
SSAD - Imaginem Sindicat (UPIFC) 

L’Esquerra de l’Eixample, 21 de juliol de 2020. 

Company/a, 

La Secció Sindical Imaginem Sindicat va néixer amb l’objectiu de celebrar una 
jornada-debat on es recollissin idees i propostes de qualsevol persona afiliada 
al Sindicat de la Imatge UPIFC i referents a qualsevol aspecte d’aquesta 
organització. Malgrat les dificultats d’aquests darrers mesos, des d’aquesta 
secció sindical hem seguit treballant i esforçant-nos perquè aquest debat tan 
necessàri fos una realitat i ara que ja l’albirem, volem que hi siguis. Volem 
trobar-t’hi per construir, i perquè quedin recollides les nostres diverses 
sensibilitats; les de tots i les de totes. 

Per tot això, i perquè totes les persones afiliades fem el sindicat, et convidem a 
que t’apuntis a la trobada debat d’Imaginem Sindicat UPIFC que es celebrarà 
durant el dia 5 de setembre. Cal que t’inscriguis per a poder participar-hi 

A més, per tothom qui hi vulgui, també estem preparant una trobada festiva al 
matí del 6 de setembre on organitzarem una fira fotogràfica, de la que més 
endavant donarem tots els detalls.  

Pel que fa als materials de debat, el procés participatiu encara roman obert fins 
al pròxim 23 d’agost. Tens temps d’enviar escrits perquè entrin a debat a la 
jornada: Poden ser propostes més o menys desenvolupades, des d'una simple 
idea general expressada en quatre línies, a una ponència que tracti els detalls 
de qualsevol qüestió… I per descomptat, encara que no hagis aportat cap text, 
t’esperem a la trobada perquè siguis part activa dels debats que més puguin 
interessar-te.  

Tant la inscripció, com les aportacions d’idees les pots fer dirigint-te al correu 
electrònic: imaginemsindicat@gmail.com . Si, a més, ja saps a quina de les 
taules t’agradaria estar, digue’ns-ho. 

El format de la trobada dels dies 5 i 6 serà el següent: 

DATA: 5 de Setembre: Jornada Debat. 
LLOC: Galeria Alalimón (C/ Méxic, 15. BCN) 

HORA TAULES DE DEBAT ACTIVITAT PARAL·LELA

10-12:30 A) ORGANITZACIÓ / COMUNICACIÓ. B) 
PREMSA C) DOCÈNCIA.

MINI MOSTRA DE LA 
CONVOCATÒRIA COVID’19 **

12:30 - 14:15 MÓN DE LA IMATGE. CAP A ON ANEM?

(Taula comuna A+B+C)

MINI MOSTRA DE LA 
CONVOCATÒRIA COVID’19 **

HORA
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DATA: 6 de Setembre: Vermutografik (Fira de fotografia) 
LLOC: Espai Germanetes (C/ Consell de Cent amb Viladomat. BCN) 

Activitats paral·leles 

* Intercanvi de fotos: Porta una foto de la teva autoria ( de tamany aprox 
(13x18) i t’emportaràs la d’una altra persona. 

** Mini Mostra Covid’19 La SSAD - la Solidària ens facilitarà, amb el 
consentiment del/es autors/es còpies a petit format de la convocatòria covid 
19. Aprofita… Vine amb algú a veure l’exposició i participa de la Jornada. 

*** Fira de Fotografia (Vermutografik EE’20). Munta la teva parada de 
fotografies al bell mig de l’Esquerra de l’Eixample (EE). No cal que portis taula, 
ni cadires… Et facilitarem una de 2m x 1m amb les cadires. I no has de pagar 
res per participar en la fira… Això sí, hauràs d’inscriure’t a la jornada/debat (i 
anar). 

El sindicat et necessita. Tu fas el sindicat… Participa!!! 

Una abraçada fraterna,  

Salut! 

“Els mètodes i mitjans no poden separar-se de l’objectiu final” 
Emma Goldman 

14:30 -16:15 DINAR (16:15h) INTERCANVI DE FOTOS *

16:30 - 19:00 TAULA SINDICAT (Taula Comuna) 
CONCLUSIONS

MINI MOSTRA DE LA 
CONVOCATÒRIA COVID’19 **

TAULES DE DEBAT ACTIVITAT PARAL·LELAHORA

HORA ACTIVITAT

12-14h FIRA DE FOTOGRAFIA / VERMUTBREAK (TROBADA FOTOGRÀFICA)  ***



 

 


