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reunió: ple del CdE del 13 desetembre de 2012 
responsable del document: Coordinador Jordi Codony 

ELECCIONS A COORDINADORS 

ANTECEDENTS 

Anualment i abans del primer claustre del curs cal fer eleccions a coordinadors 
del CdE. El Ple elegirà quatre persones,  i la Comissió de Delegacions elegirà 
un cinqùè que ha d’ésser ratificat pel ple. 

Després d’un any en què s’ha prorrogat el mandats dels coordinadors degut a 
complicacions de calendari lligats a importants canvis en política universitària, 
amb data 24/07/2012 el CdE va convocar eleccions a coordinadors pel dia 
13/09/2012 conforme al reglament del consell: 

Article 22.4 del reglament del CdE: 

“Un cop l’any es convocaran eleccions conjuntes a tots els càrrecs de 
coordinador, a ser possible abans del primer claustre universitari del curs.” 

Article 22.2 del reglament del CdE: 

“L’elecció del coordinador del CdE encarregat de les delegacions correspon al 
CdD (amb posterior ratificació per part del ple del CdE), i la de la resta de 
coordinadors correspon a tots els membres del CdE.” 

Article 48 del reglament del CdE: 

“Per elegir els càrrecs personals es voten un màxim de persones igual a les 
vacants a cada papereta. El vot és secret i indelegable.” 
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PROPOSTA 

Elegir els coordinadors del consell amb vot secret. Es poden votar fins a un 

màxim de quatre persones per cada butlleta.  

Els candidats són, per ordre alfabètic: 

 Jordi Nonell ETSETB 

 Maria Gómez ETSAB 

 Álvaro González ETSEIB 

 Martí Obiols ETSAV 

 Laura Pérez ETSEIB 

 Daniel Ramon FME 

Martí Obiols, en cas d’ésser elegit coordinador, quedarà com a coordinador de 

delegacions en funcions amb el mandat urgent de convocar eleccions a aquest càrrec. 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

S’adjunten les cartes de motivació i els CV de representació dels candidats. 
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JORDI NONELL, ETSETB 

Carta de motivació 

M'agradaria tenir la possibilitat de ser coordinador del CdE per ajudar, tant com 
sigui possible, en la coordinació entre tots els diferents organismes de 
representació estudiantil.  

Crec que és viable la col·laboració entre els diferents organismes per assolir 
amb èxit més objectius i evitar duplicitats en feina i esforços. També penso que, 
per aconseguir aquesta col·laboració, es necessita una implicació activa del 
Consell de l'Estudiantat, ja disposa d'una visió global a nivell UPC de tota la 
situació. 

Sóc del parer que la meva experiència podria ser d'utilitat, ja que durant aquest 
darrer curs les delegacions del campus nord hem estat treballant plegats en 
diverses accions. Això m'ha permès observar com i de quina manera aquesta 
col·laboració ens permet assolir certs objectius. També he estat en contacte 
amb alguns membres del CdE i he participat en l'Assemblea Campus Nord, així 
que en global he pogut veure diferents maneres de funcionament i organització. 
A més, pel fet de haver estat també estudiant a la Facultat de Matemàtiques, 
he detectat alguns canvis en accions i maneres d'organitzar-se segons el 
nombre d'estudiants d'una facultat determinada. 

Per aquestes raons crec que el meu perfil s'adecua als requeriments de 
Coordinador del Consell de l'Estudiantat. 

Jordi Nonell 

 

Àrees d’interès 

 Tresoreria  Secretaria 

x Associacions x Comunicació i relacions institucionals 

 Promoció x Acadèmica 

x Formació   
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MARIA GÓMEZ, ETSAB 

Carta de motivació 

El meu interès per a la representació es va despertar amb l'arribada a la 
universitat, ara ja fa sis anys! La delegació d'estudiants a arquitectura no 
estava massa activa però cada vegada que passava per davant el local hi veia 
gent animada i cridanera. El que més me va atreure al meu primer plenari va 
ser la diversitat de gent, d'edats i d'interessos que hi havia. I ara que ho mira 
amb distància crec que en la representació estudiantil és un element molt 
important i no sempre fàcil d'aconseguir. Durant quatre anys he estat molt 

activa a la DEd'AB. Al començament tímidament encarregant‐me de la comissió 
de cultura, passant per tot tipus de comissions, de feines diverses fins acabar 
l'últim any de presidenta. Vam arribar a fer molta feina, però sobre tot, vam 
formar un gran equip de treball! 

Aquest curs escolar passat me l'he passat d'intercanvi a Montréal, Canadà. Allà 

he estat desconnectada de tota representació estudiantil ‐encara que ben 
assabentada dels moviments d'estudiants que tenguéren repercussió a nivell 
internacional! Ara que he tornat, i que probablement me quedi ja només un any 
i busques de carrera, tornar a la delegació no m'atrau. És una fase que ja he 
passat i l'he gaudit, ara sent que toca alguna cosa nova. Sense tenir un gran 
coneixement del funcionament complex de la nostra universitat, els anys de 
representant de la delegació d'arquitectura al CdD me varen donar una visió de 
conjunt. El treball dels últims anys del CdE, però sobre tot les mobilitzacions en 
contra de les retallades de les assemblees, me donen a pensar que malgrat les 
dificultats és importantíssim que totes les escoles treballem conjuntament i el 
CdE ha de ser l'eina bàsica. 

Per acabar crec que presentar‐me a la candidatura de coordinadora significa el 
desig de pensar que puc contribuir amb el meu granet d'arena en aquesta gran 
màquina que és la UPC. 

