Benvolguts/des consellers i conselleres,
Té la seva ironia que ens trobem avui aquí, el Dia del Pare, amb la necessitat de fer un darrer
intent per explicar que està a les vostres mans evitar el tancament de l’Escola Bressol Gespa i
mantenir així el darrer recurs que us queda, i ens queda, en matèria de conciliació laboral.
Com sabeu, la Comunitat Universitària ja s'ha pronunciat: les més de 1600 signatures recollides i
la moció aprovada el passat Claustre posen de manifest el posicionament de la majoria de la UAB
que l’Escola Bressol Gespa continuï prestant servei per la conciliació, l’estudi i la recerca a
treballadores/s i estudiants d’aquesta casa. Sabem que tot i la pressió que avui patirà per a
resoldre el contrari, aquest Consell de Govern tindrà en seriosa consideració aquestes demandes.
Precisament, la vicerectora d'economia explicava al Claustre que "s'han realitzat les trobades
pertinents amb les autoritats competents, autonòmiques i municipals" que al seu parer són
l’Ajuntament de Cerdanyola i la Generalitat1 i que la resposta, i citem literalment, ha estat un "NO
rotund". Potser amb més motivació, més sort o millor assessoria, des de l’AMPA, hem contemplat
un ventall més ampli i hem parlat i ens hem reunit (a part de amb la Generalitat i Ajuntament [1]),
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal, Diputació i Serveis Territorials.
La resposta no ha estat mai un "NO rotund", ans el contrari, ens hem trobat varies alternatives que
hem volgut fer arribar reiteradament a la Fundació UAB (FUAB, en tant que és l'entitat que les ha
de vehicular), però la Sra. Balagueró no ens ha volgut rebre en cap moment.
És per aquest motiu que ara les posem en coneixement del Consell de Govern:
• Àrea Metropolitana de Barcelona: Existeixen precedents de convenis pels quals es
poden demanar ajuts econòmics per accions en infraestructures com poden ser les
reparacions de l'edifici que podria necessitar la Gespa. Això sí, ha de ser la FUAB o UAB
qui ho demani. Persona de contacte: Sr. Ramón Torrà.
• Departament d’ensenyament: Hi ha 40 escoles de titularitat de la Generalitat. Tot i que fa
anys que no se’n fa cap més, no és impossible afegir-ne una més. Primer la FUAB i UAB
han de treballar perquè es consideri la gespa un "centre singular". Aquesta etiqueta
permetria prioritzar-la i sol·licitar aquest canvi de titularitat.
• Serveis Territorials: Ofereixen enviar els seus tècnics especialistes en edificacions
escolars per determinar quines reformes serien imprescindibles o recomanables i informen
quan seria necessari realitzar-les per adequar-se a normativa i poder canviar de titularitat.
De nou, ha de ser la FUAB-UAB qui ho demani. Persona de contacte: Sr. Baulenas.
També ens veiem en l'obligació d'informar al Consell de Govern que, tot i que la representant
sindical de les mestres de la Gespa porta mesos sol·licitant els informes dels dos estudis
“independents” realitzats sobre l’estat de l’edifici (als quals hi te ple dret d'accés), no ha sigut fins
que s'ha annexat a l'ordre del dia del consell d'avui, que els sindicats han pogut llegir-ne un breu
resum. Si els consellers i conselleres revisen els mencionats documents (de full i mig, sense
indicar dates d'execució i en un dels casos no inclou ni pressupost) només hi trobaran
informacions parcials i convenientment organitzades que semblen dirigides a desfermar la
sensació de que l'edifici està proper al col·lapse. Tot això fa que ens preguntem si hi ha quelcom
en aquests informes que l'Equip de Govern preferix no compartir amb els sindicats els consellers i
conselleres.
1

Fem notar que, fruit de la tasca realitzada per l'AMPA, l'Ajuntament de Cerdanyola, amb el suport de tots
els partits polítics, va aprovar al darrer Ple del 26 de Febrer una moció de recolzament a l'Escola Bressol
Gespa on es reconeix la singularitat de la Gespa i el considera un «centre educatiu de màxim interès I
d'interès estratègic». És evident per tothom que aquest acord dista del “NO rotund”.

Per tant, demanem al consell de govern que insti l'equip a fer públics aquests documents i a la
vegada que s'accepti l’oferiment de Serveis Territorials (Sr. Baulenas) per a que l’edifici sigui
convenientment revisat per experts en edificació escolar.
Conselleres i consellers, quan avui l'equip de govern us demani votar la reducció del pressupost
de la Gespa us demanem que també us pregunteu: a quants edificis hi ha a la UAB que no
compleixen la normativa o no la complien al seu moment i es va decidir fer una sèrie de reformes
progressives? Per què la Gespa, que ha quedat clar que no té perill de col·lapse (no caurà), s’ha
de reparar de cop a l’agost o si no es tanca? Rellegim els informes i cap dels dos tècnics
“independents” diu això. Aquesta urgència en les reformes és decisió de l’Equip de Govern i no té
un altre fi que buscar justificar la necessitat d'un tancament imminent.
Com han deixat més que palès en múltiples ocasions, fa mesos que denunciem que aquest equip
de Govern i la FUAB tenen la ferma determinació de tancar la Gespa. Amb aquest objectiu pensen
que tot s’hi val i s'ha arribat a uns límits intolerables.
A tall d'exemple, no entenem com el Gabinet Jurídic de la UAB ha pogut amenaçar amb letigis a la
direcció de l'Escola Bellaterra pel fet que l'AMPA d'aquesta escola hagi fet ressò dels comunicats
de la Gespa. D'això consellers i conselleres, se'n diu coacció i censura... i també, posats a dir-ho
tot, desorientació al confondre els centres.
Però per concloure, volem denunciar una situació que ens sembla més greu encara.
Des de finals del l’any passat, davant dels canvis que vam observar en els hàbits alimentaris dels
nostres fills i filles, les mares i pares de la Gespa hem estat realitzant una vigilància activa del
menjar que se'ls està donant als infants i hem pogut comprovar que els aliments frescos i naturals
són pràcticament inexistents. Horroritzats hem vist que se'ls ofereix aliments precuinats,
congelats, de llauna, plens d'additius i peix amb elevats nivells de mercuri (totalment desaconsellat
per infants menors de 3 anys). Heu tastat mai una sopa triturada? Els nostres fills sí!!
Les mares i pares estem profundament indignades: Vicerectora d'economia i vicedirectora de la
FUAB, sigui per incompetència o fruit d'una estratègia d'erosió, us hauria de caure la cara de
vergonya.
No permetrem que jugueu amb la salut dels nostres fills i filles i exigim que es resolgui
aquest tema immediatament o elevarem els fets a Consum.
Benvolguts consellers/conselleres... en síntesi, avui estem aquí per deixar clar que:
•

En un sistema democràtic, la decisió política ja està presa: la majoria de la comunitat
universitària dóna suport a la continuïtat de l'Escola Bressol Gespa i el Claustre ha aprovat
amb una àmplia majoria que no es retalli el seu pressupost.

•

S'ha introduït biaix als arguments tècnics que escoltareu: Res indica que les reformes
"urgents" que assegura l'Equip de Govern que s'han de fer a l'agost no es puguin fer de
forma progressiva i amb l'ajut econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

No hi ha motius per tancar l'Escola Bressol Gespa més que els interessos polítics de l'actual Equip
de Govern però sí nombrosos motius per mantenir-la en funcionament.
Per la conciliació, la docència i la recerca salvem l'Escola Bressol Gespa.
Mares i Pares de la Gespa.
Bellaterra, 19 de març del 2015

