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EL SINDICAT DE RELIGIÓ  celebra 25 anys 1996-2021 

Barcelona, 14 de desembre del 2021

Avui és un gran dia per a tots nosaltres i per a tots vosaltres, afiliats i amics nostres. AMRC celebra 
els seus 25 anys!! 
Avui exactament fa 25 anys que vam celebrar la primera assemblea de socis a Terrassa. Un grup de 
dones valentes van decidir tirar endavant aquesta associació, que ara s’ha convertit en el sindicat 
majoritari de religió i que és referent tant fora com dins de Catalunya.
Primer de tot vull donar les gràcies a les dones fundadores i de manera molt i molt especial a la 
sòcia fundadora, Maria Dolors Farriol, que va ser qui va tirar endavant amb molta il·lusió el projecte 
de l’AMRC.
Molts de vosaltres sou coneixedors dels inicis, de les reunions a Terrassa on es reivindicava ser com 
qualsevol altre docent. Molts de nosaltres, mestres de primària, vam començar sense tenir nòmina 
(ens pagaven des del bisbat quan podien i el que podien), sense seguretat social, sense cap mena 
de permís, com el de maternitat, i un llarg etc.
Poc a poc vam anar creixent i un grup de 101 professors i professores, a finals dels anys 90, vam 
decidir denunciar la nostra situació laboral via judicial. Aquest ja va ser un primer triomf i així, poc 
a poc, amb moltes demandes i converses amb el Departament d’Educació vam aconseguir millorar 
la nostra situació laboral.
L’any 2009 va ser un any dur per a AMRC, ja que ens vam separar de la FERC. Més tard AMRC va fer 
un important pas modificant els seus estatuts i celebrant que el professorat de secundària també 
formaria part d’AMRC. A partir d’aquest important pas, AMRC va començar a augmentar el seu 
nombre d’afiliats i de representants sindicals a tots els territoris. 
A les eleccions de 2012, AMRC JA ES PRESENTA COM A SINDICAT REPRESENTANT DEL PERSONAL 
LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Són moltes les coses aconseguides i ara no farem un llarg escrit explicant tota la història del nostre 
petit però alhora gran sindicat. Ara ens toca celebrar aquests èxits. AMRC som tots. Sou cadascun 
dels socis que formeu part d’AMRC i les vostres famílies. Sou cadascun dels socis que, fidelment, 
voteu perquè la representació del sindicat al departament sigui la més gran possible. Sou i som 
tots. “GENT GUAPA”, “GENT AMRC “!!!

La pandèmia ens fa ser prudents a l’hora de planificar com celebrarem aquests 25 anys. Però 
estigueu segurs que ho farem a l’alçada que un esdeveniment com aquest es mereix. Ens agradaria 
poder-ho celebrar de cara a aquesta primavera. 

Estigueu atents i acompanyeu-nos per celebrar aquests 25 anys. AMRC ets tu, AMRC som tots. 

La Junta Directiva i els Delegats Sindicals us volem agrair la vostra amistat i el vostre suport 
incondicional:

• Gràcies a tots els socis i sòcies que ens feu costat.
• Gràcies als que continuen dient: “vinga, anem a totes”. 
• Gràcies als que us acabeu d’incorporar a l’AMRC.
• Gràcies, a tots els amics i amigues que l’AMRC té dins els diferents àmbits i que ens ajuden a tirar 

endavant. 
• Gràcies per tots els esforços que heu fet per arribar on som. 

La nostra força sou vosaltres !!!

Una abraçada molt gran de part de tota la Junta Directiva i els Delegats sindicals. 

Susana Vilar Hervás
Presidenta AMRC


