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Carta oberta al paer en Cap
Excm. Sr.Miquel Pueyo i París,Des de l’Associació Veïnal de barri Turó de
Gardeny li fem arribar el neguit que els nostres veïns i veïnes ens han transmet
a conseqüència de l’augment de taxes a les escoles bressols municipals de
Lleida.Com a entitat privada de caràcter públic la nostra entitat considera que el
servei que ofereixen les EB de l’Ajuntament de Lleida han estat i són un exemple
de qualitat arran de Catalunya, Durant anys, el plantejament que des de la Paeria
s’ha donat a l’etapa escolar de 0-3 anys ha estat un exemple a seguir per altre
municipis catalans i de la resta de l’estat així com d’altres països gràcies al gran
esforç que ha fet l’Ajuntament així com la implicació constant de la comunitat
educativa de l’entorn de l’escola. Però de tot, creiem que el més significatiu ha
estat que les escoles bressols municipals han estat a l’abast de tothom, entre
altres raons perquè les taxes que fins ara vigent eren assumibles per a tothom.
Malauradament, la pujada, més que significativa, de les taxes aprovades per
l’Ajuntament, les quals suposen un 150%, no tan sols suposen una barrera
psicològica entre pares i servei, sinó que,entenem que són desmesurades, tot i
ser conscient que la Paeria està passant per una etapa a nivell recaptatori difícil
a conseqüència, entre d’altres, del COVID-19.Per altra banda, les mesures que
es pretenen adoptar per beneficiar les rendes més baixes deixen sense protecció
a altres rendes que tot i rebre uns ingressos que a priorisemblen positius en
realitat són situacions absolutament precàries com els casos de famílies que
viuen de lloguer, els que paguen pensions alimentàries i d’altres casos.Per tant,
demanem, en representació del nostre veïnat, i en especial dels pares i mares
del nostre barri i, per extensió, de la resta de la ciutat de Lleida, el replantejament
d’aquesta pujada, fruit d’aquest escrit, i instem a vostè a rebreles famílies
usuàries d’aquest servei per a escoltar-les i buscar la millor sortida possible a
aquest neguit que tant ens preocupa a tots i totes i en especial a la nostra
Associació.La Junta de l’Associació Veïnal Turó de GardenyLleida,
14novembrede 2020
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