
Ens ajudes 
a fer créixer 
la Gespa? 

La UAB tanca l’Escola 

Bressol Gespa aquest curs!

Famílies i persones amigues de la Gespa ens 

estem movent per continuar el Projecte educatiu 

de forma autogestionada.

Ens ajudes?

#EmGespo

Espai
“Info Gespa” Tot el dia

Presentació de la trajectòria al llarg d’aquests 
41 anys d’una Escola Bressol com a servei a 
la Comunitat UAB. És un espai informatiu que 
exposa la situació present de la Gespa.

Espai
“Planta un 
desig i deixa’l 
crèixer”

Tot el dia

En paper plantable i amb sorra recollida de la 
Gespa, tothom podrà plantar el seu desig. Cada 
desig formarà part d’un desig comú que s’anirà 
dibuixant durant tota la jornada en forma de 
futur per a la Gespa. Tots els desitjos individuals 
es plantaran el dia de la Plantada a la pròpia 
Gespa, que tindrà lloc el proper 6 de juny.

Espai
“Sent 
La Gespa”

Tot el dia

Toca la gespa i fes-te una foto, sent el mateix 
que nosaltres, la teva mà acariciant la
gespa i el teu desig formaran part del projecte de 
futur global i participatiu. En els dies següents 
es muntarà un vídeo amb totes les fotos que es 
pujaran a les xarxes socials i es mostrarà el dia 
de la plantada.

Assemblea 
oberta sobre 
el futur de La 
Gespa

De 13h a 15h

Punt de trobada per debatre quin projecte de 
futur volem per construir la nova Gespa.
Construïm un nou futur, una nova Escola Bressol 
de tots i per a tots.

Cloenda De 17h a les 18h

Acabarem la jornada de forma festiva amb 
activitats per a grans i petits amb els
Castellers de la UAB, els Ganapies i la lectura de 
poesies i un manifest amb les
conclusions de la jornada de reflexió i discussió.

AGENDA D’ACTIVITATS
“FEM CRÉIXER LA GESPA”

Dimarts 19 de maig de les 12h a les 18h

Lloc - Plaça Cívica



• Facilita la conciliació de tota la comunitat universitaria 
(alumnes, professors…)

• Es un Projecte singular, avantguardista i consolidat. Un 
referent europeu en l’educació de la primera infancia.

• Els estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació, 
Psicologia i altres facultats hi fan les seves pràctiques

• És escola verda, situada en un entorn privilegiat dintre 
del Campus UAB

• I perque si es vol es pot!

Petits i grans volem imaginar que les persianes de la Gespa no 
s’abaixaran mai perquè creiem que entre tots podem continuar 
“fent créixer la Gespa”
Ens hi ajudes?

•	 Participa en les accions de reconeixement, reivindicati-
ves i en positiu que s’organitzen

•	 Fes córrer la veu. Que tothom ho sàpiga! Utlitza el Hastag 
(HT) #EmGespo per fer arribar el nostre missatge

•	 Signa	perquè	la	UAB	ens	cedeixi	l’ús	de	l’edifici per crear 
una nova cooperativa de famílies, un Projecte autogestio-
nat.

•	 Vine a la gran Plantada que tindrà lloc al pati de l’Escola 
Bressol Gespa el proper dia 6 de juny al matí o fes-te una 
foto amb una planta i puja-la a la xarxa amb el lema “Jo 
em planto!”. 

http://ampagespa.wordpress.comPER QUÈ

LA UAB RETALLA 
L’ESCOLA GESPA!

COM ENS POTS 
AJUDAR?

ha de continuar el projecte Gespa?

Què ha passat?

La Gespa és l’escola bressol de la UAB des de fa 41 anys ubica-
da al Campus, al costat de la facultat de Medicina, un servei per 
a la comunitat universitària que acompanya als infants des dels 
4 mesos fins els 3 anys.

Darrerament, s’ha vist greument afectada per les retallades 
econòmiques	i	la	seva	desaparició	està	programa	per	a	finals	
d’aquest curs

L’actual equip de govern de la UAB no vol continuar apostant 
per aquesta escola i justifica la decisió a les retallades econòmi-
ques que ha patit la universitat.

Per aquesta raó, la UAB ha fet un conveni amb La Llar d’en 
Pitus, escola bressol privada ubicada fora del Campus UAB.

#EmGespo


