAR” i el nom i el núm. d’afiliació o 
del DNI o NIE o passaport. 
 

Si el nombre d’inscrits/es supera l’aforament establirem 
un sistema d’elecció de delegats/des, d’acord amb l’article 
26 dels Estatuts: 
 

• “La Conferència Ordinària està composta pels 
delegats/des que reglamenti en nombre i proporció 
la Comissió de Garanties”. 

 
NOTA: En successius comunicats informarem d’altres 
adaptacions necessàries, com p.e. la proposta de Mesa 
de la Conferència (que ha de ser i serà presencial en el 
local social) o com farem les votacions (que òbviament no 
podran ser a ma alçada). 

 
ELECCIONS al CONSELL DIRECTIU 
 
Procediment 
 
• Són elegibles tots/es els/les afiliats/des amb una antiguitat 
mínima de 6 mesos en la data de la convocatòria. 
 
• Les candidatures es presentaran en llista tancada i 
completa per al càrrec de Secretari/a General i la totalitat de 
les 7 vocalies d’elecció per la Conferència. La llista anirà 
encapçalada per qui opti a Secretari/a General i segui-
ran per ordre els/les 7 candidats/es a les vocalies. 
 
• Opcionalment es poden afegir a la candidatura fins a 
un màxim de 5 afiliats/des per a poder substituir en el 
decurs del mandat eventuals baixes de vocals electes de 
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la mateixa candidatura. Els/les candidats/es substituts/es 
han de tenir igualment una antiguitat d’afiliació d’un mínim 
de 6 mesos. 
 
• Les candidatures s’han de presentar a: 
 

comissiogarantiesupifc@gmail.com 
 

en un escrit annex en el que consti el nom complet, el 
número de DNI o passaport  o NIE, o el número d’afiliació, i 
amb la signatura de totes les persones que es presentin. 
 
• El termini per a la presentació de candidatures és fins 
les 24 h del diumenge 4 d’octubre. 
 
Eventualitats 
 
• La renúncia abans de la votació de qualsevol candidat/a 
a les vocalies no implicarà la suspensió del procés electo-
ral ni l’anul·lació de la candidatura, encara que quedi 
incompleta, sempre i quan en la llista afectada s’hi mantin-
gui la candidatura de la persona que opta al càrrec de 
Secretari/a General i almenys 4 candidats/es a les vocalies. 
 
• La renúncia abans de la votació d’un/a candidat/a a 
Secretari/a General comporta la retirada de tota la seva 
llista.” 

. 
............................... 

 
Sense que hi hagi cap més tema a tractar, s’aixeca la reunió 
a les 20,30 h. Feta a Barcelona el dimarts vuit de setembre 
de 2020.  

 
 

 
 
 

Paco Luis del Pino           Josep Parra             Daniel Roca 

mailto:comissiogarantiesupifc@gmail.com
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A/a Comissió de Garanties 
 

Barcelona, 14 de setembre de 2020 
 
 

Benvolguts companys,  
 

 

En compliment dels estatuts 
 

• Article 26.5. Quan es convoqui la Conferència Ordinària, el/la 
secretari/a Tècnic/a farà el cens de les persones afiliades de 
cada una de les seccions i en lliurarà còpia a la Comissió de 
Garanties. (…) 

 

us faig avinent les següents dades facilitades per la companya 
Paulina Flores, secretària tècnica:  
 

SSAD DateCuenta 
 

Wayra Ficapal Lamoglia 
Aitor Fernández Olmo 
Oscar Dhooge  
Mónica Solanas Gracia 
Jesús Martínez Rodríguez 
Javier González Guerra 
Dídac Salau Cano 
Mariona Giner 

SSAD La Solidària 
 

David Aparicio 
Didac Salau 
Mariona Giner 
Cisco Pelay 
Paulina Flores 
Marc Javierre 
Xavier Subias 

 
 

Igualment que el total de persones afiliades a data d’avui són 383, 
sent-ne elegibles 351  
 

• Article 26.7b) Són elegibles tots/es els/les afiliats/des amb 
una antiguitat mínima de sis mesos en la data que es comu-
nica la convocatòria. 

 

Qualsevol altra cosa que necessiteu, digueu-nos. 
Ben cordialment 
 

 

 
Lluís Salom / secretari d’organització 
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COMISSIÓ DE GARANTIES 

ACTA 30/09/2020 
_________________________________________________________________________________________

 
30/ 09/2020. Es reuneix la Comissió de Garanties a les 17 h al 
local social, amb assistència de tots els seus membres tret del 
company Vicens Forner per motius de salut justificats. 
 
L’únic punt a tractar és el seguiment organitzatiu de la 4a 
Conferència Ordinària.  
 
Després de l’intercanvi d’informacions i del debat que segueix, 
es fa constar: 
 
1. En compliment dels estatuts, el secretari d’organització (per 
impossibilitat de la secretaria tècnica) va adreçar el 14 de 
setembre a la Comissió de Garanties el següent correu elec-
trònic adjuntant el document que s’incorpora a l’acta com 
annex1: 
 

sindicatdelaimatge@gmail.com <sindicatdelaimatge@gmail.com> 
Fitxers adjunts 
14 de set. 2020 14:47 
per a Paco, Josep, Daniel, Vicents, Cco: Paulina 
 
Benvolguts companys,  
 
Us adjunto un PDF sobre els afiliats integrats a les SSAD que hi ha 
constituïdes (la SSAD Imaginem Sindicat ha quedat dissolta amb la 
celebració de la Jornada de Debat del passat 5 de setembre), així 
com sobre el cens de l'afiliació en el moment de la convocatòria de 
la 4a Conferència Ordinària. 
 
Qualsevol altra cosa que necessiteu, digueu-nos. 
 
Lluís Salom 
secretari d'organització 
 

 
La Comissió dóna per acomplert l’Article 26.5. “Quan es 
convoqui la Conferència Ordinària, el/la secretari/a Tècnic/a 
farà el cens de les persones afiliades de cada una de les 
seccions i en lliurarà còpia a la Comissió de Garanties. (…)” 
 
2. Com estava previst, el 14.09.20 es va trametre a l’afiliació, 
(mitjançant el newsletter intern UPISINDICAT 40/20) el Comuni- 
cat número 1 de la Comissió que informava dels terminis per a 
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la inscripció de delegats/des fins les 24 h del divendres 
25.09.20, i per a la presentació de candidatures al Consell 
Directiu fins les 24 h del diumenge 04.10.20; juntament amb 
les indicacions per a participar en ambdós processos. 
 
3. Igualment, el 22.09.20 es va trametre a l’afiliació, (newsletter 
intern UPISINDICAT 42/20) el Comunicat número 2 acordat 
telefònicament per la Comissió de Garanties, fent anunci de 
l’acord d’admetre la delegació de vot per a la 4a Conferència 
Ordinària telemàtica, així com fent recordatori dels procedi-
ments i terminis dels dos processos participatius en marxa 
(inscripció de delegats/des i presentació de candidatures). 
 
4. Exhaurit el període d’inscripció de delegats/des, la Comissió 
constata que s’han inscrit 19 afiliats/des, 7 dels quals amb 
representació sindical i que ja són delegats/des naturals en 
aplicació de l’article 26 dels estatuts.  
 
Pel que fa als altres 12 inscrits/es, n’hi ha 11 amb l’antiguitat 
mínima necessària i un company que es desestima la inscripció 
per no complir el requisit d’antiguitat mínima de sis mesos en el 
moment de la convocatòria (14.09.2020). 
 
La Comissió pren per unanimitat els següents ACORDS: 
 

4.1. Exhimir de participar a la Conferència al company 
Vicens Forner -delegat natural en tant que membre de la 
Comissió de Garanties- en atenció al seu estat de salut. 
 
4.2. Atès que el nombre d’inscrits/es sense representació 
sindical i que compleixen el requisit d’antiguitat  (11) més 
els/les delegats/des naturals (13 descomptant-hi Forner) 
s’ajusta a la viabilitat del quòrum telemàtic, no cal aplicar 
cap altre criteri per a la participació dels delegats/des a la 
Conferència. 
 
4.3. Encarregar al President de la Comissió que s’adreci 
al company que s’ha desestimat la inscripció, per a 
comunicar-li el motiu. 
 
4.4. Trametre a l’afiliació, tan aviat com sigui possible per 
newsletter intern, el Comunicat núm. 3 de la Comissió amb 
el següent llistat de delegats/des a la 4a Conferència:   
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1. David Aparicio 
2. Pepe Baeza 
3. Stefano Buonamici 
4. Jordi Camí 
5. Paco Luis del Pino 
6. Aitor Fernández 
7. Ferran Fernández 
8. Wayra Ficapal 
9. Paulina Flores 
10. Mariona Giner 
11. Carles Gorbs 
12. Marc Javierre 

13. Xabier Mikel Laburu  
14. Pere Monés 
15. Josep Parra 
16. Cisco Pelay 
17. Núria Prieto  
18. Daniel Roca 
19. Didac Salau 
20. Lluís Salom 
21. Manel Sanz 
22. Mònica Solanas 
23. Tino Soriano 
24. Xavier Subias  

4.4.1. Acompanyar en el Comunicat núm.3 les adreces 
electròniques, prèvia consulta als delegats/des. A tal fi, es 
demanarà al Consell Directiu la col·laboració necessària. 
 
4.4.2. Explicitar en el Comunicat que no hi ha limitació de 
quantitat per a delegar la representació en els companys 
de la llista. 
 
4.4.3. Recomanar que les delegacions de vot s’enviïn als 
interessats/des amb còpia a la Comissió de Garanties. 
 
4.4.4. La Comissió de Garanties validarà, prèvia comprovació, 
totes les delegacions de vot identificades amb el número 
d’afiliació, o de DNI o de NIE, que arribin fins les 24h del 
dimarts 13.10.2020 a comissiogarantiesupifc@gmail.com  
 

.................................................... 

