
PARTICIPA!
CONVOCATÒRIA COVID-19 SSAD-IS UPIFC

PEL FUTUR, REFLECTIM EL PRESENT



CONVOCATÒRIA COVID-19

  Des de la Secció Sindical Imaginem 
Sindicat hem pensat a obrir una con-
vocatòria on poder recollir material gràfic 
dels moments que vivim, i de com els vivim 
cadascun/a de nosaltres, arran del confi-
nament decretat pel Govern Estatal amb el 
virus Covid-19. 
Així doncs, et demanaríem que aportessis 
imatges que reflectissin el teu dia a dia; 
sigui perquè estàs documentant direc-
tament tot el que té a veure amb aquesta 
crisi, o bé sigui reflectint el teu propi 
confinament. 

Som molt conscients que han d'arribar, un 
altre cop, temps econòmicament molt durs 
per a tots i totes nosaltres. De fet, ja ho hem 
començat a patir. Per tant, seria molt 
interessant, que aquesta convocatòria fos 
de nivell i ben participada, perquè ens volta 
pel cap la idea que pogués servir d'alguna 
manera per encetar un fons solidari. 

Si volguessis participar et demanaríem que 
ens enviessis un màxim de 3 fotografies 
format Jpeg, a l’adreça de correu electrònic: 
i m a g i n e m s i n d i c a t @ g m a i l . c o m 
acompanyant-les d’un breu peu de foto. 
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La convocatòria queda oberta, per al 
moment sense data de finalització,  i està  
motivada per fer, més endavant, un recull 
imprès, una exposició, o quelcom que pugui 
aportar valor al sindicat en un venider temps 
de crisi econòmica… Seguirem informant. 
Tanmateix, si t'agrada la iniciativa i si hi vols 
implicar-te encara més , pots integrar-te a  la

comissió que cura d'aquesta convocatòria i 
que s’encarregarà d'anar conformant els 
aspectes d'aquesta. 
Sigui quina sigui la implicació que hi tinguis, 
t’agraïm d'entrada la teva desinteressada 
col·laboració i t'enviem una forta abraçada. 

 Ara i sempre, salut!

DE IMAGINEM SINDICAT (UPIFC)

“Barcelona ciutat Coronavirus” 
Josep Tarradellas amb Berlín, Paris, Entença i Marqués de Sentmenat. / Marc Javierre Kohan. 

CONVOCATÒRIA SOLIDÀRIA DE LA SECCIÓ SINDICAL IMAGINEM SINDICAT (SINDICAT DE LA IMATGE UPIFC) 
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ENVIA-LES A:

UN MÀXIM DE 3 IMATGES JPEG · 
ACOMPANYADES D’UNA BREU INFO

IMAGINEMSINDICAT@GMAIL.COM
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