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València, 13 de desembre de 2018
Hui, 13 de desembre, de 10:00 a 20:00, ha tingut lloc la consulta sobre el model d’estat a la
Universitat Politècnica de València, organitzada per la Plataforma pel referèndum a la UPV. Es
convocava a participar a tota la comunitat universitària de la UPV, incloent-hi més de 30.000
estudiants i més de 4.000 treballadors i treballadores.
Els participants han votat de forma telemàtica, des dels seus propis mòbils, tauletes o
ordinadors. Aquest sistema ha facilitat la participació de la comunitat universitària de tots els
campus de la UPV (Alcoi, Gandia i València), tot i que també s’han instal·lat durant la jornada
punts presencials als campus on s’ha orientat als participants sobre la votació telemàtica. A més,
el recompte electrònic ha permés la publicació dels resultats immediatament després de finalitzar
la consulta a les 20.00.
Aquest és el recompte final de vots de la consulta sobre el model d’estat a la UPV 13D, amb el
recompte de respostes per a cadascuna de les dos preguntes que s’han plantejat als participants:
Vots emesos: 1226
●

Estàs a favor de canviar la monarquia per una república com a forma d’estat?
Sí: 1112 (90,7 %)
No: 94 (7,7 %)
Abstenció: 20 (1,6 %)

●

En cas afirmatiu, estàs a favor de l’obertura d’un procés constituent per a decidir quin tipus
de república?
Sí: 1100 (98.92 %)
No: 6 (0.54 %)
Abstenció: 6 (0.54 %)

Aquests resultats han estat validats per dos organitzacions que han actuat com a entitats
interventores independents de la consulta: l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) i el
Col·lectiu d’Estudiants Republicans (CER) de València. Aquestes entitats interventores, alienes a
l’organització de la consulta, han rebut durant la consulta cadascuna una còpia de cada vot
anònim emés. Acabada la consulta i publicats els resultats, ambdues entitats interventores
comuniquen que validen el recompte de resultats.

La consulta sobre el model d’estat a la UPV 13D ha coincidit en data amb el referèndum sobre la
monarquia a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, sent aquestes les dos primeres consultes
universitàries sobre la monarquia que s’han celebrat al País Valencià en el marc del conjunt
de consultes #referendumUni convocades per plataformes independents en més de 30 universitats
públiques de tot l’estat espanyol.
Pel que fa al mètode de votació, la consulta sobre el model d’estat a la UPV 13D ha estat la
pionera en aquest marc a permetre el vot telemàtic, amb mecanismes per a verificar la
pertinença dels participants a la comunitat universitària de la UPV i la unicitat del vot. La votació
telemàtica s’ha basat en l’ús d’un bot d
 e Telegram desenvolupat per a la consulta, el codi font del
qual s’ha publicat amb llicència lliure GNU GPL 3.0 per tal que puga ser reutilitzat per altres
universitats i per a altres consultes. El sistema desenvolupat és anònim, segur, fiable, transparent i
lliure.
Des de la Plataforma pel referèndum a la UPV valorem la participació de tot tipus de membres
de la comunitat universitària de la UPV: estudiants, personal investigador, professors i
professores, personal d’administració i serveis, personal de neteja, personal de les cafeteries. S’ha
demostrat que hi ha interés entre els membres de la UPV per decidir sobre la forma de l’estat. A
més a més, la consulta s’ha desenvolupat de forma completament positiva, sense cap incident
negatiu. Considerem demostrat que la universitat està preparada per a un debat obert sobre les
qüestions fonamentals de l’estat.
La Plataforma pel referèndum a la UPV vol donar les gràcies a tots els membres de la comunitat
universitària de la UPV, estudiants, treballadors i treballadores dels campus d’Alcoi, de Gandia i de
Vera (València), que han participat en la consulta, demostrant que volen tindre una participació
més directa en les decisions de l’estat. Igualment, volem donar les gràcies a les persones i
organitzacions que han donat suport i difusió a la consulta, sense les quals no hauríem pogut
arribar als membres de la comunitat universitària de la UPV. Finalment, agraïm especialment a
ACICOM i a CER València el fet d’haver-se oferit a actuar com a entitats interventores
independents de la consulta i la forma seriosa i organitzada com han portat a cap aquesta tasca.
La Plataforma pel referèndum a la UPV (https://twitter.com/referendumupv) és un col·lectiu
d’estudiants, treballadors i treballadores de la UPV que hi participen a títol individual com a
membres de la comunitat universitària. La plataforma, oberta a tots els membres de la UPV,
defensa que és important que la ciutadania tinga una participació més directa en les decisions de
l’estat, i reclama a l’estat espanyol que convoque un referèndum perquè la ciutadania decidisca el
model de l’estat.
L’Associació Ciutadania i Comunicació (h
 ttp://www.acicom.org/) és una associació cívica, nascuda
en novembre de 2009, conformada per un grup de persones resistents, dedicada a termes de
mitjans i cultures de la comunicació, per a defensar els drets de la ciutadania. Treballen per a
millorar la dieta mediàtica(premsa, ràdio, món editorial, llengua, etc.) al nostre àmbit geogràfic.
El Col·lectiu d’Estudiants Republicans de València (CER; h
 ttps://twitter.com/CER_Valencia_,
colestudiantesrepublicanos@gmail.com) és una organització amb caràcter estudiantil que
reivindica la memòria històrica, en lluita per la Tercera República, federal i popular. Actualment, el

CER està treballant per a realitzar una consulta en tota la ciutat de València i animen a tots els
estudiants interessats a col·laborar amb ells.
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Gonçal Garcés Díaz-Munío,
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Per a més detalls sobre la consulta sobre el model d’estat a la UPV 13D, podeu trobar la guia de la
consulta ací: h
 ttp://bit.ly/ConsultaSobreLaMonarquiaALaUPV-Guia

