
Aparentar sempre que tot va bé impossibilita millorar el que realment va malament. 

 
“És molt difícil veure alguna cosa, per molt evident que sigui, quan l'estatus de qui ho mira depèn que 
no ho vegi”. Proverbi xinès 
 
Sembla que tot es trobi immers sota el paraigües de “l'aparença”. Sorprèn veure com cada vegada és 
més evident que els objectius i, per tant, els esforços i recursos no estan centrant-se en la millora real 
de les coses, sinó a generar una imatge externa i interna en la qual els nostres dirigents estan molt 
conscienciats i implicats en dita millora i en l'augment de posicionament en els rànquings. 
 
S’esmercen recursos, temps i esforç (sobretot el dels altres) a implementar mecanismes i protocols, 
de molt discutible eficiència, que no pretenen ni aconsegueixen millorar les deficiències existents en 
molts temes que ens afecten a tots, però que si s'utilitzen per a “vendre” una excel·lència inexistent. 
 
En el nostre àmbit, l'universitari, on tots coneixem la casa per dins, sabem que aquestes situacions 
s'han apoderat del dia a dia; les problemàtiques existents són gairebé sempre irresolubles, malgrat 
“suposadament“ disposar dins la Institució de mecanismes per a abordar-les.  
 
La majoria dels cops aquestes situacions no es resolen, malgrat el temps i esforç que suposa dedicar-
se a canalitzar-les mitjançant els protocols disponibles. Malauradament la resposta de la nostra 
Institució a les nostres demandes no és sempre la seva resolució sinó un “llarg passeig” per protocols 
i més protocols que al final tornen al mateix punt de partida esgotant així la possibilitat de millora. 
“Canviar-ho tot a fi que res canviï” 
 
Hem de ser capaços de revertir aquesta situació abans que s'incrusti en el nostre dia a dia i esgoti les 
nostres energies. Cal començar a ser honestos, amb nosaltres i amb els demés: “no tot funciona i no 
tot val”.  
 
Cal exigir a l'equip gestor eficiència i resultats reals i poder dedicar el nostre valuós temps en l'àrea 
en què som experts, compartir els nostres coneixements a través d'una docència de qualitat, amb les 
condicions de treball que ens mereixem, i oferir així excel·lència real a la nostra comunitat 
universitària. 
 
Els indicadors tenen que ser eines útils, contrastables i creïbles. No val dir que som una Universitat 
que lluita per la transparència, hem de ser una Universitat transparent sense por que s’analitzi a fons 
per auditors d’on sigui. Masses cops s’amaga la evidencia amb un fals sentiment corporatiu de 
comunitat universitària que esta satisfeta de ella mateixa.  
 
Des de CSIF continuem defensant “les coses ben fetes” per a tot i per a tots. 
 

 


