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Junts volem donar resposta a les necessitats
del col·lectiu de mestres i professorat de religió
des d’una perspectiva integral i integradora.
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El dijous 9 d’abril
ELECCIONS SINDICALS

Qui sou?
JUNTS som un col·lectiu docent
compromès amb l’educació integral de les
persones a l’escola pública i instituts.
Volem donar resposta a les necessitats de
mestres i professorat de religió des d’una
perspectiva integradora i per això som una
associació professional.
Vetllem per l’estabilitat i millora laboral dels
treballadors i treballadores, i per això som
un sindicat.

Els mestres i professorat de religió
d’arreu de Catalunya tindrem una
cita a les urnes el 9 d’abril. Cada
quatre anys tot el personal laboral
del Departament d’Ensenyament
tenim la possibilitat de votar algun
dels sindicats que es presentaran a
les eleccions.
Un bon moment per pensar, com a
col·lectiu de religió, on estem i cap
on volem anar. Saber, si exercint el
nostre vot podem, provocar canvis
o no? La història dels docents de
religió és per emmarcar i recordar
vicissituds, que explicades als qui
porten menys temps a la docència,
son inimaginables avui dia.
Caldrà votar... perquè ningú, a part
de nosaltres, mestres i professors
de religió, decideixi el nostre futur
laboral.

FERRAN PINEIRO
delegat per
Barcelona

Què voleu dir quan afirmeu que esteu
compromesos amb l’educació?
El professorat de religió eduquem a través
de la transmissió dels continguts culturals
propis de la nostra àrea de coneixement.
Però la nostra tasca educativa no es limita a
una mera transmissió cultural, sinó que va
molt més enllà, tenim la funció de contribuir
a la formació integral de la persona, de totes
les seves dimensions.
L’escola i la societat estan al servei de les
persones que eduquem, l’alumnat, elles i ells
són el subjecte prioritari de l’acció educativa
de l’escola.
Som
docents
de
religió
perquè
comprenem i valorem la importància de la
dimensió transcendent i religiosa per a les
persones i la seva contribució en la
transformació social.

Entenc que hi creieu en el que feu, vosaltres sou mestres i
professorat només per a fer la matèria de religió?
Defensem la nostra professió perquè defensem qui som.
Nosaltres som mestres, professores i professors de religió. Potser
d’altres dubten de la necessitat de fer el que fem, però nosaltres
no.
Sense la matèria de religió la formació integral de l’alumnat no
queda garantida. Això no vol dir que només ens dediquem a la
nostra àrea. Com a mestres i professorat del claustre, amb tots
els drets i deures, participem al centre fent tot allò que calgui,
igual que qualsevol altre professional.

MONTSE BATLLE
delegada per Lleida

Quin és ara el pròxim gran repte?
El repte més gran que ara se’ns presenta és la defensa de la nostra
professió i amb ella la d’una determinada manera de concebre
l’educació en l’àmbit escolar.

ALFRED PERA
delegat per Lleida

Aquella que promou el creixement global de l’ésser humà, és a dir,
acompanyar en el desvetllament i desenvolupament de totes les
intel·ligències, ja que totes abasten la capacitat de l’ésser humà per
fer front, de manera satisfactòria, a la pròpia realitat.

Tinc
entès
que
la
formació permanent és
un dels aspectes que
valora el sindicat, és
això cert?
Sí, és cert. Som i volem ser
docents de religió i podem
estar orgullosos perquè
som
un
col·lectiu
professional que ens estem
formant contínuament.

M’han dit que us moveu per molts àmbits i que esteu
contínuament dialogant i buscant un lloc digne per al
col·lectiu, tant del món polític com de l’església. És així?
Som un sindicat que vetlla pel reconeixement social i polític en l’àmbit
de l’educació dels docents de religió del nostre país. Com a organització
professional sempre hem tingut una cura especial en relacionar-nos
amb els partits polítics i les organitzacions socials i educatives del
nostre àmbit amb l’objectiu de compartir amb elles l’anàlisi que fan i
que fem sobre la nostra realitat, però sobretot, per establir uns ponts
permanents de diàleg.
En el seu moment es va poder crear una xarxa de complicitats
polítiques i socials a favor del docent de religió. El resultat va ser
excel·lent: contractació indefinida no només a Catalunya sinó a tot
l’Estat. Reconeixement de triennis i estadis. Es va fer un treball de
cirurgià. Ara ens cal un nou pas molt més important i definitiu,
encaminat a portar tranquil·litat al col·lectiu.
Quin és aquest pas Sr. Villaronga?

