
Benvolguts/des consellers/es,

La vicerectora d'economia ha deixat palès en més d'una ocasió que obligatòriament s'han de fer unes 
inversions necessàries al mes d'agost o sino la Gespa no podrà obrir el curs 2015-2016, basant-se en uns 
informes independents que sempre s'havia negat a ensenyar. 

Al darrer consell de govern es va facilitar un resum dels  informes tècnics i enlloc s'especificava la 
necessitat d'unes reformes urgents, es parla principalment d'accions per adequar-se a la normativa vigent  
(Codi Tècnic d'Edificació 2006 i posteriors). Però tal i com diu a l'informe anonimitzat de l'arquitecta 
tècnica que teniu sobre les vostres taules (Andreu pot corroborar que l'informe original està signat per una 
arquitecta tècnica col·legiada), a l'informe diu, i cito literalment, "L'Escola Bressol Gespa està en 
funcionament amb anterioritat al 2006 i per tant no li és d'aplicació el compliment del Codi Tècnic 
d'Edificació".

Així doncs davant aquesta informació, sabent que la Gespa no està obligada a adaptar-se a normativa, 
comencem a sospitar que dintre dels informes deu haver alguna informació preocupant sobre l'edifici 
que podria justificar el seu tancament i que per la seva gravetat no es vol comunicar.  

És per aquest motiu que un pare de l'escola enginyer de camins des de fa 13 anys, decideix posar-se en 
contacte amb els enginyers de l'empresa COTCA que van realitzar un dels informes. A més, un cop 
l'equip de govern entrega els informes complets, oportunament un dia laborable abans del CdG, en fa una 
valoració. Com que no hi ha hagut temps suficient per demanar-ho per la via formal, a continuació us 
demano que permeteu fer una petita intervenció del enginyer per tal de fer- vos un breu resum de les 
seves converses amb els enginyers i dels informes en un llenguatge més comprensible per a tots.  

Exposició Isidre: ............

Conselleres i consellers a la vista de l'informe de COTCA ara entenem perquè l'equip de govern no volia 
fer públics els informes. 

Pel fet de ser un edifici construït amb anterioritat a l'any 2006 la Gespa no s'ha d'adaptar a la normativa 
vigent. Tot i això la Gespa compleix aquesta normativa en la majoria dels punts, i tot i no ajustar-se 
en alguns aspectes concrets, això no comporta un perill estructural ja que l'edifici és d'una estructura molt 
lleugera. Des de l'AMPA sempre hem reconegut que hi ha certs problemes que cal solucionar, com són; la 
resistència dels murs i l'aparició d'esquerdes.  

Com comentava l'Isidre, aquestes actuacions que s'han de fer, ja eren necessàries des de fa molts anys. 
Tot i això, mai no s'ha decidit fer-les. 

Estem d'acord que aquest tema s'ha de solucionar al més aviat possible però és innacceptable que 
s'utilitzi aquest argument com a excusa per tancar la Gespa. Aquestes actuacions es poden fer de 
forma gradual i no cal fer-les totes de cop durant el mes d'agost com a requisit per obrir al setembre.

Les actuacions prioritàries són les de reforç dels murs per un cost màxim de 250.000 euros, no de 
400.000 com s'ha arribat a dir. Aquestes acutacions es poden abordar per diferents vies: 

• Es pot fer un pla d'actuacions graduals.
• Hi ha diferents maneres d'afrontar el pagament de les obres: 

• Subvencions mitjançant un conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i ajuts al 
desmantellament de cobertes d'uralita. 

• Utilització dels 50.000 euros que s'imputa a la Gespa com a despesa de manteniment.
• Finançament específic: un dels informes tècnics simula com amb un prèstec de 250.000 

euros es pot assumir amb una quota de 3.600 euros al mes. I recordem que aquest és 
l'import màxim i que es podria veure reduït. 

És evident que si la Gespa hagués necessitat una inversió de 400.000 euros de manera urgent, la 



senyola Farell no hauria anat a parlar amb l'Ajuntament de Cerdanyola i la Generalitat per mirar de 
fer-la pública. 

Ens sembla important que abans de prendre una decisió cap conseller tingui dubtes sobre si l'edifici pot 
caure i que no resistirà vents i nevades (com es va arribat a dir al consell de govern del passat 
novembre) ja que l'informe independent ho desmenteix.

Des de l'AMPA ens estranya que finalment l'equip de govern hagi fet públics els informes tenint en 
compte que aquests desmenteixen els arguments d'urgència de les reformes, la qual cosa fa pensar; que 
tenen un altre argument amagat per presentar-vos un cop marxem o bé que tenen tanta confiança en què 
us han convençut que la Llar den Pitus és tan bona opció que ja no importa si realment s'havien de fer 
unes inversions necessàries i urgents o no.

