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QUINES ESCOLES VOLEM PEL NOSTRE BARRI 

 

La creació d’un barri nou en un espai nou implica la necessitat d’establir un pla de connexió 
d’aquesta nova realitat amb la ja existent. Això vol dir, entre d’altres i en especial al que al 
tema educatiu es refereix, que el nou barri ha de tenir assignades unes escoles concretes a 
les quals, preferentment, es pugui escolaritzar el seu jovent. 

Doncs bé, fins l’actualitat, el nostre barri no gaudeix d’una adscripció escolar comuna sinó 
que depenent del carrer i de vegades del número d’escala el nostre veïnat té preferència a les 
escoles d’una zona o d’una altra. Per això, l’AV Turó de Gardeny ens vam posar en contacte 
amb els responsables del Departament d’Educació per transmetre’ls el nostre neguit i 
preocupació. En aquell moment, el Departament va reconèixer que era necessari una nova 
redefinició de les zones escolars de Lleida i que en aquesta reforma es tendria en compte el 
barri Turó de Gardeny.  

Ahir, en la Reunió del CEM (Consell d’Educació Municipal) es va presentar el nou mapa de 
zonificació de la ciutat de Lleida. Si bé és cert que en la confecció d’aquesta proposta la 
Paeria i el Departament d’Educació no ha tingut en compte els veïns i veïnes del nostre barri 
el fet és que en la proposta es recull part de les nostres reivindicacions, però no totes..  
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Ales hores, atenent que es tracta d’un tema molt important i que les conseqüències del nou 
replantejament escolar ens afectarà durant molt de temps, creiem convenient fer una 
assemblea amb caràcter d’urgència per via telemàtica el divendres 26 de febrer de 2021 per 
a tractar el tema de la zonificació escolar del nostre barri. 

 

 

RECORDA 

 

AQUEST DIVENDRES 26 DE FEBRER A LES 19:00 HORES 

https://meet.jit.si/AVTURODEGARDENYZONIFICACIOESCOLAR 

 

Junta de l’AV Turó de Gardeny 

 

 

Lleida, 19 de febrer de 2021 

 


