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COMUN ICACIÓ 

Ramon Montanyà. El cOllsorci hospitalari com a mOl/eI 

L' acoblament d ' apo rtaci ons i esforços entre l'administrac ió 
pública i les organitzacions socIa ls - en definit iva, la re lac ió i 
cooperac ió ent re l'Estat i la societat civ il- és el tema que es tracta 
de considerar i l'objecte de la meva comunicac ió. 

La reflexió, de fet, partei x de la praxi , d 'u na praxi viscuda, per 
extreure' n a lguna conclusió teòrica general. No pas a la inversa. 
com seria inferir alguna conclusió pràct ica de la pura e laborac ió 
teòrica. 

No donaré cap defini c ió concreta de la soc ietat c ivi l. Crec que 
pot quedar sobreentesa sense el ri sc de confondre ningú. 

Co m se sap , l'apel'laci ó a la societat civi l s ' esgri meix 
contínuament en e l debat po lít ic, tothom la vol defensar i enalt ir, i 
ha arribat a ser una opinió comunament compart ida la consideració 
que el seu enfort iment és una de les cond ic ions bàsiq ues de la 
vida democràt ica. 

El terme SOCielltf c i vifd 'a lgu na manera sorgeix de Hegel i de la 
contrastac ió amb e l te rme eS/(t{ . 

Des de la visió, hegel iana, l'es tat esdevé un «déu sobre la 
terra», i la burocràcia pública, la «classe universal» devot del bé 
públic. capaç d'entendre a llò que reclama el bé comtl i de realitzar
ho a través de la política corresponent. Cont ràri ament , aquesta 
visió, implica la d ' una societat civ il mancada d'aquelles capacitats. 
Els seus me mbres es mouen esse ncia lmen t per interessos 
particulars i egoistes i només tenen accés a Ull coneixement escàs, 
loca l i dispersa t, que ni e ll s poden arribar a articula r. 

'. És e l plantej ament contraposat i enfrontat allibera !' propi del 
pensament escocès de la 11 ' lustració -de Smi th , Ferguson, Keu )er 
i Fm'bes, entre a lt res-, e l pensa ment d 'una SOC ielal emergent en la 
qunl e ls servidors de l'Estat i les organitzacio ns polít iques tenen 
un pn per útil en determinades condicions, però o n e l principal 
potencial per al desenvolupament cultural, e l c re ixement econòmic 
i l 'estabilitat de la soc ietat radica en la inic iati va i l'autocoordinació 
espontània dels indi vidu s q ue la componen, e ls qua ls són capaços 
de co ntribuir a l ' augment del coneix ement i es mouen per 
sentimen ts mora ls que s'eq uilib ren i es reforcen mútuament. 
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El maridatge entre la societat c ivil i l 'Estat no sempre ha estat 
prou harmòn ic. i ha oscil·lat des de les concepcions de l libera lisme 
pur, en les quals [' Estat ha de reduir al màxim la seva intervenció en 
la vida social i s' ha de convertir en un àrb itre que intervé quan e ls 
conllictes de la societat c ivil fan indispensable la seva presència, 
a les concepcions en què l'Es tat ha d'ampliar progressivament 
competències i intervencions : és l'Estat anomenat soc ia l o bene
factor, i, també, ['Estat-pro vidència. 

A l' Estat espanyol la cri si de l'Estat-prov idència es produeix 
en un moment espec ial ment di fíc il. D' una banda , la transic ió po[í
tica des del règim totalitari a la democràcia impedeix en moltes 
ocasions ass umir les experiències d' a ltres països més consolidats 
democ ràticament. D ' altra banda, la c risi arriba quan encara érem 
molt lluny d ' haver obtingut les quotes de qualitat de vida que 
podien ex hibi r els alt res països europeus . 

Teníem dèfi c its imponants que obligaven a continuar fent , com 
en e ls a ltres països, una política de progrés, malgrat la crisi i les 
limitac ions. Fos com fos, ni que sigui amb més retard, també a 
l'Esta t espanyol es van evidenciar e ls límits de l'Estat ass istencial, 
i s' hagué d'anar fent la mateixa reconsideració en profunditat que 
en e ls països eu ropeus ja s' havia iniciat abans. 

Quan l' ho me se sent plenament lliure i inten ta aprofitar 
racionalment i responsable la seva llibertat , no hi ha mecani sme 
esta tal que sigui capaç d ' absorbir aquest fet. Per ai xò, en una 
soc ietat idealment madura, l'Estat tendeix a desaparè ixer, i esdevé 
una inst itució de reserva. El reconegut princ ipi de subsidiarietat 
aquí s'ha d 'aplicar vigorosa ment. A l'Estat li pe rtoca de procurar 
q ue la societat e l substitueixi de manera progressiva , reservant-se 
només allò que la societa t, impu lsada perq uè s'autogoverni , no 
faci. Però, alerta! , la dinàmica de la societat c ivil i fins i tot la seva 
supervivència depèn en últim terme de les instituc ions apropiades 
i de les disposicions dels indi vidus per a adequar-hi les seves 
conductes, i és ind ispensable que unes i al tres sigu in molt fortes 
per tal d 'ev itar una realització precà ria i febl e de la soc ietat civil. 
L'exercic i d ' aut02overnar- se s' ha de fer bé per part de la soc ietat. 