LOURDES MONFORT
delegada per Barcelona

Per a JUNTS la formació
dels docents de religió és
una de les bases sobre la
que construïm el nostre
sindicat, i és per això, que
l’organització de cursos de
formació permanent és un
dels objectius primordials
en els nostres plans de
treball.
Hem fet cursos al llarg de
tota la geografia catalana.
La diversitat de la nostra
formació, des dels “Grups
de treball” on el professorat
comparteix
les
seves
experiències i la seva
creativitat
enriquint-se
mútuament, fins als cursets
d’estiu, la primera setmana
de juliol, on la qualitat dels
ponents, les visites i els
tallers recolzen la nostra
tasca docent.
I per al pròxim 1 i 2 de
juliol de 2015 tindrem un
“Simposi
sobre
l’ensenyament de la religió
a Europa”. Un gran tema
d’actualitat on la reflexió i
participació constatarà que
som gent compromesa amb
el futur del nostre país.

Permete’m que sigui discret. Però de portar-se a
terme, serà històric pel col·lectiu de mestres i
professors de religió de Catalunya.
El docents de religió amb tota la polèmica
generada per la publicació del currículum hem
estat quasi “linxats”. Algú ha de defensar la professionalitat de la
nostra tasca i vetllar perquè les nostres capacitats formatives es puguin
desenvolupar al màxim en els centres educatius.
Per què és important votar el dia 9 d’abril?
Si el dijous 9 d’abril els mestres i professors de religió dels bisbats de
Catalunya ens donen la seva confiança massivament anant a votar,
podem fer història. Exercir el dret al vot implica pensar també amb els
altres. És un vot solidari. Gràcies a la generositat de companys i
companyes dels diferents bisbats de Catalunya s’han fet coses
impensables en bé de la classe de religió i del col·lectiu. Ara és el
moment de tornar a fer història. Que ningú es quedi sense votar.

M’heu parlat del que sentiu, del vostre projecte professional, de com ho
feu, però vosaltres sou un SINDICAT. Per què?
Som una organització sindical que vetlla, de forma especial pels nostres drets
laborals. És uns dels altres fonaments sobre els que construïm el nostre treball
en la defensa dels nostres drets professionals i laborals. Som Personal Laboral
Docent i com a tal tenim un Conveni que cal mantenir, tenim veu i vot dins el
Comitè Intercentres juntament amb altres Sindicats, on debatem i es decideixen
qüestions molt importants per als/les treballadores.
JUNTS ha estat, és i ha de ser una eina molt eficaç en la defensa dels drets
laborals del nostre col·lectiu, sense el nostre sindicat no seríem on som, cal vetllar
per mantenir tot el que tan laboriosament hem assolit al llarg de molts anys de
ferm compromís i treball. Una feina responsablement feta i que, els nostres joves
companys, haurien de conèixer i valorar con un argument que ens porta a
millorar el futur de la matèria i el futur del treballador.

JOSEP PONCE
delegat per
Tarragona

Veig que sou gent que porteu molts anys, i també gent jove que heu
assumit una gran responsabilitat. Mireia, per què has començat a fer
aquesta feina?
He vist la feina feta, com en aquest Sindicat mai hem acceptat un acord que hagi
comportat la pèrdua de llocs de treball ni comportat precarietat per a una part del
col·lectiu.

MIREIA PLANA
delegada per
Tarragona

Per a JUNTS la dignitat de les persones treballadores, aquelles que necessitem del
sou que ens paguen per la nostra feina per a cobrir totes les nostres necessitats
personals i familiars, és un altre dels fonaments sobre el que construïm el nostre
treball.
Som representants electes del nostre col·lectiu, som presents als comitès i meses
tècniques que convoca el Departament d’Ensenyament on tenim un paper molt
destacat.

Veig un altre jove, què opines tu, Josep (en
Pitu per als amics), val la pena tots els
kilòmetres que estàs fent per a contactar
amb mestres i professorat de Girona?

