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AMRC va néixer ja fa vint-i-tres anys a Terrassa a partir d’un grup 
de docents en defensa de les pèssimes condicions laborals del 
professorat de religió.
Amb el pas del temps ha esdevingut un sindicat clau per aconseguir 
la millora de les nostres condicions de treball, entre elles la 
contractació indefinida.
Avui és un sindicat de referència del col·lectiu, tant a Catalunya (on 
va ser el sindicat de religió més votat en les passades eleccions) com 
a l’estat espanyol.
En aquests moments estem lluitant per estabilitzar encara més la 
nostra feina, per a la plena equiparació amb la resta de docents i per 
a possibilitar un ensenyament de la religió per a tot l’alumnat.
AMRC es troba present en els següents àmbits:
• Pedagògic: centre de recursos i cursos de formació.
• Personal:  acompanyament  del  professorat,  tant  en  l’inici  de  la 
docència, com en els supòsits en què sigui necessari en l’exercici 
dels seus drets i en la defensa del seu lloc de treball.
• Sindical: òrgans de representació i comitès de salut laboral
• Laboral:  consolidació de  l’estabilitat  del  col·lectiu, millora de  les 

condicions laborals i plena equiparació amb la resta de docents.
• Institucional:  reunions  amb  les  Administracions,  els  Bisbats,  els 

partits polítics, les entitats socials, els altres sindicats o les altres 
confessions religioses.

#info_amrc

som la clau
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“Un sindicat com AMRC ha de continuar sent el referent a Catalunya. 
Ens queda camí per fer, amb vosaltres ho aconseguirem. Volem tenir la 
màxima representació a la Mesa de negociació.
Estem molt a prop!” 
Delegats i delegades de l’AMRC

#amrccatalunya
 



#vota_amrc
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El pròxim 9 d’abril se celebraran les eleccions del 
personal laboral del Departament d’Educació. A les 
passades eleccions AMRC va ser l’únic sindicat que 

va augmentar en nombre de vots i va aconseguir 
tenir més representació a la Mesa de Negociació. En 
aquests quatre anys AMRC ha estat el sindicat que 
ha reclamat al Departament, fins i tot via judicial, 

tots aquells aspectes que discriminen al professorat 
de religió amb diferències laborals que no tenen cap 

mena de justificació. Com tots sabeu AMRC és  
el sindicat de referència a Catalunya  

i també a la resta de l’Estat.
Som un gran equip de 20 
delegats i això ho hem 

aconseguit perquè cada 
vegada sou més els que 
voleu estar representats 

per AMRC. És per això que 
et demano el teu vot per 

poder tenir més delegats i 
donar una major cobertura 

a totes les necessitats  
del nostre col·lectiu.  

Sovint ens falten mans!  
Vull comptar amb tu!  

Tu ets la clau d’ AMRC! 
Moltes gràcies.

Susana Vilar Hervás
Presidenta AMRC.

seràs clau



“A Barcelona AMRC va obtenir uns resultats excel·lents les passades 
eleccions, tenim representació en els comitès de salut de tots els SSTT 
i Consorci. Necessitem els vostres vots a Barcelona per a poder tenir 
delegats que puguin atendre totes les vostres consultes, sou molts els 
que voleu que guanyi AMRC a Barcelona. Ho aconseguirem una altra 
vegada!!” 
Susana Vilar i Jonathan Bacaicoa 
Caps de llista de l’AMRC per Barcelona

#amrcbarcelona
1 SUSANA VILAR 
2 JONATHAN BACAICOA
3 SANTI BELENGUER
4 JAUME CODINA
5 SÒNIA BUISÁN
6 SANTIAGO VILLANUEVA
7 GREGOR HIDALGO
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• 90% professors de secundària a jornada sencera

• 90% mestres de primària a jornada sencera

•  754 docents amb plaça en propietat i contracte 
indefinit (466 a primària i 288 a secundària)

• 63% dels mestres i professors amb plaça en 
propietat

• 23 anys porta AMRC al servei de mestres  
i professors

• 562 afiliats

•  109 cursos de formació reconeguts

• 2.728 inscripcions al cursos

• 20 delegats sindicals

#dades_amrc

sempre la clau
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“Aquests darrers anys, gràcies a vosaltres, AMRC-Girona ha estat el 
referent en la defensa dels drets laborals i sindicals dels professors de 
religió, a la nostra demarcació i a tot Catalunya. És per això que enguany, 
el dia 9 d’abril, us demanem el vostre vot per tal de consolidar, defensar 
i continuar treballant en les millores del nostre col·lectiu. Amb la vostra 
ajuda, hem estat clau, som clau i volem continuar sent la clau que ens 
ajudi a obrir portes.” 
José Ángel Borja i Narcís Marquès 
Caps de llista de l’AMRC per Girona

#amrcgirona
1   JOSÉ ÁNGEL BORJA

2  NARCÍS MARQUÈS 

3  MARÍA JESÚS DE SANDE  

4  IMMA VOZ

5  DANI PUIGMAL
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•  Ser  el  sindicat  de  religió majoritari  a  Catalunya  amb 
més vots i més representació a la Mesa de Negociació 
del Departament.