 
Sense que hi hagi cap més tema a tractar, s’aixeca la 
reunió a les 19 h. Feta a Barcelona el dimecres 30 de 
setembre de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paco Luis del Pino          Josep Parra          Daniel Roca 

mailto:comissiogarantiesupifc@gmail.com
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COMISSIÓ DE GARANTIES 

ACTA 02/10/2020 
___________________________________________________________________________________

 
02.10.2020. Es reuneix la Comissió de Garanties a les 12 h 
al local social, amb assistència de tots els seus membres 
tret de Vicens Forner per motius de salut justificats. 
 
L’ordre del dia consisteix d’una banda en verificar l’equip 
tècnic necessari per a fer telemàtica la 4ª Conferència 
Ordinària, i d’altra resoldre una consulta sobre la presen-
tació de les candidatures. 
 

1. Equipament tècnic. Fetes les comprovacions, s’estima 
que cal instal·lar un sistema d’altaveus compacte per a PC 
amb Entrada d’Audio 3,5 mm i controls integrats. S’enca-
rrega Josep Parra. 
 
La Comissió agraeix a la Asociación DateCuenta la 
disponibilitat de la pantalla de la seva propietat, instal·lada 
a la sala polivalent per a la realització dels cursos formatius 
del Sindicat. 
 

2. Consulta / Rectificació. S’atèn una consulta sobre la 
presentació de candidatures: 
 

Xavier Subias ha exposat al President de la Comis-
sió que vol presentar una candidatura que inclou un 
company amb residència a Itàlia i dos amb domicili 
a Màlaga, raó per la qual resulta molt complicat 
complir la indicació de la Comissió que l’escrit de 
presentació de la candidatura vagi signat per tots 
els integrants de la llista (Comunicats núm.1 de 
14/09/20 i núm.3 d’ 01/10/20). 

 
Consultats els nous estatuts, és conclou que -a diferència 
dels antics- no cal signar la presentació de la candidatura 
tots els components de la llista. 
 

Article 26.7.h) En l’escrit de presentació de la 
candidatura adreçat a la Comissió de Garanties 
constarà el nom complet i el número  d’afiliació de 
totes les persones que componguin la llista, inclusi-
vament dels eventuals substituts/es. 
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Així doncs, l’absència de la signatura de cadascu’n dels 
candidats/es no és impediment per a validar la candi-
datura. 
 
La Comissió lamenta l’error i el President de la Comissió 
s’encarrega de fer-ho avinent a Subias. 
 
Sense que hi hagi cap més assumpte a tractar, la Comissió 
s’emplaça a reunir-se de nou en el local social el dilluns 5 
d’octubre (hora a determinar per telèfon) per a veure les 
candidatures presentades. S’aixeca la reunió a les 14 h. 
 
Feta a Barcelona, el divendres dos d’octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Paco Luis del Pino         Josep Parra          Daniel Roca 
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COMISSIÓ DE GARANTIES 

ACTA 05/10/2020 
___________________________________________________________________________________

 
05/10//2020. Es reuneix la Comissió de Garanties a les 10 h 
al domicili particular de Josep Parra, al barri de Verdún, a 
Barcelona. Assisteixen tots els membres, tret del company 
Vicens Forner per motius de salut justificats. 
 
L’únic punt de l’ORDRE del DIA és la verificació i 
proclamació de les candidatures que s’escaigui presentades 
per correu electrònic fins les 24 h del diumenge 04/10/20. 
 
1. Després d’obrir el correu de la Comissió, és constata que 
només s’ha rebut un missatge de l’afiliat Xavier Subias, a les 
01:42 h del dia 3 d’octubre, adjuntant el document que 
s’incorpora com Annex a aquesta acta: 
 

Carta candidatura eleccions 
Recibidos 
 
Xavier Subias 
Adjuntos 
3 oct. 2020 1:42 (hace 2 días) 
para ComissioGarantiesUPIFC 
 
Benvolguts companys, 
Adjunto carta de presentació de candidatura a Secretari 
General a les eleccions al  Consell Directiu del Sindicat 
de la Imatge UPIFC. 
 
Salutacions, 
 
Xavier Subias 
-------------------------------------- 
------------------------------- 
telèfon +(34)-------------------- 
mòbil +(34)---------------------- 
e-mail xaviersubias@gmail.com 
web www.xaviersubias.tk 
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1.1. La Comissió conclou que la candidatura que encapçala 
Xavier Subias pel càrrec de secretari general s’ha presentat 
correctament en temps i forma, atès que tots els candidats 
compleixen el requisit d’antiguitat reglamentari.  
 
En consequència, s’acorda per unanimitat proclamar-la 
vàlida a tots els efectes. 
  
1.2. S’acorda fer-ho avinent a Xavier Subias oferint-li la 
possibilitat de trametre un NL intern de la Comissió de 
Garanties amb la presentació de la candidatura i/o el seu 
programa. S’encarrega Paco Luis del Pino. 
 
1.3. S’acorda instar al secretari d’organització l’enviament 
d’un NL intern amb el Comunicat número 4 de la Comissió. 
S’encarrega Josep Parra. 
 

Comunicat núm. 4 
 
Un cop exhaurit el termini per a la presentació de 
candidatures, es fa avinent que s'ha presentat en 
temps i forma una de sola encapçalada per Xavier 
Subias pel càrrec de secretari general. 
  

Verificat que tots els membres de la llista compleixen el 
requisit estatutari d’un mínim de sis mesos d’antiguitat 
d’afiliació, La Comissió de Garanties ha pres l'acord de 
proclamar-la: 
  
Secretari general: 
  
Francesc Xavier Subias Salvó  
amb núm. d’afiliació 9407029 
  
7 vocalies: 
  
1- Marc Javierre Kohan,  

núm. d’afiliació 0101307. 
 

2- Carles B. Gorbs Ballesteros,  
núm. d’afiliació 0705574. 
 

3- Francisco José Pelay Cortés,  
núm. d’afiliació 9911212. 
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4- David Aparicio Fita,  
núm. d’afiliació 1907831. 
 

5- Manel Sanz Balust,  
núm. d’afiliació 1504713. 
 

6- Paulina Flores Ruíz,  
núm. d'afiliació 1507718. 
 

7- Núria Prieto Escuer,  
núm. d’afiliació 1603739. 

  
Vocals suplents: 
  
1- Ferran Fernández Muñoz,  

núm. d'afiliació 9609096. 
 

2- Stefano Ugo Domenico Buonamici,  
núm. d'afiliació 0312478. 
 

3- Xavier Mikel Laburu Van Woudenberg,  
núm. d'afiliació 9511074. 
 

4-Jordi Gratacós Caparrós,  
núm. d'afiliació 9911211. 

  
................................. 

 
Sense que hi hagi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la 
reunió a les 11 h. Feta a Barcelona el dilluns 5 d’octubre de 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paco Luis del Pino        Josep Parra           Daniel Roca 
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Carta de XAVIER SUBIAS 
candidat a la Secretaria General 
 
 
Benvolguts companys i companyes, 
  
Soc fotògraf freelance en actiu i treballo actualment per la 
Diputació de Barcelona, entre d’altres clients. Anteriorment 
vaig treballar per l’Agència AGE Fotostock durant més de 
25 anys. Vaig ser membre fundador de la UPIFC i he format 
part de diferents consells directius.  
 
La llista electoral que encapçalo volem situar el Sindicat 
com entitat de referència de la fotografia professional a 
Catalunya per a guanyar capacitat d’interlocució amb les 
Administracions i/o altres institucions i organitzacions, i 
augmentar l’afiliació per a ser més representatius en el 
sector de la fotografia i la imatge en general.   
 
Us presento els principals punts d’actuació que ens hem 
proposat desenvolupar pels anys vinents: 
 

1. Potenciar l’ús de les xarxes socials (Twitter, Facebook, 
Linkedin, Instagram...) generant continguts d’interès i fent 
la comunicació més àmplia i efectiva, tant per l’afiliació 
com per les persones que la segueixen de fora del 
sindicat.  
 
2. Augmentar la periodicitat de L’Agenda de la Imatge, 
tot combinant la publicació impresa i online. 
 
3. Fons documental: creació d’una plataforma per a 
difondre i comercialitzar les fotografies de l’afiliació. 
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4. Premi Héctor Zampaglione 2021. Col·laborar amb la 
Associació Fotogràfica del Masnou, FEM, en la creació 
d’aquest Premi dotat amb 3000 € per a donar suport, 
reconèixer i divulgar el fotoperiodisme i la fotografia 
documental. El premi ret homenatge a l’afiliat Héctor 
Zampaglione, fotoperiodista i activista cultural traspas-
sat el 23-09-2019, qui amb la seva tasca divulgativa va 
contribuir àmpliament a la difusió de la cultura foto-
gràfica.  
 
5. Docència i transformació social amb l’art. Fomentar 
la docència i crear diferents projectes socials de 
fotografia participativa per a treballar el desenvolu-
pament creatiu dels col·lectius més vulnerables, esti-
mulant el seu  empoderament i resiliència, i promo-
vent la seva visibilitat per a canviar l’estigmatització i 
millorar la inclusió social.   
 
6. Eixamplar i augmentar l'afiliació. Arribar als professio-
nals de fora de Barcelona, sobretot a les comarques de 
Lleida, Tarragona i Girona per tal de tenir més presència 
a tot el territori. 
 
7. Fer enquestes o consultes per a conèixer l’opinió de 
l’afiliació en assumptes que ens afectin professio-
nalment, i donar resposta el més ràpid possible a les 
necessitats. 
 
8. Fomentar la relació amb entitats, organitzacions i 
administracions per a sumar sinèrgies i estar connec-
tats. Renovar i actualitzar els acords i protocols existents 
o cercar-ne de nous per oferir més i millors serveis.  
 
9. Arribar a acords amb les marques del sector fotogràfic, 
amb promocions, descomptes, o com a “ambaixadors”. 
 
10. Dinamitzar el local social per a fomentar la parti-
cipació, fent xerrades, debats, tallers i exposicions, etc. 
 
11. Col·laborar en seminaris, exposicions, mostres, 
tallers, etc.. per a tenir més presència en el sector. 
 
12. Digitalitzar i modernitzar l’oficina del Sindicat, per a 
fer-la més efectiva i agilitzar la feina administrativa i de 
gestió. 
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Us animo a participar en el procés electoral per a continuar 
la tasca iniciada fa més de 26 anys. 
 
