
ENTRE TOTS (TU NO)

Me sembla observar que quan els nostres polítics tenen un problema de ressò públic per resoldre, es 
plantegen realitzar algun projecte engrescador, o presenten el resultat de la seva suposada bona acció de 
govern,  tendeixen  a  utilitzar  aquesta  expressió  políticament  correcta:  “entre  tots”;  o  les  versions 
adaptades  a  cada  cas:  “ens  en  sortirem  amb  la  participació  de  tots”,  “comptam  amb  la  vostra 
col·laboració”,  “ha  estat  possible  gràcies  a  la  implicació  de  tothom”.  Prou  vegades  però  (gairebé 
sempre), o no hi som convidats, o si ens agafem la paraula, ens tanquen la porta als morros: “tu no”. Me 
deman, per què aquesta  diferència entre el  discurs en veu alta i  la  relació amb els  ciutadans en la 
distància curta?

Deixant de banda els motius partidistes que pugui haver-hi (desconsideració de l'oposició, menyspreu a 
les minories, secta-partidisme, intent d'eliminar veus discrepants i el debat d'idees, d'esdevenir amos 
exclusius  de  l'opinió  única  ...),  focalitzem l'atenció  en  l'acció  de  govern.  Més  concretament  en  la 
sinonímia entre govern i gestió. En aquest marc, la diferència assenyalada en la pregunta anterior té una 
resposta clara: mal govern o mala gestió. Un bon gestor és aquell que utilitza totes les eines al seu abast. 
Escull les millors eines per a cada cas, per a ser efectius amb el menor esforç. Cerca aquests recursos 
entre tots els que té disponibles.

El  bon gestor  de  la  cosa  pública  sap  que  ha de  comptar  amb els  ciutadans  i  les  seves  estructures 
associatives. Amb les associacions que aglutinen la veu de grups de ciutadans. Entitats socials que fan 
un treball proper i directe de debat sobre la transformació desitjada per anar avançant cap a una societat 
més justa. El bon gestor sap que el bon govern es basa en determinar principis i establir procediments 
que permetin una interacció permanent de les institucions públiques amb la societat civil. El que avui es 
coneix com a nova governança per al bon govern i la bona administració. Que no més burocràcia, que 
s'acostuma a utilitzar per excloure amb l'argument de perseguir més transparència. El bon governant ha 
de trobar la manera de treballar de continu amb la societat i les seves estructures associatives, no ja per 
sintonia ideològica (que també, si volem que els ciutadans recuperin la confiança en les institucions i els  
partits polítics), sinó per simple responsabilitat de bon gestor. 

La iniciativa privada té molt a aportar en la bona gestió de les necessitats dels ciutadans. No sempre, 
però sí moltes vegades. No només la iniciativa amb vocació de guany econòmic; també i en molts casos 
la iniciativa sense afany de lucre. Hi ha qui planteja el debat de la gestió de la cosa pública en termes de 
balança entre administració pública i iniciativa privada. Hi ha qui directament minimitza i fins i tot 
menysprea el pes específic de l'anomenat Tercer Sector. No crec que es tracti de debilitar a uns en favor 
de l'altre. El terme competència ja no és vigent. Col·laboració seria l'accepció actual i adequada per ser 
mes eficients (desitjable també entre partits, entre govern i oposició). Enfortir a la vegada tots els sectors 
i cercar permanentment la millor manera de donar el millor servei als ciutadans. Per l'encaix d'aquestes 
tres vies parlem de noves sinergies, de nova governança,  de Responsabilitat  Social  (RSEmpresarial, 
RSCorporativa, RSAdministració, RSOenagés, RSTerritorial).  

Les entitats socials de Menorca amb voluntat de transformació social, algunes amb una llarga història i 
reconeixement públic i institucional, han demostrat capacitat més que contrastada per intervenir en la 
gestió  dels  problemes  i  preocupacions  dels  ciutadans.  Aquestes  han  demostrat  capacitat  per 
desenvolupar i consensuar un debat intern d'opinió sectorial i han posat en marxa serveis i activitats per 
contribuir  a  solucionar  problemes  i  atendre  les  necessitats  identificades.  Aquestes  entitats  avui 
aglutinades en el Fòrum ets Menorca s'han posicionat com a ens privats amb vocació de servei i sense 
afany de lucre amb capacitat  contrastada per contribuir en una gestió eficaç i eficient dels recursos 
públics.

El dia 5 d'octubre e Ferreries els nostres polítics poden trobar a la Mostra d'Entitats del Tercer Sector de 
Menorca  uns  bons exemples  de debat  respectuós  i  inclusiu.  De recerca de consensos  i  d'escola de 
democràcia. D'implicació amb la transformació social amb respecte a tothom. Aquest dia, els nostres 
governants, els gestors elegits per resoldre els problemes dels ciutadans, podran trobar, a més, una bona 
mostra de recursos per afrontar entre tots les demandes de la societat. 


