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Quin és el paper de I'anomenat "tercer sector " en e l nou marc de re lac ions 
entre e ls poders públics i la soc ietat? Aquesta era una pregunta que podia 
resultar fins i tot insolita fa uns anys. En e fecte, la reso lució de is problemes 
que generava la convivencia social s' hav ia confi at trad ic ionalmenl o bé als 
mecani smes de mercat (oferta d'enlitats mercantil s) o bé a I'ac tuac ió deis 
poders públics (po lítiques públiques). En diferents fases i en diferents 
pa'lsos e l pes d ' una i altra dimensió vari ave n, configurant així e l que 
tradi cionalment s ' enteni a com a equilibri s espec ífi cs deis sectors pri vat i 
públic en cada soc ietat. 

En els darrers anys, aquest tipus de di stincions i crileri s han enlrat en 
qüestió. Els compromisos que hav ien servil de punt de refere ncia a Europa 
des de la segona guerra mundial s' han considerat insufic ients. I així, per 
moti vac ions no sempre coincidents, s' ha entrat en un red imensionamenl del 
pes del sector públic, no només pero sobretot, en tot e l que és I'ambil de les 
polítiques soc ials. Els debats són múltiples i encara no concloenls. Per una 
banda es qüestiona e l protagoni sme que han adquiril e ls poders públics en 
tú-se responsables de certes prestac ions (q ue fins fa uns anys s'assumien 
des d 'ambits considerals com més "natu ra /s": família , comunital. .. ); per 
I ' altra també es qüesti ona la seva tendencia afer-se carrec de la prov isió 
directa de is serve is mitj ant;ant burocracies específicament creades al 
respecte o funcionaritzant espais i co l·lectius de profess ionals. 

Aquesta mena de debats ha coincidit amb una crisi ge neralilzada de les 
propies estructures de poder en que aq uests governs i ad ministrac ions es 
movien. El rapid procés de globalitzac ió economica i d' in formació ha 
provocat una creixent demanda per noves articul ac ions polítiques que 
transcendeixen e ls tradic ional s marcs estatals. Per altra banda, la necessi tal 
de trobar respostes més loca ls a problemes difícilment abordab les des 
d'espais de poder més ampli s, ha provocat una gran frag mentac ió subestatal 
del poder. Tenim per tant que les maneres de fer habituals de is governs i 
ad ministrac ions estata ls han quedat superades, per sobre, per dinamiques 
que no acaben de contro lar i, per sota, per noves instancies de poder que 
arti cul e n noves leg itimitats. Tot aixo amanit per una fragmenlac ió i 
creixe ment notable de is actors soc ials presenls en els processos de presa de 
dec is ions . D'aquest conjunt de fac to rs, aquí mo lt esquemati came nl 
presentals, sembla deri var-se' n una concepció de l poder més basada en la 
capac itat de liderar i de porlar a terme projectes, direc tament o indirecla, 
que no en I'ocupac ió més o menys estable d ' unes posic ions formals 
d' autoritat. 



[ tot aixo quina re lació té amb les organitzac ions sense anim de lucre, amb 
les organitzac ions no governamentals o amb allo que anomenem "tercer 
sector"? Algunes soc ietats, tradiciona lment, han bastit les seves instituc ions 
des de baix. L'autoorganitzac ió, la consc iencia que e l primer responsable 
de l que succeeix és un mate ix i la comunitat on esta inserit , va provocar un 
rort ni ve ll d ' organització cívica. Ja en e l seg le XVlIl, Alex is de Tocqueville 
va re lac ionar la fo r~a de la nai xent democrac ia nordame ri cana amb 
I'ex istenc ia d ' una forta soc ietat civi l en la que ex istie n xarxes molt denses 
de interacc ió soc ia l, basades en organitzac ions i assoc iac ions de carac ter 
voluntari . O'aquesta manera, I'augment deis problemes soc ials va anar 
acompanyat de manera natural a certs pa'isos, d'una corresponsabilització 
entre poders públics i organitzac ions cíviques sobre que ca li a fer , i també 
de forma natura l va permetre formes de cogestió sobre com fer-ho. En 
pa"isos on les instituc ions s' han vist trad ic ionalment més allunyades de la 
soc ietat i on , per tant , predominaven les re lac ions jerarquiques, la fo rtalesa 
de I'estructurac ió soc ial ha tendit a ser menor. L'augment deis problemes 
socia ls va provocar sobretot un augment de les demandes als poder públics. 
Pero, més recentment, com abans comentavem, e ns hem adonat que aquests 
poder públics no eren capa~os de fer front de forma e fecti va a problemes que 
s'enquistaven i que prec isaven ser abordats no només amb diners i lI eis sinó 
amb sensibiJitat, adaptació i proximita t. 