Aquest estiu fareu un SIMPOSI
sobre l’ensenyament de la
Religió a Europa. Què us ha
impulsat a fer-ho?

El territori és gran. Tinc l’experiència de treballar
en llocs molt llunyans de casa i se la dificultat en
la que es trobem alguns/es mestres i
professorats. És per això que des de JUNTS fem
l’acompanyament i resolució dels conflictes
quotidians. No sempre és fàcil, però amb
paciència i amb capacitat d’interlocució anem
avançant. Cal saber escoltar. Cal adonar-nos que
cada cas necessita atenció personalitzada.
Som una organització comunitària que aplega
dones i homes, que malgrat tenir ideologies molt
diferents, quelcom positiu, ja que ens ajuden a
complementar-nos, tenim un nexe d’unió molt
important. Com a organització professional i
sindical la nostra acció clava les seves arrels en
els valors cristians i la Doctrina Social de
l’Església.
Això és quelcom que m’agrada
d’aquest Sindicat, el diàleg
permanent amb l'Església, els
partits polítics, els sindicats, els
moviments
de
renovació
pedagògica,
etc.
sense
renunciar a ser qui som. Però
sobre tot, la nostra tasca de
diàleg permanent amb el professorat i mestres de
religió, que dia a dia anem al Centre a fer les
classes i ens trobem amb molts reptes a superar.

MERCÈ MOLA
delegada per Girona

Nosaltres fem una aportació
fonamental a l’escola, la formació
en les diverses dimensions de la
persona que ha de ser una opció
preferencial de l’escola del segle
XXI. Cal superar prejudicis que
arrosseguem del segle passat
perquè cal avançar, ser valent,
arriscar-se.
La nostra societat necessita fer un
debat serè i profund sobre
l’ensenyament de la religió a l’àmbit
escolar, en l’educació de les
ciutadanes i ciutadans que tindran
la responsabilitat de construir la
societat del futur.

I ara la pregunta clau, per què cal votar el 9 d’abril? Per què votar JUNTS?
A la segona pregunta, ho han dit els meus companys i companyes. Completament d’acord en
tot. I a la primera perquè és un dret i un deure participar-hi. Porto temps treballant per al
professorat i mestres de religió, a través del Sindicat.
Una feina que cada dia la veig més necessària. Una feina que aporta els seus resultats, alguns
immediats (solucionant conflictes quotidians que a vegades per qüestions de gargots legals
s’escapen a l’enteniment del/la qui ho pateix) i altres a llarg termini buscant solucions que a
nivell laboral ens aportarà estabilitat. Avui en dia tot passa per un bon saber escoltar, entendre
i actuar correctament. Les accions que fem des de JUNTS son les adequades. Ho podem
constatar. I tot això es pot fer si tenim persones alliberades sindicalment per poder dedicar el
temps i els esforços necessaris.
El vot de cadascú/na de nosaltres és importantíssim!. Dependrà dels vots aconseguits que
podrem disposar de més recursos personals per a poder fer tota aquesta feina que repercutirà
directament o indirectament a cadascun/a dels mestres i professorat. I evidentment a tot el
col·lectiu en general.
És un gest tant important, que us animem a anar-hi malgrat les dificultats que us podeu trobar
de desplaçament, de salut, de ..... el que sigui. Feu aquet esforç, s’ho val !!
Per
acabar
m’agradaria
preguntar com poden
saber el professorat
on han d’anar i si
tenen hores per a
poder anar votar?

Tot ho trobareu al
nostre WEB. Estar
informats és clau. Des
de
JUNTS
enviem
contínuament e-mails
als/les nostres afiliats i
fem
Assembles
a
Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona, i a
alguns altres territoris
que ens ho demanin.
La pàgina WEB www.juntsdocentsreligio.com és una bona finestra perquè qualsevol pugui
assabentar-se del què cal fer. També hi ha Links que ajuden a tenir més informacions i també
formació, recursos... L’atenció telefònica també és important. Segons el conflicte el temps és
clau.
Cada trimestre fem una revista informativa “LA GENT DE JUNTS” on també donem a conèixer
la línia d’acció i els projectes que es van realitzant. Aquesta entrevista és una mostra de
l’interès de fer-nos conèixer i animar a tot el professorat i mestres de Religió de l’Escola Pública
i Instituts a afiliar-se i apostar per la nostra opció Sindical. Estem al servei per a respondre a
qualsevol dubte que pugui sorgir.