I  us demano el vot per la candidatura que encapçalo amb el 
compromís de lluitar i de defensar els drets dels fotògrafs i 
fotògrafes, així com dels professionals afiliats/des del món 
de la imatge més en general. 
 
Recordeu delegar el vot per e-mail a un/a delegat/da a la 4à 
Conferència fins les 24 h d’avui dimarts dia 13, posant en 
còpia a comissiogarantiesupifc@gmail.com  
 
Anem junts cap als 30 anys del Sindicat de la Imatge UPIFC. 
Fem un lloc per compartir, lluitar, treballar i conviure ! 
 
 

Xavier Subias Salvó / candidat a secretari general 
 

Barcelona, 13 d’octubre de 2020 
  
  

Candidats/es a les Vocalies 
  

Marc Javiere Kohan  
Carles B. Gorbs Ballesteros  
Cisco Pelay Cortés 
David Aparicio Fita 
Núria Prieto Escuer 
Paulina Flores Ruíz 
Manel Sanz Balust 
 
Candidats suplents 
 

Ferran Fernández Muñoz 
Stefano Buonamici 
Xavier Mikel Laburu 
Jordi Gratacós Caparrós 



1 
 

 
 
 

 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 

 



1 
 
 

 
 
 

 
 

Benvolguts/des, 
 

Aquest NL és per a donar-vos l’enllaç a L’INFORME de GESTIÓ 
2016-2020: 

 

 
 
… i demanar-vos disculpes per la poca antelació que us fem arribar 

el document. 
 

L’INFORME és ampli, però no exhaustiu. Si el llegiu, ni que sigui en 
diagonal, veureu que aquest mandat ha estat intens fins al final,  

a voltes frenètic. 
 

I el dia no té més hores. 
 
 

TRESORERIA de l’1 de gener al 30.06.20 (és el document que 
disposem en aquest moment) el balanç és: 
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El detall de les partides es pot consultar a l’oficina del Sindicat en 
l’horari habitual. Per aprofundir en els comptes cal demanar cita al 

servei comptable. 
  

AFILIACIÓ: a data d’avui som 383 afiliats/des (la xifra més alta 
assolida fins ara), 32 dels quals no han estat electors ni elegibles 

per la 4a Conferència Ordinària per ser altes d’afiliació en els 
últims sis mesos. 

  

QUOTES. No havent passat enguany la Derrama Ordinària, i sense 
comptar les quotes reduïdes (aturats / jubilats / primera activitat / 
residència fora) l’aportació per quotes de l’any 2020 està al mateix 

nivell que 26 anys enrere, mentre que la quota d’ingrés està per 
sota (en 1994 era l’equivalent a 30 € i actualment és 20 €). 

 

I FINS AQUÍ HEM ARRIBAT 
 

Demà la Conferència telemàtica amb els delegats/des 
a les 17 h 

 

 

 
Donar-se de baixa 

 

Alternativament si no vols rebre el newsletter del Sindicat només cal que ens ho diguis enviant 
un missatge a sindicatdelaimatge@gmail.com 

https://mailing.gestiondeservidor.com/campaigns/yj749sv92s215/track-url/ra0803v6nledc/bcfccce3d83440a19aaac2856889009fdfb1524c
mailto:sindicatdelaimatge@gmail.com
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INFORME de GESTIÓ del Consell Directiu cessant 
 

Relació no exhaustiva d’aspectes destacats de l‘activitat  
sindical des de  la 3a Conferència Ordinària 

 
2016 
 
MAIG  
 
18 de maig. 3a Conferència Ordinària (Galeria BCN Visions, 
Barcelona). A més del relleu de l’equip directiu, la Conferència 
va aprovar el Tarifari de VEGAP per a pericies judicials i l’acord 
de col·laboració mútua amb CCOO de Catalunya, així com 
avançar en el Fons Documental com activitat econòmica. 
 

NOTA: Aquest mandat del Consell Directiu arranca sota la 
forta pressió econòmica de les dues multes de les autotitats 
catalana i española de Competència (1000 € mensuals) que, 
entre d’altres consequències, va deixar l’Equip Tècnic reduït 
a la meitat per la marxa de Jordi Gratacòs després de 17 
anys de col·laboració ininterrompuda. 

 
23 de maig. Presa de possessió dels nous càrrecs davant la 
Comissió de Garanties. 
 
25 de maig. Reunió amb el DG de Patrimoni, Sr. Jùsep Boya, per 
a tractar de la representació del Sindicat en la Comissió 
d’Impuls del PNF. Per la part sindical assisteixen els secretaris 
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general i d’organització, Luisa Montes, responsable d’Assesso-
rament i Serveis Jurídics de la CONC, i l’advocat Josep Cruanyes 
del servei jurídic del Sindicat. Després d’escoltar les queixes, 
Boya diu que no és possible incorporar el Sindicat a la Comissió 
d’Impuls del PNF perquè caldria canviar la llei, però que trobarà 
l’encaix per tal que el Sindicat hi estigui representat.  
  
JUNY 
 
L’1 de juny va entrar en vigor el nou acord de col·laboració 
amb CCOO de Catalunya. 
 
3 de juny. Denuncia conjunta del Sindicat i CCOO davant 
l’Agència Tributària contra el fals concurs de l’Agència 
Catalana de Turisme. L’ACT pretén disfressar la compra de 
material gràfic amb un concurs de 400 premis (sense IVA). 
 
16 de juny. Comunicat de premsa: CCOO i el Sindicat reclamen 
l’anul·lació del fals concurs de l’ACT. 
 
18 de juny. La Comissió Executiva s’adhereix a la campanya 
Freedom Assange. 
 
22 de juny. Reunió fallida del Sindicat i CCOO amb el Director de 
l’Agència Catalana de Turisme. El Col·legi de Periodistes dóna 
suport a l’ACT contra els drets dels fotògrafs. 
 
JULIOL  
 
• El Sindicat i CCOO de Catalunya interposen recurs contenciós 

administratiu contra el fals “concurs” de l’ACT. 
 
14 de juliol. S’aconsegueix forçar l’entrada a la comissió 
d’experts del PNF de Pepe Baeza en representació del Sindicat. / 
SOLIDARITÉ:  
 
 



3 
 

 
 
 
 

 
 
SETEMBRE 
 
8 de setembre. El Consell Directiu s’adhereix (11 vots a favor, 
cap en contra i 2 abstencions, en votació ampliada amb els 
vocals suplents) al Manifest Sindical de CCOO de Catalunya per 
l’11 de setembre PER UNA CATALUNYA SOCIAL  “(…) afirmem la 
voluntat d’avançar en la construcció d’una Catalunya social, per 
la qual cosa és necessari revertir les polítiques de retallades per 
combatre l’atur, la pobresa i un enorme increment de les 
desigualtats al nostre país. Són necessàries unes polítiques 
socials fortes, assentades en la igualtat social, generacional i de 
gènere. (…) El dret a decidir és un principi democràtic per 
defensar i que s’ha de poder exercir de forma àmplia, tant pel 
que fa al marc institucional com en relació amb el model social. 
Catalunya és una nació i té dret a decidir el seu propi futur i la 
forma de relació que vol tenir amb l’Estat espanyol. Les 
Comissions Obreres de Catalunya volen reafirmar aquest 
principi, que està vigent en els seus Estatuts des de la seva 
constitució. Per CCOO, la defensa dels drets socials i dels drets 
nacionals és indestriable. El coneixement de la llengua catalana 
s’ha d’entendre com un dret de ciutadania i se n’ha de 
promoure l’ús en tots els àmbits. (…)” 
 
14 de setembre. Guia x Autònoms (CCOO). 
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OCTUBRE  
 
• El Sindicat es dóna d’alta d’activitat econòmica.  
 
6 d’octubre. Primera i última reunió de la comissió de 
seguiment del protocol de col·laboració Sindicat / CCOO. 
 
NOVEMBRE  
 
4 de novembre. Es passa a cobrament la derrama ordinària per 
import de 22 €. 
 
10 de novembre. El Parlament de Catalunya tomba (amb 94 
vots de JxSi, C's i PP, contra els 37 vots de la CUP, CSQP i PSC) 
una proposició de la CUP que instava al Govern a prohibir la 
requisa policial de càmeres als informadors gràfics. 
  
14 de novembre. El Consell Directiu reunit d’urgència emet 
un dur comunicat oposant-se frontalment a la tolerància 
parlamentària amb la requisa policial de càmeres. El CD fa 
una crida a la mobilització del sector. 
 

 
 
18 de novembre. Participacio de Pepe Baeza a la Taula Rodona 
“Plans Nacionals de Fotografia. Models, valoracions i propostes” 
(Girona, XIV Jornades Varés d’Imatge i Recerca) 
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22 de novembre. Reunió en seu parlamentària entre, d’una part 
JUNTS PEL SI (diputades Marta Rovira, Montserrat Fornells, 
diputat Roger Torrent i el coordinador del Grup Eugeni Villalbí) 
d’una banda, i de l’altra la representació del Sindicat de la 
Imatge UPIFC i de CCOO de Catalunya, composta per Pere 
Monés, Luisa Montes, Lluís Salom i Josep Cruanyes. JUNTSxSI es 
compromet a rectificar sobre la requisa de càmeres. 
 
23 de novembre.  Assemblea oberta convocada pel Sindicat a la 
sala d’actes de la seu de CCOO a Barcelona, amb assistència de 
la diputada Jessica Albiach entre d’altres. L’acte resulta fallit en 
gran mesura perquè fins i tot els aturats/des i els jubilats/des 
del Sindicat van tenir molta feina aquell dia. Això va frustrar les 
expectatives d’avançar sindicalment en molts aspectes. 
 

 
……………………… 

VARIS  
 

• Clients del Fons.Doc del Sindicat en 2016: Omnium Cultural 
per a la campanya “Lluites compartides”. 

• NL tramesos a l’afiliació en 2016: Total  106 (del número 827 
al número 932). Des de l’inici del mandat (18 de maig):  57. 
 