La meva experiència en el món de representació està bastant localitzada. 
Sempre he estat molt lligada a la delegació, assemblees 
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Àrees d’interès 

 Tresoreria  Secretaria 
x Associacions  Comunicació i relacions institucionals 
x Promoció x Acadèmica 

x Formació   
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ÁLVARO GONZALEZ, ETSEIB 

Carta de motivació 

En un moment on la universitat pública es troba amenaçada quasi bé de mort, 
crec que és convenient el compromís dels estudiants amb els òrgans de 
representació estudiantil i, en conseqüència, amb tot l’estudiantat en la nostra 
universitat. 

La meva motivació principal és donar un punt de vista des de la veritable 
esquerra transformadora i anticapitalista. 

 

 

Àrees d’interès 

 Tresoreria  Secretaria 
x Associacions x Comunicació i relacions institucionals 
 Promoció  Acadèmica 

 Formació   
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MARTÍ OBIOLS, ETSAV 

Carta de motivació 

Ja a l'escola m'agradava ser delegat. Aquest gust per la representació 
estudiantil, arriba a la màxima culminació a la Universitat. A la Universitat els 
estudiants realment tenim poder de decisió. Som el segon col·lectiu amb més 
pes, i estem representats a quasi totes les instàncies. Jo des del 2006 que hi 
estic ficat. Primer a nivell de la Delegació de l'ETSAV, i mica en mica claustre, 
CdE, Consell de Govern, CdD, CEUCAT... 

He estat coordinador del CdD durant 3 cursos genials, en els quals he aprés 
molt de les delegacions, i crec que també els he servit d'algú a qui poder 
adreçar-se i ajudar-los en tot el què he pogut. 

Ja em comença a quedar poc a la UPC, i m'agradaria poder passar el relleu 
degudament, alhora que continuar la feina que fa 3 anys que duem fent al CdE. 
Ara que el Jordi Codony deixa la UPC, m'agradaria continuar fent la feina que 
feia ell, i passar el relleu al CdD. Sent Coordinador del CdE crec que puc fer la 
feina. 

Crec que la feina s'ha fet força bé fins ara, però encara en falta. Falta continuar 
desplegant el CdE. Ara ja tenim una estructura interna i procediments que 
funcionen. Ara falta continuar donant a conèixer el CdE a la UPC. I assegurar-
se que a tots els centres de la UPC es manté en alt nivell la representació 
estudiantil.  

Apropar-se i acabar de treballar conjuntament amb les Assemblees és també 
un repte important. Alhora que continuar tremant les xarxes de connexió amb 
PDI i PAS en el òrgans de govern. 

S'acosten temps de canvi a la Universitat, no només pel fora de lloc augment 
dels preus universitaris, sinó pel què fa a governança. Hi ha rumors que 
apunten que als propers anys o mesos, fins hi tot, la Governança deixarà de 
ser democràtica com fins ara. La governança és un dels temes amb què porto 
un any treballant a nivell de Generalitat. I crec que puc aportar informació i 
contactes al respecte. 
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I per últim i no menys important, fa mesos que estic ficat dins del CEUCAT, i ja 
en conec el funcionament, i m'agradaria continuar treballant-hi ja que els fruits 
que ja estem començant a collir són de profit.  

En definitiva, jo ofereixo una candidatura amb anys d'experiència en la 
representació, i que coneix com funcionen les coses a molts nivells de la UPC, i 
alhora també ja em coneixen a bastants llocs. La renovació és imprescindible, 
però també cal un gat vell que sàpiga amb qui parlar en cada moment. 

 

Àrees d’interès 

x Tresoreria  Secretaria 
 Associacions x Comunicació i relacions institucionals 

x Promoció x Acadèmica 

 Formació   
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LAURA PÉREZ, ETSEIB 

Carta de motivació 

Després de dos anys participant activament a la delegació de la meva escola i 
quasi el mateix temps anant a les reunions del cde, vull donar un pas més 
enllà. M’agradaria ajudar a fer del cde un espai més dinàmic, actiu i participatiu, 
tot i les dificultats que ja tots coneixem de llunyania de les escoles i facultats 
per les característiques de la UPC. I el repte més important, que els estudiants 
reconeguin aquest espai i el tinguin proper. Sé que ens espera un any ple de 
treball, tant o més com l’any passat, i hem d’anar tots amb força en la mateixa 
direcció. 

Àrees d’interès 

X Tresoreria X Secretaria 
X Associacions X Comunicació i relacions institucionals 
 Promoció  Acadèmica 

 Formació   
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DANIEL RAMON, FME 

Carta de motivació 

Me presento como coordinador al CdE ante la necesidad de llevar al terreno 
institucional las voces del colectivo estudiantil ante la creciente explotación que 
están sufriendo, tanto por las tentativas de la clase gobernante de 
mercantilización de la universidad, como por las medidas de ajuste que están 
impidiendo a muchos jóvenes estudiar una carrera y que supondrá, sin duda, 
una ruptura en clases sociales a largo plazo. 

En un ámbito más concreto, tengo la tentación de trabajar para conseguir un 
modelo democrático que mezcle representación (claustrales, miembros de 
juntas de escuela...) y la participación estudiantil (asambleas, asociaciones...), 
en coherencia con la idead de la necesidad de creación de una conciencia de 
colectivo entre los y las estudiantes, y fomentar la participación en los órganos 
de toma de decisiones, no sólo de los miembros del CdE, sino de cualquier 
estudiantes. 

 

 

Àrees d’interès 

 Tresoreria x Secretaria 
x Associacions  Comunicació i relacions institucionals 
 Promoció x Acadèmica 

x Formació   
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