Nota de premsa

La Xarxa d’Escoles Insubmises insta al nou
govern de Puigdemont a desobeir la LOMCE
La Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI) ha emès un comunicat aquest matí en què
insta al nou govern de Carles Puigdemont i als partits que s’han pronunciat
públicament contra la LOMCE (JxSí, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot i CUP‐Crida
Constituent) a desobeir la LOMCE i aturar‐ne el seu desplegament de manera
immediata.
Barcelona, 28 de gener de 2016 ∙ Amb l'objectiu fonamental de recordar al nou govern i a
la ciutadania la necessitat de derogar la LOMCE, la XEI dona la benvinguda al nou executiu
de Puigdemont i inicia una campanya en clau positiva i optimista davant l’horitzó real de
poder desobeir la LOMCE de manera imminent.

Majoria parlamentària i social contra la LOMCE
En el comunicat, la XEI destaca tres raons que justifiquen la desobediència a la LOMCE: la
majoria parlamentària contrària a la LOMCE, atès que 99 de 135 escons són contraris a la
llei Wert; els antecedents de desobediència a la LOMCE que ja s’ha donat a altres
comunitats autònomes com Aragó, Astúries, Cantàbria, el País Basc i Navarra; i, finalment,
el suport social majoritari d’insubmissió a la LOMCE mostrat per la comunitat educativa i
la ciutadania.
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La XEI interpel∙la, per una banda, al Govern presidit per Carles Puigdemont i a la consellera
d’Ensenyament Meritxell Ruiz, a qui demana la desobediència institucional a la LOMCE i
l’aturament immediat del seu desplegament i, per l’altra, a aquells partits que s’han
mostrat contraris a la LOMCE i que tenen representació parlamentària, de qui espera el
suport incondicionat a qualsevol mesura de govern que vagi encaminada a desobeir i no
desplegar la LOMCE.

9 accions institucionals de desobediència
Més enllà de la defensa del model d’immersió lingüística en català, la XEI insta a aturar a
Catalunya tota la bateria de mesures introduïdes per la llei educativa del PP i el ministre
José Ignacio Wert. Així, el comunicat de la XEI concreta la desobediència a la LOMCE en 9
mesures:
1. No realitzar les proves de diagnòstic de 3er i 6è de primària.
2. Blindar les competències dels Consells Escolars dels centres.
3. Mantenir currículums d’ESO i Batxillerat anteriors a la LOMCE.
4. Mantenir el model d’immersió lingüística en català.
5. No sol∙licitar la nota numèrica en l’expedient dels alumnes de primària.
6. No concedir subvencions a centres que segreguen per raó de sexe.
7. Protegir i emparar les accions de desobediència de la comunitat educativa.
8. Manifestar‐se públicament contra la LOMCE i vetllar pel dret a la informació de
mestres i famílies.
9. Derogar totes les normes i resolucions aprovades fins ara que despleguen la
LOMCE o que introdueixen els mandats que provenen de la LOMCE.

Campanya de comunicació
La XEI considera que ha arribat el moment de la desobediència i insta a la majoria
parlamentària contrària a la LOMCE a què ho faci efectiu immediatament. En aquest
sentit, el comunicat ve acompanyat d’una campanya de comunicació que s’iniciarà a les
xarxes socials avui dijous 28 de gener a les 17 h on partits polítics i govern són
interpel∙lats en clau positiva per a unir forces contra la LOMCE.
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