Sobre La Llar d'en Pitus: 

Conselleres i consellers, volem explicar perquè considerem que no és una bona opció. 

Deixant a banda el fet que les mares i pares i els docents de l'escola ens vam assabentar del tancament 
de la Gespa i de la proposta de conveni amb la Llar d'en Pitus per la premsa; pocs dies després, la 
Vicerectora va enviar una carta informativa que no va arribar a totes les famílies, molts no ho hem rebut 
de manera directa. 

Un parell de persones de l'AMPA de la Gespa varem anar a visitar aquesta llar d'infants i a més de veure 
les instalacions vam estar parlant amb la seva directora.

• Es un centre extern i totalment privat, que mai podrem reincorporar a la xarxa pública.
• Es troba fora del campus, cosa que complica enormement la mobilitat.
• Té un model educatiu que no té res a veure amb el de la Gespa.
• Els infants van en uniforme.
• La meitat del temps els parlen en anglès.
• Les instal·lacions són inadequades: les aules són mòduls prefabricats amb xapa metàl·lica sense 

aire condicionat. En paraules de la directora: no hi ha intenció de posar aire condicionat perquè no 
està disposada a haver de revisar els filtres cada any, que obrint les finestres i engegant ventiladors 
la calor és "una mica més soportable". Tenint en compte que hi anirien nadons a partir de 4 mesos 
i la manca de bona regulació de la temperataura corporal que tenen els bebès, no volem que els 
nostres fills/filles estiguin en unes aules amb  una calor una mica més soportable, sinó amb una 
temperatura de comfort. 

• L'espai exterior efectiu és de poc més de 100m2. Els 800 m2 de jardi no són tals, la gran majoria 
es reparteix entre una tarima de fusta, escales no practicables per a ells i jardineres. En total deu 
haver uns 200m2 però atès que a la part del darrera hi ha escales i perquè els infants no puguin 
accedir ho tenen tancat de manera que només és utilitzable la part de davant del jardí, com a molt 
uns 100m2. Amb tres arbres fruiters, dos sorrals, i un hort de 2 metres quadrats, que més valdria 
no ser-hi per tenir més espai. I el que els separa de la carretera principal de Bellaterra és una porta 
metàlica amb el soroll que comporta el pas de cotxes la qual cosa s'hi suma les vibracions i soroll 
dels trens que passen a escassos metres de la part del darrera de l'edifici.  (un dels grans valors de 
la gespa és el seu pati-bosc)

• No hi ha cap garantia sobre el futur de les treballadores,  dependrà de les matriculacions.
• La quota serà encara més alta que l'actual (450) i es pujarà a partir del segon any. 
• La Llar d'en Pitus no és escola formadora reconeguda per la Generalitat i a dia d'avui no podria 

acollir estudiants en pràctiques, per forçar aquesta situació es faran un conveni especìfic. 
• És un centre petit amb una única línea. Per acollir més infants han d'adequar dues sales de la 

planta de dalt, canviar les escales d'accés per infants d'1-2 anys, unir un parell d'aules i convertir 
els espais comuns en aules, per tant es perdria el menjador i la sala polivalent de psico, joc 
simbòlic i dormitori.  



    
Per aquestes raons i moltes d'altres, cap de les families actuals vol portar els seus fills i filles a aquest 
centre, per tant no hi ha necessitat d'enviar allà cap mestre. El resultat és el tancament de la GESPA, i 
amb aquest tancament, o s'acomiaden o es recoloquen a les 12 treballadores de la Gespa.

Estem parlant de 8 mestres, 2 cuineres i 2 dones de la neteja. Recolocareu al personal a fer qualsevol 
tipus de feina amb el cost econòmic que implica, uns 300.000 euros? No seria preferible per 190.000 
euros tenir-les fent el que saben fer? treballant a la Gespa? Per 190.000 euros tenim la Gespa oberta, 
ajudem a la conciliació, a l'excel·lència de la universitat, a la recerca, a les pràctiques i a tot allò que 
venim reclamant. 

Si finalment estem davant d'una qüestió purament econòmica, ara que ha quedat palès que les reformes no 
són obligatòries ni urgents i atès que la signatura del conveni amb la Llar d'en Pitus a la pràctica no 
suposaria cost 0€ a la UAB, resulta més eficient mantenir la Gespa oberta que tancar-la i recolocar al seu 
personal.

Per anar tancant volem desmentir alguna altre afirmació.