És lògicamentun repte considerable i apass ionant, i aquí, per a 
guanyar- lo, disposem d ' alguns ava nta tges . Catalunya sempre ha 
estat una soc ietat sense Est at. Durant seg les ha tingut una 
admini strac ió pública es tranya i sovint hos til a la pròpia realitat 
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soc ial i cultura l; per això, històricament. ha hagut d'espavilar-se 
per sobrev iure i s'ha forjat en la consc iènc ia c iutadana una forta 
desconfiança respecte als aparell s de l'Estat i de l'administració 
pública. Amb e l retorn de la democràcia i la recuperació parcial de 
les institucions polítiques pròpies, es va produ ir un canvi d'ac titud, 
D' una banda. en veure 's més propera i més pròpia l' administració 
públ ica, es va generar més confiança respecte del poder públic; 
d'altra banda, e l pas del «fer país» al «fer política» també va com
portar un cert desmante llnment momentani de la societat civil cata
lana, i amb una certa raó es parlava de la cris i d'aquesta societat. 

Després la societat civil ha tornat a emergir amb força a través 
de fo rmulacions actual itzades, 

El nost re és un país que no es vol defi nir pel seu Esta t; d ' aq uí 
la importànc ia vital de l'emergència enèrg ica de la seva societat 
c ivi1. empeltada en una tradició immensament ri ca i sòlida, Com a 
p¡¡ís ben est ructural. Catalunya té i tindrà administració públi ca, 
però no li cal la dèria es tati sta, La necessària i imprescindible admi
ni strac ió de Catalunya s' ha de voler senzilla i àg il i imprescindible
ment oberta a propiciar i facilitar organitzacions amb sistemes mixtos 
de partic ipació i cooperac ió entre els sectors pri vats i l'esfera pú
bl ica, estimulant [es actuac ions pròpjamelll pri vades, encoratjam-les 
a actuar amb responsabil itat i sent it del col'lect iu, amb sensibilita t 
especial envers el seClOr pr ivat sense ànim de lucre de tanta tradició 
i vi talitat en e l país: l' ampli espectre que va de les cooperatives de 
producció a les associ ac io ns, de finalitat s tan d iverses . i des 
d'Institucions bàsiques com les mutua li tats fins a les fundacions. 
que consti tueixen un patrimoni extraOl'd inari i inaprec iable. 

És i mprescindible l' harmoni tzació efecli va entre l'esfera públi 
ca i la societat civil. Les adm in istracions han de racil itar les tasques 
i les plataformes i la soc ietat c ivil ha de generar les iniciatives i la 
imaginació. 

L'evolució de la soc ietat s'orienta cap a la potenc iac ió de ni vells 
cada vegada més alts de solidaritat i de treball voluntari, i això ha 
de rac ilitar la millora del benestar, amb una esperança de vida més 
llarga, mi llor estat de salut física i més oportunitats d ' interrelacions 
personal s i de comun icac ió, El paper de la soc ietat c ivil serà de 
clonar resposta a aques tes demandes, i e l de les administrac ions 
públ iques, de ca nalitzar-Ics i ordenar-Ics. afavorin t e l seu marc 
d'actuac ió. 
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La resposta al repte del manteniment de l'Estat del benestar 
no més es podrà do nar avançam per la via de la soc ietat de l 
benes tar, estimulant-se i potenciant-se des dels poders públics la 
solidaritat i e l treball voluntari de les assoc iac ions i ONGs, i 
opt im itzant e ls rèdits de la riquesa que signifi ca e l fel de poder 
d isposar d ' un gran nombre d 'entit ats privades que estan fent 
serveis socials, o completant tasques de les ent itats públiques. 

Les an tigues fundacions que van c rear i sustentar al llarg dels 
segles mo lts de ls hospitals hi stò rics de Catalunya, també han 
mostrat en la seva dilatada evolució una eficaç capacitat pe r a 
adaptar-se a les ex igències de cada èpoc a. El d ià leg entre la 
Genera li tat i aque lles entitats ha fecundat i ha originat l'establiment 
de vincles molt positius, que han permès la creació del s consorc is 
hospitalari s i a ltres fórmu les de conjunció, mentre segueix decidi
dament e l ca mí del reconeixemem del protagoni sme de la societat, 
que permet l' apro fitament d ' un valuós potencia l - de fe t, les 
fundacions pri vades són típiques e manacio ns de la socie tat civil. 

S' ha dit q ue e l sistema català de la sa lu t ha de fac ilitar la 
partic ipació indi vidual i comunitària com a fórmula per a aconseguir 
una responsabi li tzació de tota la soci etat pe r a la millora de la 
qualitat de vida. Crec que està moll ben d it. Naturalment que s' ha 
de facilitar la parti cipació de la soc ie tat, pe rquè és del tot im pres
c indible per a aconseguir e l sistema sa nita ri que e l país vol i 
necess ita . 
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