• Memòria de 2016: 
http://www.upisindi.cat/documents/MEMORIAupifc2016.pdf 

http://www.upisindi.cat/documents/MEMORIAupifc2016.pdf
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2017 
 
FEBRER  
 
3 de febrer. El Consell Directiu aprova per unanimitat adherir-se 
al Manifest del Pacte Nacional pel Referendum. 
 

NOTA: el 06·11·2014 l’anterior CD havia acordat adherir-se 
al Pacte Nacional pel Dret a Decidir per 5 vots a favor, 1 en 
blanc, 2 abstencions y cap en contra. 
 

15 de febrer. El Parlament de Catalunya rectifica el seu 
posicionament del 10.11.2016 lesiu per la llibertat de premsa. 
 

 
 
MARÇ 
  
28 de març. El Sindicat fa una campanya coordinada a les xarxes 
socials contra el fals concurs de l’ACT amb el video 
“Fotògrafs/es Passem a l’acció”. 
 
ABRIL  
 
7 d’abril. Xerrada de Lluís Salom “L’exercici de la professió 
fotogràfica” a la Casa Pastors de Torroella de Montgrí. 
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22 d’abril. El Sindicat participa a la Trobada d’Editorials de 
Fotografia i a la Fira de Fotografies d’Autor, a Torroella de 
Montgrí. 
 
MAIG 
 

• Fi del pagament de les multes imposades per les autoritats 
catalana i española de Competència. 

 
1 de Maig. El Sindicat participa en la manifestació de l’1 de 
Maig a Barcelona convocada per CCOO i UGT. 
 
JUNY  
 
1 de juny. Renovació automàtica de l’acord de col·laboració 
mútua amb CCOO de Catalunya. 
 
8 de juny. El Sindicat s’adhereix a l’acte de record i homenatge 
al fotoperiodista Francesc Boix en el Museu d’Història de 
Catalunya, a Barcelona. 
 
16 de juny. Una representació del Sindicat assisteix a 
l’homenatge oficial i al trasllat de les despullles del fotògraf i 
militant comunista Francesc Boix al cementiri de Père Lachaise, 
a París. 
 
JULIOL 
  
27 de juliol. La 4a Conferència Extraordinària aprova per 
unanimitat la reforma d’estatuts (Barcelona, seu de CCOO de 
Catalunya). 
 
AGOST 
 
17 d’agost. Atemptat a la Rambla de Barcelona. 
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Comunicat de la Comissió Executiva: “Expressem el condol del 
Sindicat per les víctimes de l’atemptat d’avui a la Rambla de 
Barcelona, i ens declarem cívicament consternats i informati-
vament mobilitzats per aquest fet ferotge. Els/les professionals 
de la informació gràfica estem acreditats, coneixem els límits, i 
treballem amb respecte per les persones així com per la feina 
dels cossos de seguretat. Això ens legitima per demanar als 
responsables d’Interior i de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
l’esforç complementari que s’escaigui per tal de no lesionar el 
dret a la informació tampoc en les situacions complicades.” 
 
29 d’agost. La Comissió Executiva demana matarial gràfic a 
l’afiliació per editar un número especial de L’A. 
 

 
 
 
SETEMBRE   
 
4 de setembre. Es constitueix la SSAD DateCuenta 
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6 de setembre. Signatura de l’acord de col·laboració Sindicat 
/ Asociación DateCuenta 
 
11 de setembre. El Consell Directiu s’adhereix (8 a favor / 0 en 
contra / 1 absent) al Manifest de CCOO de Catalunya, UGT i 
d’altres organitzacions que donen suport a la reivindicació “Per 
una Catalunya social, #jovulldecidir”. 
 
15 de setembre. Suport al company Jordi Borràs en el primer 
judici per amenaces de l’extrema dreta . 
 
18 de setembre. El vocal suplent Joan Guerrero cursa baixa 
voluntària en el Sindicat. 
 
20 de setembre. Comunicat de la Comissió Executiva “Prou 
repressió: “El Sindicat de la Imatge UPIFC denuncia l’acció 
totalitària de l’Estat Español mitjançant l’Estat d’Excepció  
–no declarat- i s’afegeix a les mobilitzacions de CCOO de 
Catalunya en defensa de la Democràcia i el Dret a Decidir” 
 
21 de setembre. El Sindicat entre les entitats promotores del 
Manifest i concentració a Barcelona “Per la llibertat de premsa i 
per totes les llibertats”.  
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26 de setembre. Acord amb la cadena d’hotels Eurostars per la 
programació de 2018 a l’Hotel Monumental de Barcelona. 27 
de setembre. El Sindicat s’integra a la Taula per la Democràcia: 
“1.Ens aplega la necessitat de donar una resposta unitària en 
defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, el 
dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la 
democràcia. (…) 
 
OCTUBRE  
 
1 d’octubre 
 

 
 
2 d’octubre. Vist que casualment l’afiliació no ha patit incidents 
destacats en la repressió policial del Referendum d’auto-
determinació de l’1-O, el Consell Directiu acorda no aplicar la 
Derrama Ordinària i referma el criteri de 2014 d’emprendre 
accions legals només en els casos d’especial rellevància pel 
col·lectiu i compartint la despesa amb l’interessat/da. 
 
3 d’octubre. El Sindicat participa en l’aturada general cívica de 
país contra la repressió de l’1-O, convocada per la Taula per la 
Democràcia. Manifest En defensa dels drets i les llibertats: 
“(…) fem una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya, en 
la seva pluralitat i diversitat, a la defensa d’un marc 
democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la 
política i no l’autoritarisme, el respecte i no la intolerància. La 
unitat és la millor defensa de la democràcia. Fem una crida al 
conjunt de forces polítiques i socials de l’Estat Espanyol i 
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d’Europa per a què facin tot allò que sigui necessari per 
garantir els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania 
de Catalunya. Sortim al carrer, donem una resposta pacífica, 
contundent i democràtica. No tolerarem cap més agressió. 
Exigim la immediata retirada dels cossos policials”. 
 
6 d’octubre. Posicionament del Sindicat (Comissió Executiva):  
 

 
 
“Partint de la base que les coses del planeta Terra afecten als 
treballadors de la fotografia com a tothom perquè no vivim en 
una altra galàxia. Partint de la base que el nostre tros de 
planeta és Catalunya i que el sindicalisme no és aliè a l’exercici 
de TOTS els drets, inclusivament la sobirania i l’autodeter-
minació dels pobles. I partint també del fet que en el Consell 
Directiu (igual que en el conjunt del Sindicat) hi ha quasi tota la 
gama d’opinions sobre la independència de Catalunya, el punt 
de debat que ha arribat el Consell Directiu en relació al GRAN 
TEMA que ens ocupa s’ha concretat els darrers anys en les 
següents fites que marquen el posicionament públic del Sindicat: 
 

• 06·11·2014. Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
(acord del CD per 5 vots a favor, 1 en blanc, 2 abstencions i 
cap vot en contra). 

 

• 08·09·2016. Adhesió al Manifest de l’11 de setembre de 
CCOO de Catalunya “Per una Catalunya social” (acord del CD 
–ampliat- per 11 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions) 

• 03·02·2017. Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum 
(acord unànime del CD). 
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• 08·09·2017. Adhesió al Manifest de l’11 de setembre de 
CCOO de Catalunya “Per una Catalunya social #jovulldecidir” 
(acord del CD per 8 vots a favor, cap en contra i 1 absent) 

 

• 20·09·2017. Alineament amb CCOO de Catalunya front la 
intervenció repressiva de l’Estat (acord unànime de la 
Comissió Executiva ratificat posteriorment pel CD el 
02·10·2017). 

 

• 27·09·2017. Adhesió a la Taula per la Democràcia (idem). 
  
És per això que -des de l’afinitat d’haver renovat un acord de 
col·laboració mútua amb CCOO de Catalunya l’1 de juny de 
2016, i també des d’una majoritària coincidència de criteri pel 
que fa a la qüestió nacional- parem especial atenció a les 
iniciatives de mediació que hi participa CCOO de Catalunya i 
informem a l’afiliació del que podria ser l’últim intent 
contrarellotge en l’actual situació: Des de les 18 h d’avui 
divendres 6 d’octubre, el secretari general de CCOO de 
Catalunya, Javier Pacheco, participa a la reunió convocada pel 
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, 
amb els membres de la Comissió Independent per a la 
Mediació, la Conciliació i el Diàleg -una iniciativa proposada pel 
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) amb participació de 
CCOO- per debatre sobre el futur polític de Catalunya. Donem 
una oportunitat a una solució negociada del conflicte (…)”

23 d’octubre. Col·laboració antirepressiva amb IRIDIA. 
 

25 d’octubre. Comunicat de la Comissió Executiva en defensa 
dels mitjans públics de Catalunya (A/a treballadors/es i Comités 
d’empresa de TV3, Catalunya Ràdio i Ag. Catalana deNotícies):  

“Us manifestem la nostra solidaritat contra l’amenaça 
d’intervenció estatal dels mitjans públics de Catalunya. Que 
l’atac vingui dels qui han imposat la manipulació informativa 
arreu on governen, dels qui diuen emparar-se en la llei quan 
han estat els primers a vulnerar-la, dels qui es posen la paraula 
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democràcia a la boca per a triturar-la, dels qui utilitzen la 
repressió per imposar-se, dels qui es neguen a la mediació i al 
diàleg, dels qui empresonen per motius polítics, desinformen, 
tergiversen, menteixen, roben... no és una paradoxa circums-
tancial ni tan sols una befa catalanòfoba més, sinó que respon a 
la lògica implacable dels qui són hereus del franquisme, 
començant per un monarca que no ha votat mai ningú, així com 
al fet que Catalunya tingui des de fa anys (i encara avui) un 
Estatut mutilat que no ha estat refrendat per la ciutadania. Així 
doncs, no és estrany què els mitjans públics catalans estigueu 
prioritàriament en el seu punt de mira perquè sou un reducte 
de professionalitat  i també –si més no comparativament- de 
pluralitat política. En la vostra resistència a l’atac massiu contra 
els drets i les llibertats podeu comptar amb nosaltres.” 
 