LA GENT DE

JUNTS de BARCELONA QUE CAL VOTAR

BERNAT VILLARONGA GRÍFUL -LUISA MARÍA SÁNCHEZ MORENO -LOURDES MONFORT GUARDIA -MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SILVA FERNAN PIÑEIRO RODRÍGUEZ -MIQUEL ANGEL TARÍN I ARISÓ -PILAR CALLE HUMANES -LIGIA VILLORIA CASTRO -JORDI DOMINGO
FERNÁNDEZ -MONTSERRAT MENA UBIO -JORDI RUBIES PUJOL -ISABEL MERCADÉ FAVAREL -GARRIGUES-JORDI MAS I PARCERISA OLGA MARCHAL BERMÚDEZ -JOAN ANTONI GIL RODRÍGUEZ -MARIA MANRESA LAMARCA -JORDI RIERA ARAGAY -M. CARME
GARGALLO CERVERA -ROSER BOSCH HERAS-ANTONI COLL ORÚS -MONTSE MILAN PERMANYER -JORDI SAURA MATALLANA -M.
ÀNGELS SIMON VILARASAU -JESÚS NAVARRO I LARDIÉS -CARME PIFERRER SIBINA -ANIOL GONZÁLEZ ALFONSO -GERARDO MORENO
GONZÁLEZ -MARÍA JOSÉ HUMANES CALDERÓN -CARMEN CASTELLANOS LÓPEZ -JOSEP ANTONI ROJAS CARRETERO -FRANCESCA
SOUTO PÉREZ -LUIS R. SANTOS MAYO -PASCUAL BURRO DAL -ALICIA NIETO SANCHO -ANA MONTSERRAT PULIDO -MARC MONEREO
CUSCÓ -M.TERESA SARASA BEZARES -ORIOL RECASENS RELAT -MONTSERRAT PONCE AGÜERA -LUIS MANUEL ALONSO AZNAR -M.
JESÚS RAJA PUJOL -ISABEL TURULL NEGRE -JUAN FCO. MARÍN MORALES -IMMACULADA VEGA HERNÁNDEZ -JOSEP MARIA FIGUERAS
SALABERT -MARTA PACIOS PUJADÓ-PERE TUSET CARRASCOSA -M. SÒNIA ACOSTA FERRER -BENETA PLANELL FARRÉS -ENRIC GRAU
FÈLIX -MARÍA BOLÓS PASTOR -JOSÉ BONILLA MILLAN -MONTSERRAT VENDRELL GALLART -FERNANDO BLASCO VARGAS -LOURDES
BORIA REVERTER -MANUEL JUÁREZ MAGALLÓN -SUSANA APARICIO FORNER -JUAN DAVID SOLÉ CLOTET -JUDIT HIDALGO RAYA -JOSÉ
MIGUEL MAYOR ECHAVE-SUSTAETA -MARÍA TERESA ARBULÚ CURO -PERE ESCOFET DESCO -MARTA SOLER CASTELLTORT -PAU
SANFELIU ARBOIX -SARA GALLÉN CORTICHS -MÓNICA VILA NAVARRO -M.SALOMÉ ANDRES LÓPEZ -RICARD RAIGADA SÁNCHEZ -ANNA
RAVENTÓS ESPACS -M. JOSÉ GARCÍA LÓPEZ -MONTSE GAMISANS SUBIRÀ -RAMIRO GIL COMA -TOMÀS ESCUDERO I MUNNÉ -RAMON
TEN COSTA -GEMMA RIBÓ BORRÀS -M.DEL MAR MARQUÈS SINCA -MARIA DEL PILAR GARCÍA SAYAGO -VANESSA LARA MOYA -M.
GLÒRIA PI BRILLAS -MARIA DEL CARME ARNAU JORDANA -DÀLIA ROVIRA FABRA -VÍCTOR MARTÍNEZ MUÑOZ -ROSA M. PONS CAMPS ANTONI PRAT COSP -MONTSERRAT AYET SALVADÓ -LLUÍS NICOLAU I COLL -CORAL GEMMA IGLESIAS GÓMEZ -FORTIÀ ROVIRA I PUJOL.

