
Irregularitats consentides. 

 
No és necessari furgar molt per a adonar-se que la transparència, de la qual tant fem gala en la 
nostra pròpia universitat, es limita a uns camps seleccionats que permeten donar la sensació de tenir 
al nostre abast tota la informació desitjada per a analitzar, quantificar i valorar la gestió de la nostra 
Institució.  
 
Però existeixen moltes zones ocultes, grans forats negres, en les quals s'oculten, de forma 
inexplicable, irregularitats no depurades, que no només perjudiquen les persones afectades per 
aquestes, sinó a la mateixa Institució. És difícil d'entendre perquè, àdhuc malgrat estar aparentment 
dotats de tots els mecanismes i protocols necessaris per a manejar i sancionar actuacions del tot 
reprotxables, s'opta pel camí de mirar per a un altre costat, ocultant i consentint situacions 
inadmissibles i malgastant els recursos, ja de per si escassos, a mantenir aquestes irregularitats en 
lloc de depurar-les contundentment. 
 
Amb aquesta forma de conducta s'aconsegueix donar la imatge, interessada però equivocada, que 
la nostra universitat no té problemes greus, sinó que els mals provenen sempre de l'exterior, evitant 
així responsabilitats internes que impedeixen aportar la solució. 
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Al final, com a cita Aristòtil “som el que fem de forma repetida, l'excel·lència no és un acte, sinó un 
hàbit”. 

 

  


