
Jo, Gustavo Adolfo Roque del Pozo, President de l’Associació Veïnal Turó de Gardeny de Lleida, en 

nom dels veïns i veïnes del barri que represento, li adreço el present escrit amb la intenció d’informar-

lo de la situació en la que ens trobem, com  a pares i mares, residents en aquest barri, a l’hora 

d’escolaritzar els nostre fills i filles i amb la voluntat d’ajudar i col·laborar en l’organització escolar de 

la nostra ciutat:

1.- La futura barriada del Turó de Gardeny, situat a la falda del mateix Turo de Gardeny, està 

delimitat  perimetralment pels carrers Cardenal Cisneros, Ferran el Catòlic, Joc de la Bola, incloent-hi 

els habitatges compresos en els carrers situats dins d’aquesta àrea (Onze de Setembre, Albert 

Porqueras i tot el Turo de Gardeny).

2.- La majoria dels habitants d’aquesta zona son molt joves i l’índex de natalitat és alt. A més 

a més, hi ha un elevat percentatge de famílies amb un, dos i tres fills i filles en edat d’escolarització.

3. – Els centres educatius d’adscripció escolar del nostre barri són els compresos en l’actual 

zona verda del Mapa d’escolarització municipal  de Lleida: centres escolars ubicats en altres barris i,  

en general, molt lluny del seu domicili (exceptuant dos centres: ESC Magí Morera i Galicia i ESC 

Santa Maria de Gardeny, actualment considerats CAEPs pel Departament d’Ensenyament i en els 

quals hi ha un alumnat matriculat d’una realitat social, que per les seves característiques, són de difícil 

convivència o apropament). 

La resta de centres, són lluny del nostre barri o bé són privats-concertats o bé estan ubicats al barri de 

Cappont i en altres barris tant o més allunyats.

4.- El nostre barri està ubicat molt més a prop d’altres centres educatius no emmarcats dins de 

la zona verda de l’esmentat Mapa d’Escolarització Municipal 2013-2014; com serien els casos de les 

ESC Joc de la Bola, ESC Pràctiques II, ESC Ciutat Jardí, etc. (Curiosament, els edificis veïns al carrer 

onze de setembre 119 i 121 si tenen accés a la zona taronja).
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5.-  La realitat exposada en els paràgrafs anteriors ha fet i fa que els nostres fills i filles  siguin 

escolaritzats en altres centres diferents als que, segons l’esmentat Mapa, ens pertocaria. Això implica 

minvar les oportunitats de triar l’ensenyament que volem pels nostres fills i filles ja que, per regla 

general, les nostres opcions acaben sent centres privats-concertats o d’altres més allunyats (tot ells, 

generalment, fora de la zona verda), deixant de gaudir de la possibilitat d’inscriure els nostres fills i 

filles en centres més propers com els anteriorment relacionats.

Per tot això, i tal i com vàrem manifestar en la reunió amb el Departament d’Ensenyament el 

proppassat dilluns dia 23 de desembre de 2013, li preguem que tingui en consideració el present escrit 

i en la mesura del possible pugui reconduir aquesta situació que tant ens preocupa i, en el temps més 

breu possible, per tal que els nostre fills i filles puguin gaudir d’unes veritables oportunitats 

d’escolarització que creiem que es mereixen.

Atentament,

Lleida, 26 de desembre de 2013
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