Junts

LA GENT DE JUNTS de GIRONA
QUE CAL VOTAR
-

JOSEP NARCIS PUJOL VILA
M. CRISTINA PALOMAR MARQUÈS
BEATRIZ RAMOS LOPEZ DE COCA
M. MERCÈ MOLA CASANOVAS
VERÒNICA GASULLA GASULLA
JOAQUIM MERCADER SOLÀ
ROGER TUGUES GUIXÉS
IMMACULADA MASDEVALL CORBILLO
TAMARA GONZÁLEZ GARCÍA
DAVID MONTERO LÓPEZ
MERCEDES GINÉS SABRAS
NURIA FINESTRA MASCARELLA
JOAN NOGUÉS GARÍ
RUT VIÑAS SANCHEZ
OSCAR WILLARD ARCINIEGAS TORO

VOTA

JUNTS

junts

LA GENT DE JUNTS de LLEIDA
QUE CAL VOTAR
MONTSERRAT BATLLE PUIG - Ma. JÚLIA LLADONOSA FERRER - MONTSERRAT ROIG OLONA JOSE
LUIS CANO RUIZ - PILAR FLORENSA LLUSA - ROSA ISABEL AROLES ROY - ALFRED PERA PUEYO XAVIER ALÍS MOLINÉ - ELISABET CASANOVA ANTOLÍN - FRANCESCA SANCHEZ TERUEL - PAULA
PINTO MIGUEL - JUDITH FORCADA FILELLA - PEPITA SERRET ESTEVE - ANNA GARCÍA CARDET MONTSERRAT MARTÍN LUQUE - Ma. ANTONIETA PROFITÒS SOLDEVILA - MERCEDES RODIÉ
SALMERÓN - MONTSERRAT FERRER VENDRELL - Ma. PILAR ICHART MAGRÍ - ISABEL FERREIRA
EZQUERRA - Ma. ANTONIETA VALLS CASTRO - JULIA SANCHEZ CAÑETE RODRIGUEZ - JOSEP
SOLSONA FLOTATS - Ma. CARME GARCÍA CARDET -ÀNGELS PELÀEZ PORRAS - MAR MARTÍN LÓPEZ DOLORS ORTIZ FARRÀS - PILAR LAMORA MOLES - MARTA SOLÉ ESPOT - Ma. JOSE BERENGUER
PLANES - ANTONIO EGEA MARTINEZ - MONTSE CLUA BONIFASI - MARIA ISABEL OLIVARES
ZORRILLA - FRANCISCO JAVIER PAREJA LÓPEZ - ROSER NART PUENTE-NURIA BAJONA TERRE ELENA LASCORZ AVENTÍN - CARLOS PERDICES ESMET - MONTSERRAT PALAU AGUILÀ - JERONI
LLORET VILARÓ - ALBERT MARSOL CORTADA - NÚRIA LABARTRA ESTRADA - DOLORS NICOLAU
HERNANDEZ - DOLORS SALVIA ARDERIU - CESAR MINGUELLA BARALLAT - ELISABETH DOMÈNECH
BOLDÚ

