
Senyora Farell, 

Primer de tot indicar‐li que ni la meva companya ni jo hem rebut el seu escrit. No és de rebut 
que  algú  amb  el  seu  nivell  de  responsabilitat  i  en  un  tema  tant  sensible  i  important  com 
aquest, no  tingui en consideració a  tot el conjunt de mares  i pares de  l'escola. Gràcies a un 
pare de l'AMPA, tinc la oportunitat de contestar‐li. 

Parla vostè de requeriments legals i normatives que afecten a la infraestructura de l'edifici de 
l'escola,  i  que  aquests  els  sotmeten.    Seria  tant  amable  de  indicar  quines  són  aquestes 
normatives  i aquests requeriments?,  i com segur que ho té treballat..ens podria  indicar quins 
articles o disposicions concretes provoquen aquest sotmetiment? 

Segons vostè,  la solució per garantir  la continuïtat del projecte passa per establir un conveni 
amb  una  escola  bressol  privada  de  Bellaterra  que  es  troba  a  600 metres  de    l'estació  de 
ferrocarrils de Bellaterra  i que aquesta solució té, citant part del seu escrit, " ...la voluntat de 
mantenir  un  servei  que  faciliti  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar  dels  nostres 
treballadors.." 

En primer  lloc, vostè NO garanteix  la continuïtat del projecte. Vostè, encamina  la seva acció 
política  de  govern  a  fer  que    el  projecte  educatiu  que  representa  l'escola  bressol  GESPA 
desaparegui,  al temps que es planteja enviar els nostres fills a una escola bressol de Bellaterra.  
És important que la gent tingui present que és el que vostè fa. 

En  segon  lloc, em podria explicar quina voluntat  real  té vostè de que puguem conciliar vida 
laboral  i  familiar  ?  Entre  d'altres  casos  que  puguin  haver,  les  persones  que  ens movem  en 
transport públic, hauríem de  fer, en  la millor de  les situacions,uns 3 km diaris  i 4 viatges de 
tren només per portar  i  recollir   els nostres    fills a  l'escola  i després arribar al nostre  lloc de 
treball. Què vol dir per vostè la paraula conciliar ? 

Finalment, potser només és una qüestió semàntica, però si us plau, tingui present que no som 
treballadors seus. Els treballadors som treballadors de la UAB. Vostè és una treballadora de la 
UAB que particularment, té un alt grau de responsabilitat, i al meu parer, a dia d'avui, no està a 
la alçada del càrrec que ostenta. 

 Parlem ara de les directrius que vostè exposa: Marca, Prestigi i Capital Humà. 

Marca: Quin  sentit  té  que  aquesta  escola  tingui  la marca UAB?.Sense  entrar  a  qualificar  la 
qualitat educativa d'aquesta escola bressol,  l'únic que  la podria relacionar amb  la   UAB es  la 
proximitat, però res més.Em pot dir quins son els valors de la marca UAB per vostè ? 

Prestigi? Justament el prestigi que té la Gespa és perquè és com és, i recordi, vostè substitueix 
la Gespa per un altre Escola, fent desaparèixer l'objecte natural que ha generat aquest prestigi. 

Capital Humà: Personalment crec que  les persones no  som capital. Entenc que això  li bé de 
formació   professional, però potser referir‐se al conjunt de persones que  fan possible que  la 
GESPA funcioni, hauria estat més adequat. Consideracions a banda, no deixa de ser curiós que 
faci  incís  i  es  faci    valuart d'aquestes  persones, que  a  conseqüència de  les  seves polítiques 
Merkelianes,   hauran de  renunciar  al   projecte  educatiu que  realitzen  al mateix  temps que  
veuran degradades les seves condicions laborals. 

Marca, Prestigi i Capital Humà....sincerament,  potser li podran servir per intentar justificar‐se 
davant  la opinió pública, o com arguments de màrqueting que posar en tríptics de publicitat 
que faci la Universitat, però són paraules que en el seu escrit estan buides de contingut i que 
no  convencen  ni  a  mestres  ni  a  pares,  que  quan  pensen  en  l'educació  dels  seus  fills,el 
màrqueting  suposa  "un  0  a  l'esquerra"  ,  ja  que    només  és  concentren  en  la  qualitat  real  i 
material d'aquesta educació.  

