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Xavier Quinquillà Durich, Grup Parlamentari de lunts per Catalunya, declaro que
I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte com a membre de la comissió de
seguiment i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

COMPROMíS OUT.S MEMBRES DE TA COMISSIó D; SEGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

. La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.

. Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,
tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i Ia possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

L Sr. Xavier Quinquillà Durich
Portaveu d'educació
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

Barcelona, 18 de març de 20L9
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Bernat Solé Barril, Grup Parlamentari Republicà, declaro que I'entitat que represento
s'adhereix a aquest pacte com a membre de Ia comissió de seguiment i, en
conseqüència, subscriu el compromís següent:

COMPROMíS NTts MEMSRES DE tA COMISS]ó DE SEGUIMANT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant Ia signatura del Pacte contra la segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

o La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
o Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escoiar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre l'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè consti, signo aquest document amb els efectes oportuns.

I. Sr. Be at Barril
Po caclo

tari RepublicàGrup

Barce

d'

18 de març de 2019
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Esther Niubó Cidoncha, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, declaro
que I'entitat que represento s'adhereix a aquest pacte com a membre de la comissió
de seguiment i, en conseqüència, subscriu el compromís següent:

COMPROMfS PTIS MEMBRES DE tA COMISSIó DE SEGUIMTNT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen Ia responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant Ia signatura del Pacte contra Ia segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra la segregació escolar,
tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així signo aquest document amb els efectes oportuns.

I. Sra. Esther Niubó Cidoncha
Portaveu d'educació
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Barcelona, 18 de març de 2019
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Miquel Angel Essomba Gelabert, Catalunya en Comú, declaro que I'entitat que
represento s'adhereix a aquest pacte com a membre de la comissió de seguiment i, en
conseqüència, subscriu el compromís següent:

COMPROMíS NELS MEMBRES DE tA COMISSIó DE SIGUIMENT

La Comissió de Seguiment del Pacte, que es reunirà semestralment, estarà integrada
pel Departament d'Educació, els ajuntaments (quan afecti l'àmbit competencial de
les administracions locals o el mateix municipi), les entitats municipalistes i els
representants de les titularitats dels centres concertats, tots signataris del Pacte.

La Comissió de Seguiment del Pacte també integrarà altres organitzacions,
fonamentalment agents de la comunitat educativa que no tenen la responsabilitat de
prestar el servei educatiu, i que, davant la signatura del Pacte contra Ia segregació
escolar de Catalunya, manifesten que:

o La segregació escolar és un dels principals problemes del nostre sistema educatiu.
o Les mesures establertes en el Pacte ajudaran a lluitar contra Ia segregació escolar,

tot i la diversitat de plantejaments i visions existents sobre I'educació i la política
educativa, i tot i la possibilitat de considerar com a necessàries altres mesures.

En conseqüència, els agents educatius i socials que signen a continuació es
comprometen a participar en les reunions de seguiment del Pacte per acompanyar el
Departament d'Educació i la resta d'actors responsables d'aplicar-lo i desenvolupar-
lo.

I, perquè així consti, signo aquest document amb els efectes oportuns

Sr. Miquel An somba Gelabert
Coordinador d'educació
Catalunya Comú

Barce a, 18 de març de 2019
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