VOTA

JUNTS

junts

LA GENT DE JUNTS de TARRAGONA
QUE CAL VOTAR
JOSEP PONCE GABALDON - MIREIA PLANA MARTINEZ - ROSA MELIAN BUSQUETS - SILVESTRE LINARES LÓPEZ ANTONIO JAVIER GARCÍA - RAMOS LABATA - ADELAIDA FOSSAS GARCIA-NATÀLIA ROIG PÉREZ - JORDI ALEMANY
JOAQUINA - RUBÉN GUIM DOMENECH - GEMA OLIVARES BUENO - MARTA SÁNCHEZ REDONDO - F.ASSÍS CORTIELLA
MASDEU - ASSUMPTA DOMENECH BARENYS - MONICA BARCELO VALIENTE - ANA Ma. BERNAL MOLINA - M. JOSEP
SALVADO CARRATE - DAVID BORRAS SALVADO - TRINITAT ORTEGA ROCA - TERESA LINARES SOCIAS - Ma DEL MAR
CERVERA SORRIBAS-MARIA SOLEDAD LATRE FERRER - ANA MARIA BARROCAL MARTINEZ - ELENA ARGILAGA
MIRALLES - JOAN RAMON OCAÑA MATEU - ISABEL RUFI BRAVO - JOSÉ BONET ISLA - SUSANA ALBA FRANCO - M.
ISABEL VIRGILI LLEBARIA-BASILIO RAMÍREZ PÉREZ - CARMEN SÁNCHEZ GRANELL - FRANCISCA BELMONTE GARCIA M. TERESA PIQUER CULLERES - MARIA TERESA RUANA FERRÉ - PILAR CASARES SANTILLANA - M. MONTSERRAT
RIBAS NIN - MARIA MERCE PARÍS FORTUNY - MONTSERRAT SOLANES ELIAS-ELISABET SANS JIMÉNEZ - MARIA ROSA
PAGES GIL - ROSA MARIA ESTIRADO TRINIDAD-INMACULADA CASTELLS VERNET - MAGDALENA BELTRAN MALLAFRÉ MARIBEL SÁNCHEZ GARRIDO - M. LOURDES ARANS ROCA - PILAR GARGALLO SAFONT - NATÀLIA MOTOS VALLVERDÚ
- MERCEDES ROIG OLON- M.ROSA ROMEU GARCIA - GREGORIA PILAR MILLAN SALVO - MIGUEL SOLÉ ORRIT - LAURA
CASTELLÓ VERNET - EULOGIA JIMÉNEZ GILABERT -MONTSERRAT CAPAFONS GUILLEMAT - MARIA PILAR MARTORELL
POVEDA - MARIA RIBAS NIN - DAVID MELERO DOMÈNECH - RAQUEL FERNANDEZ URBANEJA - SILVIA SÁNCHEZ
SABATÉ - Mª MONTSERRAT LLORENS RULL - ROSA MARIA INGLÉS BORT - PILAR LÓPEZ VILLACAMPA - MARINA SOLÉ
TOMÀS - M. MERCEDES PALAU BERENGUE - SANDRA BONET POZAS - M. ISABEL RODRIGUEZ MAESO - MARIA
MONTLLEÓ LLAURADÓ - INMACULADA MARCOS LLOVELL.

VOTA

JUNTS

junts

Els àmbits electorals es constitueixen per circumscripcions provincials, si bé les meses electorals
s’ubicaran a la seu dels diferents Serveis Territorials i d’algun Institut.
Per tant, haurem d’anar a votar al Servei Territorial de referència del nostre centre de treball,
amb l’excepció que us detallem a continuació:

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA
Mesa 2. Barcelona Comarques
excepte Garraf i Alt Penedès.
Anoia i Osona.
Servei Territorial de Barcelona Comarques
Carrer Casp, 15
BARCELONA
Mesa 3. Garraf i Alt Penedès
Vilanova i la Geltrú
Institut Baix a mar
Carrer Àncora, 29
VILANOVA I LA GELTRÚ
Mesa 4. Baix Llobregat
Servei Territorial del Baix Llobregat
Carretera de Laureà Miró, 328-330
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Mesa 5. Vallès Occidental
Servei Territorial del Vallès Occidental
Marquès de Comillas,67-71
SABADELL

Mesa 6. Vallès Oriental
Institut Celestí Bellera
Carrer d'Esteve Terrades, s/n
GRANOLLERS

Mesa 7. Maresme
Servei Territorial Maresme
C/ Churruca, 90
MATARÓ
Mesa 8. Bages, Berguedà
Servei Territorial de la Catalunya Central.
Carretera de Vic, 175
MANRESA
Mesa 9. Consorci d’Educació de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6 (cantonada c/ Roger de Llúria)
BARCELONA

CIRCUMSCRIPCIÓ DE GIRONA

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA

Mesa Única. Servei Territorial de Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
GIRONA

Mesa Única. Servei Territorial de Tarragona
C/ Sant Francesc, 7
TARRAGONA

CIRCUMSCRIPCIÓ DE LLEIDA
Mesa Única. Servei Territorial de Lleida
C/ Pica d'Estats 2
LLEIDA

HORARI DE VOTACIÓ

de 10h a 19h.