NOVEMBRE  
 
3 de novembre. Comunicat de la Taula per la Democràcia: “La 
Taula per la Democràcia continua defenent l’autogovern de 
Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones 
escollides democràticament per exercir la representació dels 
interessos generals del conjunt de la ciutadania a Catalunya (...) 
Condemnem els atacs violents feixistes als carrers de 
Catalunya. (...) Exigim que es retirin tots els càrrecs i que es posi 
punt i final i immediat a l’ordre de presó preventiva". 
 
8 de novembre. El Sindicat es va afegir a la Vaga General 
contra l’aplicació del 155. 
 
9 de novembre. Comunicat del Consell Directiu sobre la 
situació política:  “Som contraris a l’aplicació de l’article 155 
de la Constitución española, i no reconeixem cap altra 
legitimitat que la del Parlament de Catalunya i el Govern de 
la Generalitat sorgits de les urnes, ni que el Gobierno del PP 
en connivencia amb el PSOE i Ciudadanos els declari dissolts 
i la meitat del Govern estigui a l’exili i l’altre meitat a presó. / 
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En democracia és infàme instrumentalitzar la fiscalía per a 
perseguir opositors. Reclamem l’alliberament de tots els presos 
polítics de l’Estat español. / És cínic invocar la llei per part 
del Gobierno del partit més corrupte d’Europa, amb més de 
700 membres del PP imputats, i sotmetre Catalunya a un 
Estatut mutilat pel TC l’any 2010 i que no s’ha refrendat. / 
Ens refermem en el dret de la ciutadania de Catalunya a 
decidir el seu futur democràticament i pacífica, així com en 
la necessitat de diàleg, negociació i mediació política amb 
l’Estat español. / Exigim la fi de les agressions feixistes i 
denunciem la catalanofòbia com una de les formes més 
miserables de trencar la convivencia per guanyar vots a 
l’Estat español. / Refusem la deriva autoritària dels hereus 
del franquisme, així com la monarquia bel·ligerant (igualment 
hereva) que no ha votat mai ningú. / Ens aliniem amb CCOO 
de Catalunya i la Taula per la Democràcia en la defensa 
inequívoca de les institucions catalanes, les llibertats i la 
cohesió social.” 
 
13 de novembre. El Vocal de Premsa Diària Julio Carbó 
dimiteix del Consell Directiu. 
 
25 de novembre. “Fotografía editorial en cinco minutos” 
classe l’afiliat Xavier Torres-Bacchetta organitzada per la 
SSAD DateCuenta al CC Pati Llimona, a Barcelona. 
 
DESEMBRE  
 

1 de desembre. Adhessió de la Comissió Executiva al comunicat 
“Cap tipus d’agressió contra els professionals de la informació: 
“(…) Volem dir prou a la interferència de poders i interessos 
aliens que atempten directament contra la nostra professio-
nalitat i fins i tot contra la nostra integritat física. Prou de 
declaracions amenaçadores, de pressions, d’interpel·lacions, 
d’actuacions d’odi. Prou també de confondre les persones amb 
el mitjà pel qual treballen. Prou de difamacions. (…)” 
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…………………………………. 
 

VARIS  
 

• Clients del Fons.Doc del Sindicat en 2017: Enciclopèdia 
Catalana 
 

• NL tramesos a l’afiliació en 2017: 95 (del número 933 al 
número 1027) 
 

• Companys traspassats en 2017: 
 

Avelino Pi (04.06.17) 
Ignasi Marroyo (30.06.17) 
Joan Colom (03.09.17) 
Rai Ferrer (13.09.17) 
 

• Memòria de 2017: 
http://www.upisindi.cat/documents/AGENDAdigital3anu
ari2017_7MB.pdf 

 
 

 
2018 
 

GENER 
 

6 de gener. Requeriment a la Diputació de Girona demanant 
la rectificació d’una exigència fora de mida de dades 
personals, així com de condicions abusives de les Bases dels 
Premis Rahola co-organitzats amb el Col·legi de Periodistes. 
 
27 de gener. Masterclass “Documentales. Historias por contar” 
organitzada per la SSAD DateCuenta al CC Pati Llimona, a 
Barcelona. 
 
MARÇ 
 

8 de març. Formulari de butxaca en varis idiomes per a la 
cessió dels drets de la pròpia imatge. 
 

http://www.upisindi.cat/documents/AGENDAdigital3anuari2017_7MB.pdf
http://www.upisindi.cat/documents/AGENDAdigital3anuari2017_7MB.pdf
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14 de març. Jornada sobre Delictes contra la Propietat 
Intel·lectual i Industrial, a la sala d’actes de la seu de CCOO a 
Barcelona. 
 
17 de març. Màsterclass “Periodistas en la periferia” organitzat 
per la SSAD DateCuenta al CC Pati Llimona, a Barcelona. 
 
21 de març. El Consell Directiu acorda adherir-se a la Plata-
forma NO CALLAREM. 
 
28 de març. Comissió Executiva: indicacions per a posar les 
denúncies per agressions de Mossos d’Esquadra. 
 
31 de març. Alerta solidària per la desaparició d’un equip del 
diari equatorià “El Comercio” i carta del Sindicat a l’Ambaixador 
de la República de l’Equador.  
 
ABRIL 
 
11 d’abril. Comunicat del Consell Directiu: Més de 4 anys 
sense resposta del Departament d’Interior / 2 querelles 
contra Mossos d’Esquadra -una de les quals per homicidi en 
grau de temptativa- pels fets dels dies 23 i 25 de març a 
Barcelona / El Col·legi de Periodistes no ens representa, 
 
13 d’abril. Condól del Sindicat pel fatal desenllaç de l’equip 
del diari equatorià “El Comercio” / Comunicado del Frente 
Oliver Sinisterra FARC-EP. 
 
23 d’abril. “A Lupita su postalita” hostatja la parada del 
Sindicat per Sant Jordi / Manifest FIP en el Dia Mundial del 
Llibre i del Dret d’autor. 
 
MAIG 
 
1r de Maig. El Sindicat participa en la manifestació de CCOO 
i UGT a Barcelona. 
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2 de maig. Comunicat de la Comissió Executiva amb motiu 
del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa (3 de maig): “(…) 
Personalitzem el cartell en el fotoperiodista Mahmoud Abou 
Zeid “Shawkan” per la noticia afegida que la UNESCO li ha 
atorgat enguany el Premi Guillermo Cano, però ens referim 
igualment a tots els treballadors de premsa assassinats i 
empresonats per exercir la seva feina. (…)”. 
 

 
 
25 de maig. Recuperada del Memorial Democràtic la sèrie de 
fotografies de l’afiliat Carlos Bosch deixades en dipòsit fa 



18 
 

més de 10 anys i que es donaven per extraviades de resultes 
(??!!!) dels 3 canvis d’adreça del Memorial. / Adaptació de la 
Política de Privadesa a la nova normativa europea de Protecció 
de Dades. 
 
JUNY 
 
1 de juny. Actualització del conveni de col·laboració mútua 
amb les CCOO de Catalunya. / Festa de la SSAD DateCuenta 
al CC Can Basté, a Barcelona. 
 
2 de juny. Col·laboració anti-repressiva amb l’associació Juristes 
pels Drets Humans. 
 
JULIOL 
 
5 de juliol. Actualització del protocol de col·laboració Sindicat / 
Asociación DateCuenta pel curs 2018-2019. 
 
24 de juliol. El Sindicat col·labora amb el GP Ramon Barnils en 
el crowdfunding de suport a l’afiliat Jordi Borràs. Del 
UPISINDICAT núm. 1075 de la Comissió Executiva: “(…) El 
company Jordi Borràs -que es recupera de l’agressió d’un 
membre de la “Brigada de Información de la Policía Nacional” 
el passat 16 de juliol- afronta actualment mitja dotzena de 
querelles en solitari, i és per això que el Grup de Periodistes 
Ramon Barnils, al que també hi pertany Borràs, ha engegat 
una campanya de micromecenatge que compta amb el suport 
d’una vintena d’entitats professionals i de defensa dels drets 
humans, entre les quals el nostre sindicat. L’acte de presentació 
de la campanya TotSuma s’ha fet avui al matí en roda de 
premsa a la Sala Verdaguer de l’Ateneu Barcelonès. Cal 
explicar que el Sindicat de la Imatge UPIFC ja té compromesos 
3.800 € (dels quals se n’han fet efectius la meitat) per les 
querelles dels companys Àngel Garcia, Roser Vilallonga i Jordi 
Borràs, pels fets dels passats 23 i 25 de març a Barcelona, amb 
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la qual cosa hem arribat al topall pressupostari que impedeix a 
l’organització anar més enllà d’una aportació simbòlica a 
aquesta campanya, però volem contribuir a l’èxit de la 
iniciativa fent-ne difusió a les xarxes i animant-vos a participar-
hi individualment. D’altra part, a més de la solidaritat amb 
Borràs, aquest micromecenatge també pot ajudar indirec-
tament els altres companys. D’entrada perquè, si s’assoleix 
amb escreix l’objectiu dels 12.000 €, el Sindicat alliberarà part 
dels 3.800 € pressupostats per alleugerir a Roser Vilallonga i 
l’Àngel Garcia, que assumeixen des d’una situació necessitada 
el 50% del cost de les querelles pels fets de març. (…)” 
 

 
 
NOTA: En menys de 12 hores el crowdfunding per Jordi 
Borràs va assolir l’objectiu dels 12000 € amb un escreix de 
5730 €, amb la qual cosa la solidaritat es va fer extensiva a 
l’afiliat Àngel Garcia i a la llavors afiliada Roser Vilallonga. El 
Sindicat no va recuperar ni cinc dels 1900 € aportats en 
solitari per a la defensa dels seus afiliats i afiliada. 
 
OCTUBRE 
 
9 d’octubre. Jornada professional “Fotoperiodisme a Catalunya 
en temps de crisi” al CCCB. / Presentació del núm. 66 (1/2018) 
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de L’A “BCN DOL” i d’un llibre homònim de la col·lecció 
“Llibres de L’A” ISBN 978-84-09-04633-1. 
 

