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BREU BALANÇ 2016 
 

10 LLUMS i 2 OMBRES (superables)  
+ 1 PERSISTENT 

 
Als sindicats els passa com als barcos "On estan més segurs és en els 
ports, però no s'han fet per això". Així doncs no és notícia que 2016 hagi 
estat un any de molta lluita pel Sindicat (està per això i tots els anys són 
intensos). A banda del dia a dia, però, assenyalem 10 LLUMS d'enguany: 
 
Gener 
 

1. L'advocat del Sindicat, Josep Cruanyes, aconsegueix el dipòsit del gruix 

de l'arxiu del company Manel Armengol a l'Arxiu Nacional de Catalunya. 
 

Abril 
 

2. El Sindicat participa a les II Jornades de Fotografia Social de l'IEFC.  
 

Maig 
 

3. La 3ª Conferència Ordinària del Sindicat renova ampliament el CD. 
 

Juny 
 

4. El Sindicat i CCOO de Catalunya signen un nou acord de col·laboració. 
 

5. Interposició conjunta amb CCOO d'un recurs contenciós administratiu 

contra el fals "concurs" de l'Agència Catalana de Turisme (ACT). 
 

Juliol 
  

6. S'aconsegueix forçar l'entrada del company Pepe Baeza en represen-

tació del Sindicat a la Comissió d'Impuls del PNF. 
  

Setembre 
 

7. El Sindicat s'adhereix al Manifest de CCOO de Catalunya per la Diada. 
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Octubre 
 

8. El Sindicat es dóna d'alta en el cens d'activitats econòmiques per 

engegar el projecte del Fons Documental 
 

Novembre 

9. El company Pepe Baeza participa en representació a les XIV Jornades 

Antoni Varés, a Girona.  
 

10. Junts x Si es compromet a rectificar sobre la "requisa" de càmeres. 

 
Pel que fa a les OMBRES: 
 

La suma de les sancions de l'Autoritat Catalana de la Competència 
(ACCO) i de la Comisíón Nacional de los Mercados y la Competència 
(CNMC) va deixar el Sindicat en descobert bancari per primera vegada 
en 22 anys. El colapse puntual és va resoldre amb la derrama ordinària 
passada a cobrament a primers de novembre (la multa de l'ACCO ja ha 
quedat liquidada i la de la CNMC ho serà el proper més de maig), però 
la delicada situació econòmica ens ha obligat a sacrificar, entre moltes 
altres, dues coses particularment importants: 
 

 D'una banda, l'equip humà que s'ocupa de l'horari d'atenció a 
l'oficina ha quedat reduït a la mínima expressió (des de maig una 
sola persona amb la col·laboració puntual d'altres companys). 

 

 D'altra, no hem pogut treure el núm. 66 de L'Agenda de la Imatge 
després de 20 anys de publicació en suport paper ininterrompuda. 

 
EN CONJUNT podem dir que, malgrat totes les dificultats, 2016 ha 
tingut pel Sindicat més llums que no pas ombres (superables). 
 
Tancaríem aquest balanç en fals, però, sense fer referència a L'OMBRA -
amb maiúscules- més espesa i persistent que tenim, la que frena els 
avanços i ho posa TOT en perill (inclusivament l'estructura sindical que 
ens hem dotat per a defensar-nos): si no omplim a petar l'assemblea ni 
tan sols quan ens amenacen de requisar-nos les càmeres...   
  

En fi, seguim. 
 

BON ANY NOU A TOTS i A TOTES ! 
  

Comissió Executiva 
 

31 de desembre de 2016 
 
  


