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1. PRESENTACIÓ 
 

 

L'Oriol Barbosa com a delegat de centre, la Paula del Río com a secretaria i el Pol Franganillo  

com a tresorer, presentem aquesta nova candidatura de caràcter continuista però amb un equip 

renovat, compromès i disposat a assumir els reptes que enfrontarà la delegació aquest pròxim 

curs. 

En el nostre equip comptem amb l'assessorament d'alumnes experimentats de l'escola, que ens 

aporten una visió nítida i madura sobre qualsevol assumpte que es posi damunt de la taula del 

nostre despatx. Alhora, tenim clar que el futur de la delegació passa pel relleu generacional, pels 

nous alumnes plens d'energia, i són aquests el que actuaran com a motor de la delegació, amb 

moltes coses per aprendre, però també amb moltes ganes i sabent que construïm sobre uns 

fonaments sòlids. 

Vertebrarem el nostre projecte sobre 5 eixos ben definits -descrits detalladament més avall- on 

els responsables i membres de cada un hi treballaran. Els diferents projectes, les activitats o 

gestions, s'explicaran en les assemblees ordinàries per adquirir el consens majoritari de l'equip, 

sotmetent totes les dinàmiques a judici de l'equip. 

Com en qualsevol organització seriosa, seguir un full de ruta pautat i un calendari organitzat serà 

clau per poder arribar a tots aquells punts més difícils de la candidatura. Sense perdre 

l'horitzontalitat que ens atorga fer assemblees setmanals, volem distribuir correctament les 

diferents tasques que farem front. Per això, organitzem el projecte amb un responsable a cada 

eix i un equip entregat a les accions que es duran a terme. 

Per finalitzar aquest apartat, som molt conscients que aquest any serà complicat per la situació 

actual deguda a la Covid-19 i els nous graus disponibles, per això creiem crucial treballar mà a 

mà amb tots els sectors implicats, Estudiants, PDI i PAS, per aconseguir el màxim de propòsits 

aquest curs. 
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2. ELS CINC EIXOS DEL PROJECTE 
 

La delegació com a equip, vetlla per la correcta relació entre els estudiants, PDI i PAS, sent així 

un canal de comunicació veraç i eficaç. També procura potenciar el perfil acadèmic i personal 

dels alumnes mitjançant activitats, sortides i cursos entre altres dinàmiques. Per aquest motiu, 

pretenem cobrir tota la demanda de feina amb la següent organització. 

 

2.1 ORGANITZACIÓ INTERNA 

L’organització Interna constitueix la cimentació necessària sobre la qual s’assentarà el treball de 

tots els membres com a conjunt. Té per objectiu la gestió i distribució de recursos de forma 

eficient per garantir el bon funcionament de la delegació. Treballem essencialment en les dues 

àrees següents. 

2.1.1 SECRETARIA 

Té per objectiu organitzar els diferents grups de treball per aconseguir objectius comuns i 

vetllar per la bona distribució i registre de tota informació d’interès per la delegació. A més, 

serà l’encarregada de gestionar els tràmits necessaris per als projectes que es vulguin 

realitzar. 

2.1.2 TRESORERIA  

Destinada a la gestió dels recursos econòmics de la delegació, és la part que s’encarregarà 

d’aconseguir el finançament necessari per dur a terme tots els projectes que es vulguin fer. 

 

2.2 POLÍTICA UNIVERSITARIA 

La Política universitària és una peça clau de la delegació de Camins, tant en l'àmbit intern com 

extern. 

Som conscients del gran privilegi que suposa accedir a una universitat per cursar un grau com el 

nostre, i per conseqüència, hem d'entendre que la majoria de les persones no arribaran al nivell 

universitari per causes disjuntives al món acadèmic, entre altres factors. És el nostre deure, per 

tant, combatre les desigualtats de classe i socioeconòmiques, de gènere i d'oportunitats. Això 

no només implica dedicar temps als alumnes amb un context més difícil, sinó que també hem 

d'inculcar la cooperació, solidaritat i responsabilitat a tots els nivells. El fet de pertànyer a una 

universitat politècnica no ens hauria de limitar als coneixements purament científics o tècnics, 

obviant una realitat social i econòmica. 

Afrontem com a societat un futur difícil i molt vinculat a la nostra professió. Canvi climàtic,  

manca de recursos, estrès hídric, augment del nivell del mar, explosió demogràfica africana i les 

seves conseqüències urbanístiques, industrialització i desenvolupaments del Sud-Est asiàtic i 

Llatinoamèrica, amb gran part d'infraestructures encara per fer... Afrontarem doncs una agenda 

2030 que no es compleix, un pronòstic de 200 milions de refugiats climàtics, sumats o 

compartint conjunt amb un 1/3 de població que no accedeix actualment a aigua potable, entre 

altres afers relacionats. No podem seguir contemplant únicament la nostra professió des d'una 
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perspectiva purament europea i acomodada. És per aquest motiu que volem impulsar aquest 

missatge de consciència des de tots els punts possibles, tractant-ho des de la política interna i 

externa de la delegació i impulsant un grup de cooperació que s'explica més endavant.  

2.2.1 INTERNA 

Gestionarà la Junta d’Escola, la comissió permanent, consell del DECA i relació amb els 

col·legis professionals. Creiem que atendre a les propostes i reflexions que sorgeixen 

d’aquestes trobades ens proporciona unes eines de treball molt potents, i que ens ajudaran 

a millorar el paper que juguem dins de l’Escola de Camins. 