Així, en e l si de les reAex ions més recents que des de is sectors academics 
es fan sobre la vitalitat i la fortalesa de les soc ietats contemporanies, es posa 
molt d 'emfas i en I'anomenat "capital social " de que di sposa cadasc una 
d 'aquestes comunitats. Quan es parl a de "capital social " es vo l fer 
referencia a un conjunt de característiques d ' una organitzac ió soc ia l tals 
com co nfi an~a, rec iproc itat o compromís cívic, que Ji permeten afrontar e ls 
problemes de forma més efic ient mitj an~ant un conjunt d 'accions favorables 
a I'interes col·lectiu . Una soc ietat amb un capita l soc ial fort i actiu seri a una 
soc ietat en que e ls incentius per desertar seri en me nors i on la incertesa es 
reduiri a i també ho faria la tende nc ia a I'oportunisme en tota mena de 
negoc iac ions. S' han fet algunes investigac ions en les quals es conclou que 
e l capital soc ial d ' una comunitat contribueix a la prosperitat economica 
mentre que la seva forta lesa augmenta grac ies a aquesta prosperitat. També 
els teori cs del desenvolupament apuntaven que les organitzacions intermedies 
i els associac ions cív iques ere n vitals per a I'estabilitat po líti ca j a que 
ajudaven a crear les condicions per a can vis pacífics i graduals, modera ven 
e ls ex tremismes i encoratj aven e l compromís i la solidaritat intersoc ial, 
reduint la propensió a la vio lencia po líti ca, actuant com a canals de 
comunicació i permetent la socialitzac ió de is c iutadans en la cultura i en la 
practica de la democrac ia po lítica. Hi ha, doncs, un renaixement de l' interes 
de is ana Ji stes per les associac ions a partir de destacar la importanc ia de la 
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confi an9a soc ial com a precondició necessari a per a l' estabilitat democratica 
i e l creixement economic, i a partir de I' estreta relac ió que s'observa entre 
confi an9a, so lidaritat i densitat de les assoc iac ions i les organit zac ions 
vo luntari es. 

Aixo vo l di r que en societats més madures, on els problemes creixen en 
complex ilat, no es pot confi ar només en I'acc ió úni ca de Is poders públics, 
ni tampoc cal confi ar que la lIiure interacc ió economica i comercial ens 
reso lgui molts d 'aquests problemes i situacions com la convivencia a les 
grans c iutats, la degradac ió ambiental, I' exc lusió i e ls problemes de 
dependencia, la inseguretat, i tants i tants alu·es. Hem apres i hem de seguir 
aprenent, que ca l la col·laborac ió deIs poders públics i de e ls entitats i 
organitzac ions d ' aquest anomenat "tercer sector " per millorar la convivenc ia 
i la cohesió soc ial. En general s' accepta la idea que una més gran presencia 
d 'entitats sense anim de lucre en els ambits de prestac ió de serveis fa més 
efi cients les polítiques de prestac ions soc ials, pel carac ter no bu rocrati c i 
pe ls vincles natural s que acostumen a tenir amb e ls destinatari s d 'aquestes 
po lítiques. D'aquesta col·laborac ió en poden sortir no només fó rmules més 
e fi cients sinó sobretot e l fe t de garantir impactes més grans que e ls 
aconseguits mitj an9ant fó rmules purament públiques de regul ac ió-prestac ió. 
Pero aquesta mena de cogestió no pot voler dir que les organitzacions no 
governamenta ls hagin d 'abandonar e l seu caracter reivindicatiu i ex igent 
vers las admini strac ions, sinó que han de combinar aquesta tasca de 
de núncia i press ió amb capac itats d 'anali si i de gestió deIs problemes i de Is 
col·lectius que han general la seva ex istencia. Aquesta incardinac ió de 
públic i no públic no ha de crear, pero, una confusió deIs rols i de les 
responsabilita ts de cadascú. Segurament, cada cop més el binomi tercer 
sector-poders públics sera el que permetra manten ir en les nostres socielats 
l'esperan9a d ' un futur més just i solidari . 
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