El catedràtic de física i president de la Junta de Personal
Docent i Investigador, Daniel Crespo, candidat a les
eleccions a rector de la UPC
Barcelona, 06 d’abril de 2021. Daniel Crespo, catedràtic de Física de la UPC i
actualment president de la Junta de Personal Docent i Investigador, es presentarà a
les eleccions a rector a la UPC. Crespo dirigirà un equip de persones implicades en
un canvi de la universitat que miri el futur des del diàleg i la negociació.
La decisió de Crespo és fruit d’un procés llarg i meditat que s’ha pres de manera
conjunta amb diferents membres del futur equip rectoral i es fa públic avui
després que el rector actual hagi avançat els comicis sis mesos abans del previst
sense cap raó aparent. La votació tindrà lloc entre el 14 i el 19 de maig, mitjançant
urna electrònica.
El candidat a rector considera que el futur de la UPC passa per un equip coordinat i
cohesionat que lideri la universitat des del diàleg i amb la participació de totes les
persones que formen la comunitat universitària. Per això junt amb el seu nom, la
candidatura, que porta per nom Equip Dani Crespo, la conformaran els professors
Miquel Soriano, Montserrat Pardàs, Climent Molins, Lourdes Reig, Jordi Ros, Núria
Pla, Alvar Vinacua, Fatiha Nejjari i Jordi Cortadella.
Daniel Crespo és catedràtic de Física i està vinculat a la UPC des del 1987 després
de formar-se a la UB i treballar en l’empresa privada. Ha tingut diferents
responsabilitats en els distints departaments universitaris als quals ha estat
vinculat. Es defineix com una persona que “busca el compromís abans que la
confrontació” i defensa el diàleg i la negociació per avançar. Sota el seu parer, la
universitat pública n’és un bon exemple de gestió sota aquest principi.
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