Se'ns ha arribat a dir que no tenim voluntat de resoldre el conflicte, que no hem fet propostes. 
Enumerem breument (com sempre contra rellotge) les més rellevants:

• Traslladar temporal o definitivament la Gespa a un altre espai del campus com es va fer 
temporalment al 1992 a la facultat d'educació, o a móduls o a l'edifici Vila Puig. DESESTIMAT 
sense cap resposta.

• Concurs per derivar la gestio del centre a una empresa privada (amb subrogacio de 
treballadores) com podria ser "Cavall de Cartró", que gestiona EB Montflorit. DESESTIMAT.

• Sol·licitar recolzament econòmic d'altres institucions com l'Area Metropolitanta de Barcelona 
podria assumir el cost de les reparacions de l'edifici. DESESTIMAT, sense resposta.

• Sol·licitar la "singularitat" del centre tal i com proposa el dpt. d'Ensenyament, per a derivar-la a 
la generalitat i finalment fer-la publica. DESESTIMAT, sense resposta.

• Nou edifici amb moduls barats de construccio (sandvitx), ajustats a normativa vigent. 
DESESTIMAT.

• Acceptar l'oferta del serveis territorials de que uns tècnics valorin la possibilitat de canvi de 
titularitat de la Gespa. DESESTIMAT sense cap resposta. 

Moltes vies obertes per ser gent amb poca voluntat de trobar una solució, no creieu?

El que no admet dubte és que l'equip no desisteix a buscar fórmules per a extingir o mutilar 
irreversiblement el projecte. Recordeu: Reduccio del 60% i ara tancament amb l'excusa d'unes reformes 
urgents que han quedat refutades.

És per això que ara sentim parlar de la "Llar d'en pitus" i no de tancament de la Gespa. Resulta poc 
estètic tancar una escola bressol... No es un llegat pel qual ningu vulgui ser recordat i cal maquillar-ho 
una mica.

Vicerectora Farell, potser estaria bé informar als consellers i conselleres de quina ha estat la resposta 
de les families i les estudiants de grau i màster d'educació al teu correu informatiu, no creus?

Els arguments a favor de mantenir l’E.B. Gespa són tants i tan evidents: proximitat al lloc de treball, 
projecte educatiu, espai privilegiat d’integració amb la natura, molt bones referències, els grans 
professionals que hi treballen, la pròpia vivència (exalumnes de la Gespa que ara són pares i mares), 
perquè és Escola Verda, perquè és el lloc de treball de 12 persones, perquè hi ha el coneixement acumulat 
des de fa 41 anys, perquè permet la conciliació de la vida familiar i laboral, perquè és escola formadora i 
dóna suport a la recerca, per l’excel·lent servei que ofereix…Per totes aquest raons, la decisió de tancar la 
Gespa només pot ser contraproduent per a la UAB:



• La comunitat universitària està a favor de la seva continuïtat tal i com es va pronunciar en el 
darrer Claustre.

• L'Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat una moció per unanimitat a favor de la continuïtat de 
la Gespa.

• No calen reformes urgents, en tot cas millores que són subvencionables. 
• Surt més costós econòmicament tancar la Gespa i recol·locar les treballadores que continuar 

donant servei.

Consellers i conselleres, us volem demanar que ens doneu l'oportunitat i els recursos per continuar 
amb el projecte GESPA; que valoreu les nostres propostes de subvenció de les reformes i quan la 
situació econòmica ho permeti, sol·licitar passar a formar part de la xarxa d'Escoles Bressols 
públiques, que és el que totes i tots volem. Us demanem que mantingueu els 12 llocs de treball, que no 
priveu als futurs pares i mares de la UAB del dret a tenir l'opció de portar als seus fills a l'Escola 
Gespa, com l'heu tingut vosaltres i nosaltres.  

Sol·licitem per tant que es desestimin les propostes que impliquen tancar la Gespa amb l'argument 
de l'estat de l'edifici i que es prorrrogui l'aportació de la UAB com s'ha fet amb la resta de la UAB. 
Reiterem que reduir l'aportació de  la UAB a la Gespa és sinònim de tancament de l'escola. Us demanem 
que deixeu que la Gespa torni a ser la que era, que les  mestres puguin oferir un millor servei sense 
prohibicions, que es  tingui un servei de menjador adequat, que es permeti  tornar a fer  publicitat de la 
Gespa perquè puguem tornar a tenir els gairebé 70  matriculats que hem tingut cada any. I que es creï una 
comissió per estudiar els diferents plans d'abordament i vies de finançament per les millores de l'edifici de 
la Gespa.  

Per la conciliació, la docència i la recerca us demanem que salveu l'Escola Bressol Gespa.   