 
 
NOVEMBRE 
 
5 de novembre. Es passa a cobrament domiciliat la Derrama 
Ordinària per import de 20 €. 
 
8 de novembre. VIDEO de la jornada del 09.10.18 al CCCB. 
 
12 de novembre. El Consell Directiu acorda adherir-se a la 
Plataforma “SOM EL 80%” per 7 vots a favor i un en contra. 
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14 i 15 de novembre. SOLIDARITAT: L’afiliat Clemente 
Bernad i la documentalista Carolina Martínez són jutjats pel 
Juzgado de lo Penal nº 3 de Iruñea / Pamplona, per un 
suposat delicte de “revelación de secretos del artículo 197.1 
del Código Penal”, a causa del seu documental “A  SUS 
MUERTOS”.  La Fiscalía els demana dos anys de presó i multa 
de 12.000 € a cadascún, i l’acusació particular de la 
Hermandad de Caballeros Legionarios de la Santa Cruz eleva 
la petició a  2 anys i mig de presó. 
 

 
 
DESEMBRE 
 
5 de desembre. Censura a la Universitat de Lleida. Comunicat 
de la Comissió Executiva: “(…) la CENSURA és indigna arreu, si, 
però tant més en l’àmbit universitari perquè inhabilita 
moralment als seus responsables per exercir la docència.” 
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.................................... 
 
VARIS  
 
• NL tramesos a l’afiliació en 2018: 77 (del número 1028 al 

número 1105) 
 

• Companys traspassats en 2018: 
 

Mireille Vautier (09.02.18) 
Eugeni Forcano (22.04.18) 

 

 

• Memòria de 2018: 
 http://upisindi.cat/documents/ANUARIannualREPORT2018.pdf 

 
 

 

 
2019 
 
GENER 
 
16 de gener. L’afiliat Carles Palacio detingut a Girona per la 
policia española.  
 
FEBRER 
 
12 de febrer. Inauguració de l’exposició col·lectiva del 
Sindicat “BCN DOL” en el Palau Robert, a Barcelona, fins el 
24 d’abril. 
 
18 de febrer. Constituida la SSAD de Gènere. 
 
21 de febrer. El Consell Directiu dóna suport a la Vaga General. 

http://upisindi.cat/documents/ANUARIannualREPORT2018.pdf
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22 de febrer. Suport veïnal del Sindicat a la Plataforma 
Masriera (impulsada per l’Associació de Veïns de la Dreta de 
l’Eixample, Omnium Eixample i el Casal Jove La Dreixa) per la 
recuperació del Taller Masriera. 
 
MARÇ 
 
8 de març. La SSAD de Gènere s’adhereix a la Vaga General. 
 
11 de març. Judici imminent a l’afiliat Isidre Garcia Puntí, 
amb petició de 4 anys de presó i multa de 70000 €, per 
suposada implicació en els incidents de la cobertura 
informativa del desallotjamentdel “Banc Expropiat” del barri 
de Gràcia, a Barcelona, el maig de 2016. / La Comissió 
Executiva del Sindicat s’adhereix a la campanya i Manifest 
del GP Ramon Barnils “Per la democràcia i contra la censura, 
prou atacs als professionals de la informació”. 
 
26 de març. Reunió a la seu del Departament d’Interior amb 
el Conseller Miquel Buch i la cap de premsa del seu gabinet 
Joana Vallés. En representació del Sindicat hi participen els 
secretaris general i d’organització i l’afiliat Victor Serri, que 
lliuren un exemplar del carnet professional i un altre de 
premsa, exposen el malestar de l’organització pel silenci 
administratiu del Departament i el desacord del Sindicat 
amb el monopoli de les acreditacions visuals del periodistes 
per part del CPC, així com la necesitat de fer extensiu a tot el 
territori el protocol pel cobriment informatiu dels incendis 
vigent a Girona i d’establir una interlocució fluida i de 
proximitat entre el Departament i el Sindicat. 
 
ABRIL 
 
10 d’abril. El Jutjat Penal núm. 3 d’Iruñea/ Pamplona condemna 
l’afiliat Clemente Bernad per un delicte de “descubrimiento de 
secretos” en el documental “A SUS MUERTOS”. A més, el 
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company haurà de pagar 1500 € de costes i altres 1200 € per 
“daños morales” al secretari de la Hermandad de Caballeros 
Voluntarios de la Cruz que va posar la denúncia. La gestora 
cultural i editora Carolina Martínez ha estat finalment absolta 
“in dubio pro reo”.  

 
 
23 d’abril. El Sindicat comparteix parada amb “A Lupita su 
postalita” davant del núm.98 del Pg. de Sant Joan, a Barcelona. 
 
MAIG 
 
1r de Maig. El CD NO s’adhereix al Manifest de CCOO de 
Catalunya ni es queda a la cloenda de la manifestació a 
Barcelona, perquè era massa forçat tenint en compte que la 
FSC-CCOO fa mesos que no respon correspondència 
electrònica de temes importants pel Sindicat. 
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3 de maig. Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. 
 

 
 
JUNY 
 
18 de juny. Jornada de PREMSA “Temos d’unir-se i lluitar a 
La Virreina Centre de la Imatge, a Barcelona. 
 

 

 
21 de juny. L’A 67 (1/2019) enviada per correu a l’afiliació. 
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JULIOL 
 
2 de juliol. Nova Comissió de Garanties. Surten electes els 
companys Paco Luis del Pino (9611099), Daniel Roca 
(1709784), Josep Parra (14002692 i Vicenç Forner (0309468). 
 
5 de juliol. Donació de l’arxiu de l’afiliat Josep M. Pérez 
Molinos (traspassat fa 15 anys) a la Generalitat. El Dep. de 
Cultura anuncia en el DOGC que accepta la donació amb els 
drets d’explotació repartits al 50% entre la Generalitat i el 
Sindicat. Anunci referenciat 7911-5.7.2019 CVE-DOGC-A-
19177013-2019. 
 
8 de juliol. VIDEO de la Jornada “Temps d’unir-se i lluitar”. 
 

 
 
11 de juliol. Dissolució de la SSAD de Gènere. En aplicació de 
l’article 16.5c) dels estatuts, el Consell Directiu acorda (5 
vots a favor, cap en contra, cap abstenció) dissoldre aquesta 
SSAD per inviabilitat sobrevinguda del projecte. 
 
SETEMBRE 
 
4 de setembre. Alliberat l’afiliat Ferran Barber. 
 



27 
 

 
 
El company va ser arrestat arbitràriament a la vall de Nahla 
per les forces de seguretat del Kurdistàn iraquià i tancat a la 
presó d’Erbil, sense cap tipus de garantia legal, del 8 d’agost 
fins el 4 de setembre. Quatre setmanes en una cel·la de 50 
metres quadrats on va arribar a compartir captiveri amb més 
de 160 persones. 
 
19 de setembre. La Comissió Executiva s’adhereix a la 
manifestacio contra el canvi climàtic, programada a Barcelona 
pel 27 de setembre. 
 
OCTUBRE 
 
10 d’octubre. Agredit pels Mossos d’Esquadra l’afiliat Joan 
Mateu en el decurs d’un desnonament al barri del Raval, a 
Barcelona  
 
14 d’octubre. L’afiliat Freddy Davies agredit pels Mossos 
d’Esquadra mentre cobria a Barcelona les protestes per la 
sentència del Tribunal Suprem español contra el Procès.  
 
16 d’octubre. L’afiliada Sira Esclasans ferida per bala de foam. 
 
17 d’octubre. Ferit l’afiliat Charlie Pérez (idem de idem) 
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18 d’octubre. Ferit per bala de foam l’afiliat David Aparicio 
mentre cobria a Girona les protestes contra la sentència del TS. 
 

 
 
19 d’octubre. 1a Mostra de Cinema Documental, organitzada 
per la SSAD DateCuenta en el CC Pati Llimona, a Barcelona.  
 
22 d’octubre. El Sindicat participa a la concentració de 
professionals de la informació, a la Plaça Catalunya de 
Barcelona, contra les agressions policials. 
 
23 d’octubre. Reunió exploratòria de possibilitats amb la 
Directora d’El Born CC, Montserrat Iniesta. Pel Sindicat hi 
participen la secretaria tècnica i el vocal de projectes. 
 
NOVEMBRE 
 
5 de novembre. Es passa a cobrament domiciliat la Derrama 
Ordinària per import de 20 €. 
 
8 de novembre. Entra a Registre de l’Ajuntament de Barcelona 
l’escrit de queixa adreçat a Ada Colau per haver ignorat al 
Sindicat en la convocatòria d’una reunió amb altres entitats de 
premsa, i per a demanar un interlocutor municipal a qui 
presentar les acreditacions del Sindicat i poder tractar els temes 
de seguretat dels informadors gràfics. 
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11 de novembre. Reunió amb  el Secretari de Difusió i Atenció 
Ciutadana (Dep. de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda 
de la Generalitat), Miquel Gamisans. Pel Sindicat hi participen 
els secretaris d’organització i de Finances i el vocal pel Pla 
Nacional de Fotografia, que exposen les 10 propostes sindicals 
al PNF, el persistent silenci administratiu del Departament de 
Cultura i d’altres, i el llarg incompliment per part de l’ACCO de 
la sentència del TSJC que obliga el retorn al Sindicat dels diners 
cobrats amb escreix per la multa de Competència.  
 
13 de novembre. Sentència número 919/2029 de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Quinta del TSJC, que 
desestima  el recurs núm. 332/2016 interposat conjuntament 
pel Sindicat i CCOO contra el “concurs” de l’Agència Catalana de 
Turisme. Amdues organitzacions condemnades al pagament de 
2000 € de costes, a repartir-se al 50%. 
 
19 de novembre. Reunió juntament amb d’altres entitats 
ciutadanes amb la Regidoria de Drets de Ciutadania i 
Participació de l’ajuntament de Barcelona a fi  d’establir línies 
d’actuació relatives a la resposta provocada per la sentència del 
TS sobre els presos polítics. 
 
