
Per una universitat de qualitat 
 
Ens estem acostumant a mirar amb perplexitat el que passa fora de les nostres “fronteres”; un títol 
pot aconseguir-se sense rigor ni honestedat i no passa res… s'inicien els processos de denúncia, que 
impliquen una inversió de temps considerable, però mai es depuren responsabilitats. El resultat es 
tradueix en cada vegada més frustració i fastig per a la persona que ho denuncia i més gosadia i 
sensació d'impunitat per a qui ho incompleix. 
 
No podem tirar tota la culpa a la “pugna política” i escudar-nos que són situacions “excepcionals”, 
“puntuals i concretes”. Tristament, encara que dolgui reconèixer-ho, això també ocorre en la nostra 
universitat; es toleren irregularitats manifestes, es regula de forma sistemàtica l'arbitrarietat 
produint-se una falta d'equitat intolerable i s'estableixen mecanismes de control i regulació 
ineficients que ens mantenen ocupats en detriment de la nostra labor com a docents i 
investigadors. 

Oferim controls “exhaustius”, garantim la igualtat d'oportunitats i venem excel·lència, però 
inevitablement acabem tolerant la mediocritat. Desaprofitem el potencial dels nostres alumnes 
convertint-los en actors sistemàtics d'un procés que no sempre els proporciona les eines per a ser 
bons professionals. La nostra labor està fiscalitzada per a un propòsit general que no és l'original. 
Ens veiem immersos en una voràgine de regles i instruccions, objectius de rendiment, pressions 
socials i institucionals que desprestigien la nostra professió i que desmereixen el resultat. 

La nostra Universitat (com a Institució) i la seva comunitat universitària (com a actors principals) en 
aquests moments de crisis en tants àmbits, hauria de ser capaç de destacar per la seva integritat i de 
ser valenta per a desmarcar-se de l'escenari de mediocritat que ens envolta. 

Els nostres responsables polítics han de ser capaços de proporcionar solucions a les necessitats de 
la nostra Universitats, millorant el nostre sistema de finançament, autonomia universitària i 
envelliment de plantilla. Però la reputació del sistema universitari i la nostra projecció internacional 
depèn que des de la pròpia universitat sapiguem mantenir-nos fidels als principis de qualitat innats 
en la nostra professió i no deixar-nos acoquinar ni contagiar per circumstàncies externes. 
 

 