Fa referència al preu  i als avantatges. Dir‐li que el preu de 450 € es un preu estàndard de  les 
Escoles Bressol que pot trobar per tot el  Vallès. Li indico això per expressar que la Universitat 



no ens està  "regalant"  res, estem pagant un preu  " de mercat  ". Compara vostè el projecte 
educatiu de la l'Escola Bressol Gespa amb rebre formació en un idioma ? 

Com vostè bé indica som 46.000 persones, de les que 6000 som treballadors.  S'ha preguntat 
quants "pobles, ciutats" de 6000 persones no disposen d'una escola bressol ? . 

Amb  raonaments  com  el  seu,    d'aquí  4  dies  voldrà  tancar  el  SAS  perquè  la  UAB  no  té 
competències en Sanitat, voldrà tancar els restaurants perquè  la UAB no té competències en 
Alimentació,tancaran el SAF perquè no  tenen  competències en activitats esportives,  treuran 
els autobusos  interns perquè  la UAB no  tindrà  les competències de  transport  i així podríem 
continuar..... 

Senyora Farell, no tancarà les anteriors activitats perquè són bàsiques pel desenvolupament de 
l'activitat normal  i habitual de la docència i recerca de la Universitat. Entengui, que una escola 
bressol també ho és.  

Quan vostè destrueix un element tant bàsic per conciliar vida laboral i familiar com una escola 
bressol, atempta directament contra la capacitat objectiva de treball de qualsevol persona.  

Podria  donar‐li més  arguments,  però  altres  pares  ja  els  han  exposat.  Al mateix  temps,    el 
claustre li ha marcat un camí molt clar, que vostè no vol seguir. Potser en el fons allò que diuen 
que no hi ha més sord que el que no vol escoltar es prou veritat.  

Si us plau, pensi, reflexioni i rectifiqui. Estic convençut que pot trobar opcions per mantenir un 
servei tant important  i alhora tant bàsic com la Escola Bressol GESPA. Ha valorat els  preus que 
es paguen pels manteniments a la UAB ? Ha analitzat si realment  la UAB paga preus  "reals" de 
mercat per les obres i manteniments que realitza? ho ha fet vostè de primera mà ?.  

Miri,  treballo molt  properament  amb  companys,  interins  per  cert,  que  en  el  seu  dia  a  dia, 
compliquen  la  seva existència administrativa per estalviar‐se 15 € de ports en  les comandes 
que realitzen. La diferència entre ells i vostè és que, en el seu cas, les quantitats en que vostè 
pot  intervenir,  son  infinitament majors.  Si  vostè  es  capaç  d'agafar  aquesta mateixa  actitud 
d'eficiència competencial a nivell de control de despesa, té el 80% del problema solucionat. Té 
opcions, només ha de tenir la voluntat de treballar‐les.  

Senyora Farell, No s'ho agafi com quelcom personal, crec que la Comunitat Universitària entén 
que el seu paper no és un paper fàcil, i que 

rectificar en el seu posicionament no vol dir que uns  guanyin i vostè perdi,  tot al contrari, amb 
la GESPA oberta, guanyem tots. 

Senyor Rector, vostè és  la màxima autoritat acadèmica de  la Universitat. Vostè és catedràtic. 
Vostè  és  la màxima  autoritat    en  una  disciplina  acadèmica.  Quan  algú  que  en  terreny  de 
l'educació  és  un  referent  de  primer  ordre,  realitza  accions  u  omissions    que  porten  al 
tancament d'escoles, siguin del nivell que siguin, no puc evitar tenir una sensació de desolació i 
desampar  comparable  a  que  podria  sentir,  per  exemple,  si  els  investigadors  als  que  dono 
suport,  enlloc  de  dedicar‐se  a  buscar  cures  per malalties  com  l'Alzheimer  es  dediquessin  a 
treballar per empitjorar la salut de les persones. Entenc que polítics sense professió i ministres 
de governs de l'època que ens ha tocat  viure puguin ser insensibles a fets com aquest, però no 
entenc que vostè, en la seva condició, ho pugui ser. 

Si us plau,  reflexioni  i  rectifiqui. El que està  fent, va en contra de qualsevol excel∙lència que 
vulgui aconseguir per aquesta Universitat. 

I  res més, espero que prenguin  les decisions adients.   Per  sort o per desgràcia, estem a  les 
seves mans. 

 

Santi 


