CAS DEL DR.VILAMAJOR
S’ESTA CUMPLIN EL VATICI DEL PROFESSOR LEVY A LA UPC?
Anirem exposant tots aquells casos de professors Doctors acreditats com a doctors solvents que estan i han estat marginats ja que
desaprofitant el seu saber independent per culpa de la burocràcia i forma de fer d’aquesta universitat.
Al pas que anem no tardaria en complir-se el vaticini del Dr. Levy. Amb aquesta política no es d’estranyar la no massa posició de la
nostra universitat a nivell mundial.
CAS del Dr. Vilamajor. La seva historia.

El seu esforç es miraculós perquè encara esta viu tot i no haver rebut suport de cap institució en la seva investigació de:
LA ESTABILITAT DELS SISTEMES DINÀMICS D’ESTABILITAT QUALITATIVA, es a dir, el estudi del comportament de les orbites de les
equacions en diferencies en qualsevol dimensió.
Sembla mentida que la explicació dels il·luminats del Ministeri de Educació i Ciència qualifiquin aquesta investigació de marginal,
sense interès, al ser segons el seu criteri ciència bàsica una bajanada. Mai em van donar ni un euro en lloc. Deu ser que la única
investigació que interessa es la que dona dividends pels partits polítics que ocasionalment s’encarreguen de dur la ciència cap on
anem. No cal dir que la corrupció es transversal, és a dir que es filtra, trufa, gratina, veta i te traces en tots els estaments de la
societat fent que el seu teixit es deteriori cada cop més. La UPC es un cas paradigmàtic local, però la ANECA o la ACU pateixen els
mateixos síndromes en altres àmbits que donen lloc als mateixos quists. El problema principal és que quan políticament se li ofereix
la possibilitat a un mediocre de ocupar una plaça a perpetuïtat com a pagament a altres favors inconfessables, aquesta persona
s’encarrega que a prop seu floreixi la mediocritat absoluta perquè així dissimular la seva pròpia, o sigui que ningú li faci ombra, de
forma que es converteix en un obstacle a qualsevol progres en el seu entorn, i contribueix a que la gent interessada en el tema
s’aparti buscant una altre opció. Es el que es podria definir com endogàmia estulta perniciosa. Podria seguir i seguir amb el tema
donant noms i exemples amb els meus més de vint i cinc anys de patir aquestes malalties a prop meu. Gracies a deu, com li va
passar a l’Obelix, vaig caure de petit a la olla de la poció màgica i soc immune i com deia el gran Baltasar Gracián: “Lo breve, si
bueno, dos veces bueno”
Reconegut pels referees mes importants de la matèria, Yákov Sinái, Arthur Jaffe, entre d’altres.

Aquest BLOC es obert a tots els casos semblants i que aportin probes per adjuntar-les
Nota: Punxant sobre els encapçalaments en blau trobareu l’ampliació