•  Reconeixement i retribució del 4t i 5è estadi després 
que 21 mestres i professors d’AMRC interposessin un 
recurs.

•  Hem  aconseguit  que  el  Departament  deixi  ampliar 
jornada en els casos que hi hagi una disminució 
de  dotació  a  una  persona  amb  plaça  indefinida, 
recuperant la seva jornada original. La retallada a una 
companya nostra de Lleida va fer que AMRC demanés 
una resolució per resoldre la situació.

•  Millorar  el  funcionament  de  la  borsa  de  treball  dels 
mestres i professors de religió. El Departament ens 
ha concedit poder ampliar dotació a les persones 
temporals que tinguin una jornada inferior a jornada 
sencera.

•  Hem  aconseguit  tenir  representació  als  Comitès  de 
Salut en tots els SSTT de Barcelona, Lleida i Girona.

#èxits_amrc

hem estat la clau
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“A les eleccions de 2015 vam treure dos delegats i des de llavors l’AMRC 
té representació a Lleida. Durant aquests quatre anys hem triplicat el 
nombre d’afiliats. Tenim un local sindical.
AMRC es mereix la recompensa a l’esforç que ha fet a Lleida i per això 
el teu vot és clau!” 
Aurora Rubio i Julia Sánchez-Cañete 
Caps de llista de l’AMRC per Lleida

#amrclleida
1   AURORA RUBIO

2  JULIA SÁNCHEZ-CAÑETE 

3  ANNA-PAULA PINTO  

4  IVAN ALONSO

5  NÚRIA REÑÉ
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•  Reforçar l estabilitat del col·lectiu, aconseguint la condició 
de fixe per a tot el professorat de religió.

•  Nova  convocatòria  d’un  concurs  de  mèrits  que  permeti 
tenir un contracte  indefinit amb plaça definitiva a tots els 
temporals.

•  Suspensió  dels  20  dies  entre  contracte  i  contracte  que 
afecten el cobrament dels triennis i estadis.

•  Cobrament dels mesos d’estiu per a tot el personal temporal 
en els mateixos termes que el personal interí.

•  Reconeixement de l’especialitat de religió a primària.
•  Contractació de tot el col·lectiu a mitja i jornada sencera.
•  Reconeixement de càrrecs, i especialitats per als professors 

i mestres de religió.
•  Recuperació de la jubilació parcial al 75%.
•  Que  la matèria de  religió sigui present a  tots els centres 

públics.
•  Reducció horària per als majors de 55 anys i equiparar-nos 

amb la resta de personal docent.
•  Aconseguir  una  borsa  única  de  substitucions  als  Serveis 

Territorials que comparteixen proposta d’un mateix bisbat.

#reptes_amrc

serem la clau

A  RC



“La participació de l’AMRC en les darreres eleccions a Tarragona 
va permetre sumar dos delegats de personal. Aquest fet va contribuir 
a posicionar-nos com el sindicat de religió amb més representació a 
Catalunya. Tot i que la tasca desenvolupada al llarg d’aquests quatre 
anys ens ha permès aconseguir millores laborals, us animem a que ens 
ajudeu a continuar defensant el futur del nostre col·lectiu amb el vostre 
vot. En defensa del nostre treball, votem AMRC el 9 d’abril” 
David Cháfer i Liz De Manuel 
Caps de llista de l’AMRC per Tarragona

#amrctarragona
1   DAVID CHÁFER

2  LIZ DE MANUEL 

3  FRANCINA MOLINA  

4  MIREIA GUZMÁN

5  MAITE MUÑOZ
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Ens presentem a les quatre circumscripcions catalanes a 
les eleccions del 2019 amb unes llistes amb molta força

 

#llista_amrc

1 SUSANA VILAR 
2 JONATHAN BACAICOA
3 SANTI BELENGUER
4 JAUME CODINA
5 SÒNIA BUISÁN
6 SANTIAGO VILLANUEVA
7 GREGOR HIDALGO

1  AURORA RUBIO
2  JULIA SÁNCHEZ-CAÑETE 
3  ANNA-PAULA PINTO  
4  IVAN ALONSO
5  NÚRIA REÑÉ

1  JOSÉ ÁNGEL BORJA
2  NARCÍS MARQUÈS 
3  MARÍA JESÚS DE SANDE  
4  IMMA VOZ
5  DANI PUIGMAL

1  DAVID CHÁFER
2  LIZ DE MANUEL 
3  FRANCINA MOLINA  
4  MIREIA GUZMÁN
5  MAITE MUÑOZ
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#gent_amrc

la gent clau

A  RC
 Barcelona

 Susana Vilar   620 24 39 52
  Jonathan Bacaicoa  660 16 32 84
 Girona
  José Àngel Borja   639 50 42 02
  Narcís Marquès   669 18 59 16
 Lleida
  Aurora Rubio   687 34 80 79
  Julia Sánchez-Cañete  679 41 72 45
 Tarragona
  David Cháfer   636 42 04 77
  Liz de Manuel   636 59 34 27

 https://www.facebook.com/AMRC

 @Sindicat_AMRC               sindicat_amrc
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