2.2.2 EXTERNA 

El Consell d’estudiants i les comissions, el CREIC, el Claustre, CCD, etc... Conèixer bé el que 

s'està treballant a nivell extern de l’escola, és bo per tal de comprendre la situació de la 

comunitat universitària i els reptes que ens podem trobar com a col·lectiu. 

 

2.3 ACTIVITATS 

Per complementar l'activitat més política de la Delegació, també dedicarem part dels nostres 

esforços a l'organització d'activitats extraordinàries i cursos de formació per augmentar el nivell 

de coneixement dels alumnes de l'Escola. 

2.3.1 CURSOS 

Per tal d'ampliar els coneixements i les competències que tenen els alumnes, des de la 

Delegació voldrem organitzar cursos de formació tal com s'han anat muntant els darrers 

anys, ja que la valoració d'aquests tant per part de l'alumnat que hi participa com del 

professorat que imparteix el curs acostuma a ser molt positiva. 

2.3.2 MENTORIES 

Les mentories professionals estan pensades per connectar als alumnes amb professionals de 

tots els sectors possibles, establint així una jornada per adreçar professionalment als joves, 

mitjançant les ponències/debats que sorgeixen de la interacció dins la conferència.  

2.3.3 SORTIDES 

Com cada any, la delegació organitza un seguit de sortides a diversos punts del territori per 

visitar infraestructures emblemàtiques o didàctiques, apropant així la practica al contingut 

majoritàriament teòric del grau. 

2.3.4 JORNADES D'ESCOLA 

Gràcies als bons resultats que hi ha hagut el curs 2018-19 en la realització d'aquestes 

Jornades, volem consolidar aquest model tot obrint un ventall de noves excursions i visites 

culturals arreu de Catalunya i poder conèixer cada cop millor les grans infraestructures que 

trobem al territori català. 

2.3.5 DIA CULTURAL 

La intencionalitat d'aquesta jornada és fer una festa a la plaça de Camins pels alumnes de 

l'Escola tot i que degut a la pandèmia, estem segurs que tocarà adaptar per complet aquesta 
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jornada. Contemplarem diferents vies com convertir-la només aquest any en quelcom menys 

lúdic, seguint sempre les directrius que ens marcarà l'Escola.  

 

2.4 COOPERACIÓ 

Des de la delegació creiem oportú iniciar un camí cap a una associació de cooperació al 

desenvolupament pròpia de camins. Sabem que l'objectiu no és gens fàcil, i per això aquest any 

els dedicarem a assentar les bases del grup, establint una xarxa de contactes, aprenent els 

processos necessaris per dur a terme els projectes i formant-nos en cooperació. Entenem que 

és l'hora de fer aquest pas i intentar mantenir el projecte amb perspectives a mig/llarg termini. 

 

2.5 ESPAI UNIVERSITARI 

Aquest apartat ens permet entrar de ple en l’actualitat política que no podem abordar 

directament des de política universitària pel fet de no estar lligada en si a la carrera, tot i estar 

lligada al dia a dia dels estudiants, seguint això sí, els principis o directrius que ja s’han esmentat 

prèviament.  

2.5.1 IGUALTAT DE GÈNERE 

Vivim en una societat que vol donar passos agegantats cap a una igualtat de gènere total, i 

per facilitar-ho des de la delegació donarem suport a la causa mitjançant els diferents òrgans 

o assemblees que hi treballen. Estarà coordinat per una membre de la delegació, actuant així 

com la màxima responsable en aquest àmbit. 

2.5.2 DEFENSA DEL CATALÀ 

Veient l’ús decadent de la nostra llengua, amb 300.000 parlants habituals perduts un en 

període de 10 anys, ens veiem en l’obligació d’actuar i donar suport a totes aquelles activitats 

que l’impulsin, fer propaganda del servei de llengües de la UPC, i adoptar el català com a 

llengua primera i prioritària a l’hora d’adreçar-nos a tota la comunitat universitària.  
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3. PLANIFICACIÓ 
 

3.1 PRIMER QUADRIMESTRE 

En el primer quadrimestre dedicarem els esforços a establir el projecte que proposa la 

candidatura, presentant-lo a alumnes i direcció del centre. Per altra banda, donades les incertes 

circumstancies, intentarem potenciar els serveis d’atenció a l’alumnat i començarem a planificar 

les activitats de cara al segon quadrimestre. 

 

3.2 SEGON QUADRIMESTRE 

En el segon quadrimestre, si la pandèmia ho permet, ens centrarem al màxim possible en 

l’apartat d’activitats en general, tot continuant la feina d’atenció a l’estudiant que no deixarem 

en cap moment de banda. 
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4. RECURSOS 
 

Disposem de 3000 € per dur a terme les activitats i per oferir el millor servei possible als alumnes 

del centre. Degut a la difícil situació d’aquest any, encara no hem gastat bona part del 

pressupost, que tocarà destinar en aquest quadrimestre a les dinàmiques/ material que 

necessitem per cobrir els interessos de l’alumnat. 

 

  

Concepte Import 

Aportació de l’ETSECCPB a la DAEC 3000€ 
 

 

Concepte Previsió 

Funcionament i material per la DAEC 250 € 8'33% 

Sistema de digitalització, impressió i préstec d’apunts 500 € 16'67% 

Activitats (si s’escau, en cas contrari es destinarà a formació) 600 € 20'00% 

Formació universitària 1 350 € 45'00% 

Imprevistos 300 € 10'00% 

Total 3 000 € 100'00% 

 


