
 

 
Nota de premsa 

 
La Xarxa d’Escoles Insubmises arrenca la 
campanya ‘Ni ases ni llops. Vota no a la 
LOMCE’ 
  
Barcelona, 10/12/2015 
 
> Davant l’escenari d’eleccions generals del proper 20 de desembre, la 
Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) llença la campanya ‘Ni ases ni llops. 
Vota no a la LOMCE‘.  
> La campanya arrenca amb un comunicat dirigit als partits candidats i a 
la ciutadania, el web explicatiu sobre la llei Wert noalalomce.net i material 
gràfic per a distribuir en xarxes. 
 

 
 

La Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI), una xarxa integrada per més de 50 escoles de 
tot Catalunya que lluiten contra el desplegament de la llei Wert aprovada sense debat 
ni consens polític el desembre de 2013, ha decidit entrar en campanya i posar 
l’educació en el centre del debat electoral. A través d’un comunicat 
(http://noalalomce.net/comunicat-eleccions-20d-2015/) la XEI demana explícitament 
als partits candidats que deroguin la llei i a la ciutadania que doni prioritat a l’educació 
a l’hora d’emetre el seu vot. 

Davant la desinformació que la XEI ha anat trobant envers la llei Wert i el seu 
desplegament, la campanya ve acompanyada del web divulgatiu noalalomce.net on 
es descriu detalladament què és i què no és la LOMCE, com la podem identificar i com 
podem bloquejar-la. 



 

Aquest web inclou, a més, material gràfic divers per convidar a la ciutadania a sumar-
se a la campanya #NiAsesNiLlops #VotaNoALaLOMCE. 

 

 
Una lluita solitària contra Wert 
 

La XEI es va constituir com a xarxa per aglutinar els esforços de lluita dels centres 
escolars contra el desplegament de la LOMCE. D’ençà de la seva constitució, la XEI 
ha anat sumant adhesions de centres sense trobar, tanmateix, un recolzament explícit 
del govern català envers la lluita contra la llei Wert. Ben al contrari, des del govern 
convergent d’Artur Mas i la conselleria d’Irene Rigau s’han anat introduint un a un tots 
els canvis que la LOMCE incorpora en el sistema educatiu. 

El curs 2014-2015 passat, la XEI va liderar el boicot a les proves d’avaluació dels 
alumnes de tercer de Primària imposades per la LOMCE, un instrument que 
sintetitza la voluntat segregadora i competitiva de la llei imposada pel Partit Popular 
l’any 2013. L’experiència de desobediència va tenir un èxit inesperat: més de 1000 
famílies de més de 50 centres de tota Catalunya van fer boicot a les proves, van 
desoir les amenaces per part del ministre Wert d’enviar l’Alta Inspecció i van desoir 
també les accions per part de la consellera Rigau, que sí va enviar els seus inspectors. 
 
Les eleccions del proper 20 de desembre són una oportunitat única per tombar una llei 
educativa que ha despertat l’animadversió de la comunitat educativa i de totes 
aquelles persones que pensen en l’escola com un espai de transformació social i 
d’igualtat d’oportunitats. Per aquesta raó, la XEI se suma a la contesa electoral i 
convida a votar no a la LOMCE i votar no a aquells partits que la recolzen 
explícitament o implícitament. 
 
 
xarxaescolesinsubmises@gmail.com 
@xarxaei 
Tel premsa (Belén): 629445115 
Web XEI: http://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com/ 
Web campanya: http://noalalomce.net 
 