DESEMBRE 
 
8 de desembre. Nou web del Sindicat en fase de proves. 
 
10 de desembre. Jornada sindical de GÈNERE a La Virreina 
Centre de la Imatge. 
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11 de desembre. Reunió amb Vilma Oré i Jordi Font, del 
Memorial Democràtic. Sense solució a l’stock que té el Sindicat 
de llibres “La Transició (1976-1981) vista per Carlos Bosch” 
(ISBN 978-84-936021-1-6). El principal problema sembla ser el 
pròleg signat en 2007 pel que fou conseller d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació (DIRIP), Joan Saura. 
 

…………..………………………………… 
 

VARIS 
 

• NL tramesos a l’afiliació en 2019: 61 (del número 1105 
al número 61/19) 

 

• Companys traspassats en 2019: 
 

Héctor Zampaglione (23.09.19 
 

 

 
2020 
 
GENER 
 
1 de gener. BRAÇAL de PREMSA. Fetes les consultes legals i 
avinent al Dep. d’Interior, el Sindicat ha recuperat l’adminis-
tració d’aquesta peça de treball per l’afiliació de premsa. 
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11 de gener. Fideuà popular a l’Esquerra de L’Eixample, a 
Barcelona, organitzada pels afiliats promotors de la SSAD 
Imaginem Sindicat. 
 

 
 
24 de gener. L’A68 (2/2019) “Fotògrafes”, enviada a l’afliació 
per correu postal 
 
FEBRER 
 
1 de febrer. Es constitueix la SSAD Imaginem Sindicat. 
 
24 de febrer. El Consell Directiu acorda (8 a favor / 1 en 
contra) adherir-se i fer campanya per l’AMNISTIA impulsada 
per la Plataforma SOM el 80%. 
 
25 de febrer. El Sindicat participa amb altres organitzacions 
de professionals de la informació en la campanya”Per la 
llibertat immediata de Julián Assange. No a l’extradició” 
 
MARÇ 
 
15 de març. El Sindicat tanca l’oficina presencial per l’Estat 
d’Alarma decretat per la pandèmia. 
 
16 de març. Escrit entrat a Registre electrònic del Departament 
d’Interior adreçat pel secretari d’organització al Director de 
Comunicació Joan M Piqué. “(…)Tot i la persistència de no 
donar-nos resposta a l’escrit que li vam adreçar el passat 
31.01.2020 (Registre d’Entrada núm. 0260/1662/2020), com 
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tampoc a l’anterior de data 23.12.2019 (Registre d’Entrada 
0262/1188/2019), hem de suposar-lo a vostè coneixedor que 
l’exercici professional de la informació no tan sols forma part 
d’un dret fonamental, sinó que també és un servei essencial a 
la ciutadania en les actuals circunstàncies del COVID-19. (…) Li 
reiterem, doncs, la necessitat que es respectin les acreditacions 
de premsa d’aquest sindicat, formalment presentades al 
Departament de Treball en data 26.03.2019.(…)  
 

Amb tot el respecte i consideració que ens mereix, hem de fer-li 
avinent que d’haver-hi altres actuacions lamentables el farem 
responsable a vostè, políticament i com d’altra forma eventual-
ment s’escaigui, si més no per omissió.  
 

En la confiança que la greu situació per causa del COVID-19 
aportarà un plus de responsabilitat al Departament d’Interior 
també en aquests altres aspectes, quedem novament a la seva 
disposició.” 
 
16 de març. Escrit entrat a Registre electrònic del Departament 
de Salut demanant elements de protecció pels informadors 
gràfics.  
 
18 de març. Nou escrit entrat a Registre electrònic del 
Departament d’Interior adreçat pel secretari d’organització 
al Director de Comunicació, amb una nova queixa per tracte 
discriminatori a l’hora de difondre les indicacions d’utilitat pr 
la pandèmia. 
 
26 de març. Presentades dues queixes al Sindic de Greuges, una 
relativa a un incident sofert a mans dels Mossos d’Esquadra per 
l’afiliat Àngel Garcia, el passat 28 de febrer a Barcelona, i l’altra 
pel sistemàtic silenci administratiu del Departament d’Interior 
que afecta la seguretat dels informadors gràfics. 
 
30 de març. Inici del Procès Participatiu engegat per la SSAD 
Imaginem Sindicat. 
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ABRIL 
 
6 d’abril. SSAD Imaginem Sindicat publica “Recursos Útils (RU) 
Visió 1.2” i convoca l’afiliació a aportar imatges de la pandèmia 
en el marc del Procés participatiu organitzat per la SSAD. 
 

 
 
12 d’abril. El CD pren per votació electrònica unànime l’acord 
d’adherir-se al Manifest “Sortir de la Crisi amb Noves Perspec-
tives de Futur”. 
 
14 d’abril. El CD acorda per votació electrònica unànime 
l’adhessió del Sindicat a la Plataforma SOS Sector Gráfico. 
 
16 d’abril. Davant les consequències econòmiques de la 
pandèmia, el Govern de LA REPÚBLICA (francesa) va emetre un 
Decret per a protegir als més vulnerables de la professió 
periodística - els treballadors a la peça (“pigistes”)-  amb l’aval 
de vint i set sindicats, associacions i col·lectius professionals 
francesos, a més de la Federació Internacional de Periodistes i 
la Federació Europea de Periodistes. 
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28 d’abril. Renovat el certifical digital del Sindicat a nom del 
secretari general. / Presentades les acreditacions professionals 
de l’organització a la seu electrònica de la Delegación del 
Gobierno. 
 
MAIG 
 
1 de Maig. Estem confinats/des (que no acovardits/des). El 
Sindicat celebra L’1 de Maig amb el Manifest propi “Contra la 
precarietat i per la Llibertat d’informació”, a proposta de la 
SSAD Imaginem Sindicat i aprovat per unanimitat amb esmenes 
pel Consell Directiu el 29.04.20 en votació electrònica. / La 
SSAD Imaginem Sindicat fa públiques a l’afiliació les Respostes 
al Recull de preguntes sobre el present i el futur del Sindicat” 
amb participació de 127 afiliats/des. 
 
5 de maig. El Sindicat estrena INSTAGRAM amb fotos de 
l’afiliació sobre la Covid-19. 
 
18 de maig. Entrat a Registre electrònic del Departament de 
Treball un escrit del secretari general adreçat al conseller Chakir 
El Homrani en el que li expressa: “La crisi provocada per la 
COVID-19 posa de relleu, amb particular cruesa, les mancances 
estructurals, legislatives i assistencials que afecten als treballa-
dors per compte propi que subministren continguts fotogràfics, 
videogràfics, periodístics etc. al sector editorial i als mitjans de 
comunicació. Bona part d’aquests treballadors ha quedat, un 
cop més, fora dels ajuts dels Governs català i español perquè és 
impossible aplicar exitosament cap política sense coneixer-ne 
els destinataris i, malhauradament, es tracta d’un col·lectiu 
precaritzat invisible” i es demana tirar endavant el projecte 
d’investigació sociològica “El món de la fotografia professional a 
Catalunya”, a càrrec del Doctor en Sociologia Arturo Rodríguez 
Morato, de la Universitat de Barcelona, així com el projecte 
“Documentació fotográfica de la realitat social a Catalunya”. 
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22 de maig. El Síndic de Greuges arxiva l’expedient obert per 
l’incident entre l’afiliat Àngel Garcia i una dotació dels 
Mossos d’Esquadra el passat 28.02.20, a la Plaça Universitat 
de Barcelona. Més sorprenent que això, però, és que el 
Síndic incorpora en la seva resposta elements de la versió 
policial que no tenen absolutament res a veure amb els 
expedients oberts (!!!). 
 
27 de maig. El Sindicat entra a Registre electrònic del 
Departament de Cultura un escrit del secretari general adreçat 
a la consellera Mariàngela Vilallonga en el que li expressa, 
entre d’altres “(…) Els informadors gràfics, reconeguts com 
servei essencial en la crisi sanitària en tant que periodistes, 
s’han jugat la vida per cobrir-la. A França, el Ministre de 
Cultura va emetre el Decret núm. 2020-435, de 16 d’abril 
d’enguany, amb mesures d’urgència per a protegir el segment 
més vulnerable de la professió periodística que són els 
col·laboradors a la peça (“pigistes”). Per contra, aquí, aquests 
professionals que sovint treballen de forma irregular, inestable 
i desequilibrada, en un mercat en el que l’autoria té molt 
menys reconeixement social i econòmic que a França, són 
invisibles per a l’administració (per la manca de l’estudi 
sociològic esmentat més amunt), fins el punt que un elevat 
percentatge no pot acollir-se a les ajudes institucionals tal com 
estan articulades. A més, aquí, aquest col·lectiu precaritzat 
crònic pateix noves retallades unilaterals abusives, com és per 
exemple la reducció retroactiva a l’1 d’abril del 50% del preu 
de les col·laboracions a la peça a El Periódico (cosa que aquest 
diari que rep subvencions públiques no fa amb altres 
proveïdors, sinó únicament amb els seus treballadors més 
febles). I no només això, sinó que els professionals de la 
informació gràfica per compte propi mai podran vendre els 
drets de les seves fotografies de la crisi sanitària als 
ajuntaments, consells comarcals, museus, etc. per raó de la 
massiva recopilació documental gratuïta a través de les 
campanyes #ArxivemlaCovid19 i “Memòries d’una pandèmia”. 
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(…) Finalment, també demanar-li, sis plau, que tingui 
l’amabilitat de rebre una delegació d’aquest sindicat per tal 
d’exposar-li un seguit de propostes que alleugerarien la difícil 
situació de la fotografia professional a Catalunya, les quals no 
requereixen pressupost sinó només bona voluntat política”. 
 
28 de maig. Es constitueix telemàticament la SSAD La Solidària. 
 
JUNY 
 

• L’AGENDA de la IMATGE en suport paper compleix 25 anys. 
 
1 de juny. El Sindicat reobre l’oficina en l’horari habitual. / Es 
renova automàtic l’acord de col·laboració mútua amb les 
CCOO de Catalunya. 
 
8 de juny. Assemblea telemàtica oberta de la SSAD Imaginem. 
 
