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Acte de signatura del Pacte contra la segregació 
escolar 

Palau del Parlament, 18 de març de 2019 

Conseller d’Educació, síndic de greuges, adjunta al síndic de greuges per a la Defensa 

dels Drets de la Infància i l’Adolescència, alcaldesses i alcaldes, president de 

l’Associació Catalana de Municipis, presidenta de l’àmbit de Drets Socials de la 

Federació de Municipis de Catalunya, que també ens acompanyarà, entitats i 

membres de la comissió de seguiment, diputades i diputats, senyores i senyors, és 

un plaer rebre’ls a casa seva i donar-los la benvinguda al Palau del Parlament, que 

avui s’honora d’acollir aquest acte de signatura del Pacte contra la segregació escolar. 

Vull aprofitar l’oportunitat per agrair al síndic de greuges l’impuls d’aquesta iniciativa; 

al conseller, que acceptés el repte, i a tots vostès, els signants, la seva implicació. 

Perquè aquest és un pacte molt valuós per al país. La segregació escolar implica 

desigualtat, trenca el principi d’equitat i constitueix un obstacle a la funció d’igualació 

d’oportunitats que guia i ha de guiar el nostre sistema educatiu.  

I, en tant que limita l’educació en la convivència, té incidència en la cohesió social, 

avui i, sobretot, amb vista al futur, dels nostres municipis, dels nostres barris, i té 

incidència també, per tant, en la comprensió i l’adopció de valors per part de 

l’alumnat.  

Alhora s’ha comprovat –hi ha nombrosos estudis que així ho corroboren– que els 

països que milloren el rendiment escolar són els que tenen sistemes més equitatius 

i, per tant, escoles més inclusives. És a dir que la segregació escolar redueix el nivell 

i l’eficàcia de l’educació del nostre país. 

El síndic i els diversos sectors del mateix món educatiu, que avui també ens 

acompanyeu, fa anys que alerten dels desequilibris en la composició social dels 

centres escolars, i en particular de la concentració de la complexitat educativa en 

determinades escoles, en contraposició amb d’altres de les mateixes poblacions. 
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Cal actuar per corregir-ho. S’ha de corregir. I això és el que proposa aquest pacte: 

assumir responsabilitats, prendre mesures i marcar un compromís col·lectiu. 

I en aquest sentit també ens hi sumem nosaltres, s’hi suma aquesta casa, aquesta 

institució, que avui tinc l’honor de representar. El Parlament, per tant, no resta aliè 

a aquesta qüestió, a aquest objectiu de país. De fet, el 7 de febrer, en una moció 

sobre l’estat de l’educació pública, aquesta cambra va instar el Govern a portar a 

terme disset actuacions concretes, i el Pacte contra la segregació escolar no només 

era present en el fons i en l’esperit de moltes d’aquestes actuacions, sinó que hi era 

explícit en dues, en concret per dotar-lo pressupostàriament ja aquest exercici per 

donar-hi compliment i per demanar un seguit d’accions concretes directament 

vinculades a desenvolupar-ne les mesures. 

Per tant, el que avui es presenta oficialment, el que avui presentem aquí al 

Parlament, és un pacte que ens interpel·la a tots, el conjunt de les institucions, per 

tant el Govern, però també els governs municipals, els alcaldes i els regidors; els qui 

ho sou avui i els qui ho sereu la propera legislatura. Però també ha de ser objecte 

d’especial atenció per part de la comunitat educativa, dels agents del món educatiu, 

dels qui cada dia trepitgeu les aules d’aquest país.  

En definitiva, avui ens reunim aquí per constatar dues coses: primer, i de forma 

concreta, el que diu el pacte, però també, en el fons, i amb caràcter general, per 

sempre, per dir que el futur de l’educació al nostre país és –ho veiem avui– un repte 

compartit i inexcusable. 

Moltes gràcies i benvinguts al Parlament de Catalunya. 


