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ELECCIONS A RECTOR
“CITES CITABLES, FI DE LA CITA”
Els programes electorals “optimistes” que abasten tots els temes potencialment interessants, amb les mateixes
propostes generalistes que es repeteixen d'una campanya a una altra, tenen la característica que si no es van
materialitzar llavors poques possibilitats tindran que ara si ho facin.
Sorprèn que les promeses de canvi provinguin dels qui semblen presumir de “sentir-se en forma i amb energies
renovades” i no obstant això vagin dirigides als col·lectius més castigats i amb menys energia, agreujats
precisament per no haver-se materialitzat aquestes promeses.
Resulta curiós que lemes com “la cerca de consens i la fugida de la confrontació sense fer soroll” serveixin per
a defensar gestions que, per no fer soroll molest, no han solucionat res i problemes dels quals es fuig per a no
enfrontar-se a ells, quedant aquests impunes i enquistats.
Sr. Rector, per a “escoltar” cal voler sentir fins i tot el que no agrada i no tenir les oïdes tapades a les crítiques,
per a “compartir” cal saber primer generar recursos a més de saber ser valent i just en el repartiment, per a “fer
i deixar fer” es requereix saviesa i control, no amiguisme, ocultisme i opacitat.
No oblidi que les iniciatives prosperen quan es “acompanyen” amb professionalitat i empatia, independentment
del lloc o col·lectiu on sorgeixin. No pot acompanyar-se sempre als mateixos i “sumar” només números per a
justificar la bondat dels indicadors moltes vegades falsejats amb impunitat.
Al capdavall , que la “ficció” pugui ser realitat és tan senzill com ser honest, íntegre i molt valent.
La “simpatia” ajuda, però no és suficient.
Campanya Rector 2021https://www.youtube.com/watch?v=mkb3DyLhrYY
https://www.youtube.com/watch?v=H67kJdIT5xA
Campanya Rector 2017 https://youtu.be/HNSNDWGTH7o
“un segon mandat (…) és més un xec en blanc per a fer el que vulguis. En un segon mandat les promeses són
més d'aquella manera”
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