19 de juny. Exposició virtual “Nova Anormalitat” organitzada 
per la SSAD DateCuenta amb els treballs fi de curs dels 
alumnes del Sindicat 
 
24 de juny. El Consell Directiu ampliat acorda per majoria 
(14 a favor, cap en contra, 1 en blanc i 4 abstencions) 
adherir-se al Manifest “#PER UNES VIDES DIGNES, Un acord 
per rescatar les persones, els treballs i els salaris”. 
 
25 de juny. El CD aprova (per 6 vots a favor i 2 en contra) 
revocar un acord prèvi de passar a cobrament la Derrama 
Ordinària per import de 20 €. 
 
JULIOL 
 
6 de juliol. No es renova automàticament el acord de 
col·laboració entre el Sindicat i la Asociación Date Cuenta. 
L’assumpte queda pendent per al nou equip directiu que 
sorgirà de la 4a Conferència Ordinària. 
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SETEMBRE 
 
1 de setembre. Inici de la campanya de promoció de Canon 
EOS R5 i Canon EOS R6 en el web i xarxes socials del Sindicat. 
 
5 de setembre. Jornada de Debat intern a la galeria Alalimón, a 
Barcelona, organitzada per la SSAD Imaginem Sindicat. 
 
8 de setembre. Inauguració de l’exposició “La Transició vista 
per Carlos Bosch” en la Sala 4 de les Cotxeres del Palau Robert-
Centre d’Informació de Catalunya, a Barcelona. / El web del 
Sindicat estrena L’ESPAI CARLOS BOSCH en homenatge al 
company traspassat el 22.06.20. 
 

 
 
18 de setembre. Projecció de la pel·lícula “Sombras de Luz” 
sobre Carlos Bosch en el cinema Zumzeig de Barcelona. 
 
22 de setembre. Comunicat del FOP: “(…) Los representantes 
de los trabajadores deben negociar con las empresas la 
protección de la salud y seguridad de quienes teletrabajen, la 
desconexión digital, el registro de la jornada, la formación y una 
compensación económica por los gastos derivados de trabajar 
en el domicilio particular, entre otros asuntos.” 
 

……………………………….. 
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VARIS  
 

• NL tramesos a l’afiliació fins el 14.10.2020: 48  
    (del número 1/20 al 48/20) 

 

• Companys traspassats en 2020:  Carlos Bosch (22.06.20) 
 

 
 

 
 

 
Consell Directiu / 14.10.2020 
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La Mesa de la IV Conferència Ordinària ha estat composta per Francisco 
Luis del Pino Olmedo, Josep Parra Peña i Daniel Roca Perales, tots ells 
membres de la Comissió de Garanties sotasignants, i presidida pel 
primer dels quals en tant que membre d’afiliació més antiga tal com 
determina l’article 26.10 b): “La Mesa serà presidida per l’afiliat/da de 
més antiguitat dels qui la componguin (…)”. 
 
En compliment de l’article 26.16 a): “Abans de cloure la Conferència 
Ordinària, la Mesa signarà la relació dels càrrecs electes i la lliurarà a la 
Comissió de Garanties”. 
 
FEM CONSTAR 
 
Els càrrecs electes són els integrants de l’única candidatura presentada: 
 
secretari general:  
 

Francesc Xavier Subias Salvó amb núm. d’afiliació 9407029 
  
vocalies: 
  

1- Marc Javierre Kohan, núm. afiliació 0101307. 
2- Carles B. Gorbs Ballesteros, núm. afiliació 0705574. 
3- Francisco José Pelay Cortés, núm. afiliació 9911212. 
4- David Aparicio Fita, núm. afiliació 1907831. 
5- Manel Sanz Balust, núm. afiliació 1504713. 
6- Paulina Flores Ruíz, núm. d'afiliació 1507718, 
7- Núria Prieto Escuer, núm. d’afiliació 1603739. 
  
vocals suplents: 
  

1- Ferran Fernández Muñoz, núm. d'afiliació 9609096. 
2- Stefano Ugo Domenico Buonamici, núm. d'afiliació 0312478. 
3- Xavier Mikel Laburu Van Woudenberg, núm. d'afiliació 9511074. 
4-Jordi Gratacòs Caparrós, núm. d'afiliació 9911211.  
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FE d’ERRADES 
 
Pàgina 28. Annex 3 a l’acta de la Conferència (Comunicat 
núm. 1 de la Comisió de Garanties 14.09.2020). Hi posa 
erròniament: 
 

“Les candidatures s’han de presentar a 
comissiogarantiesupifc@gmail.com amb un escrit annex 
en el que hi consti el nom complet, el número de DNI o 
passaport o NIE, el número d’afiliació i la signatura de 
totes les persones que es presentin” 

 
El mateix error es reprodueix literal en el “Recordatori 
candidatures al Consell Directiu” del Comunicat núm. 3 de 
la Comissió de Garanties 02.10.2020 (Pàgina 40 / Annex 9 
a l’acta de la Conferència). 
 
L’error consisteix, d’una banda en que el número d’afilia-
ció és substitutori del “número de DNI o passaport o NIE”, 
i d’altra  en que la signatura no és necessària. La 
Comissió de Garanties rectifica explícitament això darrer en 
la seva acta del 02.10.2020 (Pàgines 41 i 42 / Annex 10 a 
l’acta de la Conferència) quan diiu: 
 

       “Consultats els nous estatuts, és conclou que -a 
diferència dels antics- no cal signar la presentació de la 
candidatura tots els components de la llista. 
 

Article 26.7.h) En l’escrit de presentació de la 
candidatura adreçat a la Comissió de Garanties 
constarà el nom complet i el número d’afiliació de  

mailto:comissiogarantiesupifc@gmail.com
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totes les persones que componguin la llista, inclusi-
vament dels eventuals substituts/es. 

 

Així doncs, l’absència de la signatura de cadascún dels 
candidats/es no és impediment per a validar la candidatura” 

 
__________________________________________________________________________________  

 
NO ÉS UN ERROR, PERÒ HO SEMBLA: 
 
Pàgina 39  / Annex 9 a l’acta de la Conferència (Comuni-
cat núm. 3 de la Comissió de Garanties 01.10.2020). Hi posa: 
 

“La Comissió ha validat 11 inscripcions de delegats /des, 
que sumats als 14 que tenen representació sindical 
(article 26 dels estatuts) sumen un total de 25 per la 
Conferència Ordinària”. 
 

El llistat s’ha publicat en el newsletter intern UPISINDI-
CAT 44/20, amb les adreces electròniques de contacte”. 

 
Nogensmenys, en l’esmentat newsletter n’apareixen 24. 
L’explicació està més avall a la mateixa pàgina del 
Comunicat núm. 3 de la Comissió de Garanties, quan diu: 
 

Nota 1. El company Vicens Forner -que és delegat 
natural en tant que membre de la Comissió de Garanties 
(article 26 dels estatuts)- no està a la llista a l’efecte de 
rebre delegacions de vot dels companys/es perquè no 
és segur que pugui participar a la Conferència per 
motius de salut justificats.” 

 
____________________________________________________________________________________  

 
 

Pàgina 49 /Annex 13 a l’acta (newsletter UPISINDICAT 
47/20 de la Comissió de Garanties. 13.10.2020). On diu 
erròniament: 
 

“Posa en còpia, sis plau, a 
 comissiogarantiesupifc@dmail.com” 

 
Hauria d’haver posat: comissiogarantiesupifc@gmail.com 
 

 

mailto:comissiogarantiesupifc@dmail.com
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COMISSIÓ DE GARANTIES 

ACTA 17/10/2020 
_______________________________________________________________________________________

 
17/10/2020. Es reuneix a les 18 h, en el local social, la 
Comissió de Garanties amb una representació de l’equip 
directiu electe per la 4a Conferència Ordinària i una 
representació de l’equip cessant. 
 
L’acte és a convocatòria de la Comissió de Garanties. 
Presideix el seu President, Paco Luis del Pino, i actua de 
secretari Josep Parra. 
 
Participen en representació del nou Consell Directiu: Xavier 
Subias i Paulina Flores.  
 
I en representació de l’antic: Pere Monés i Lluís Salom, ex-
secretaris general i d’organització respectivament. 
 
La reunió s’ajusta a l’aforament i d’altres mesures de seguretat 
de la normativa per la Covid-19. 
 
L’únic punt de l’Ordre del Dia es donar compliment a l’Article 
26.17:  
 

El/la secretari General i vocals electes per la Conferència 
Ordinària prendran possessió dels seus càrrecs davant la 
Comissió de Garanties en el termini més breu possible. De 
la presa de possessió se n’aixecarà acta, que serà 
incorporada al Llibre d’Actes i s'entrarà a Registre del 
Departament de la Generalitat que correspongui.  

 
Totes les parts es feliciten pel desenvolupament i resultat de la 
Conferència Ordinària que s’ha fet per primer cop telemàtica. 
Tant l’equip directiu entrant com el cessant agraeixen l’esforç 
organitzatiu de la Comissió de Garanties. 
 
La circumstància que en l’anterior Consell Directiu Xavier 
Subias tingués els càrrecs de secretari de Finances i secretari 
d’Actes, així com que Paulina Flores tingués els de secretaria 
Tècnica i vocal responsable de Publicacions, fa innecessària la 
transmissió de cap element material d’aquestes funcions.  
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Monés i Salom comprometen la seva col·laboració amb el nou 
equip directiu per a fer els canvis de titularitat dels comptes, 
contractes de lloguer del local social i subministres dels 
serveis, certificat digital, assegurances, representació legal 
davant l’Agència Tributària i d’altres organismes oficials i/o 
administracions que s’escaigui, així com la col·laboració que 
se’ls demani més en general per tal de fer la més completa i 
ordenada transmissió de funcions directives. 
 
Sense que hi hagi cap més assumpte a tractar, es dóna per 
acomplerta la presa de possessió del nou Consell Directiu i 
s’aixeca la reunió a les 19,30 h.  
 
Feta a Barcelona el dissabte disset d’octubre de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paco Luis del Pino                                         Josep Parra 
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