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11 Les ONL: per que n'hi ha tantes i cap a on van? 
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Tal com enunc ia el seu tÍtol, aquest artide pretén refl exionar sobre dos 
grans interrogants que afecten als mate ixos fonaments de la recent proliferac ió 
d'ONL. Sense voler ser despectius, sembla ev ident que les ONL s' hanposar 
de moda i, per tant, com davant de qualsevol allra moda soc ial, ca l plantejar
se que és e l que hi ha al danere. Aq uest és I'objectiu que ens ocupara a les 
pag ines que segue ixen. 

El primer interrogant es refereix a les raons que ex pliquen la proliferació 
d 'ONL, mentre que el segon planteja el futur que en pode m esperar. 
Respecte al primer punt buscarem la justificac ió a la moda de les ONL en 
l' evoluc ió soc ioeconomica de les nostres soc ietats. En concret observarem 
com el transit de I' estat liberal a I' estat de benestar i d ' aquest a la seva 
reestructuració actual incorpora press ions que expliquen el papel' canviant 
que en cada moment hi desenvolupen. Respecte al segon pun! observare m 
com les ONL poden ser cruc ials en un futur proper en tant que instruments 
indispensables alhora per a la modernització deis serveis públics i per a la 
innovac ió democratica. El perill , com ex plicarem més endavant, rau en que 
es produeixi un biaix que acabi per centrar e l papel' de les ONL únicament 
en I'ambit prestaciona l. 

1. Per que hi ha tantes ONL? 

La resposta és simple de formular: degut als can vis que han experimentat 
les societats occ idental s durant els darrers anys ; pero complexa d ' interpretar: 
com complexos i contradictori s són e ls canvis que experimenta tota 
soc ietat, i com complexa i ambi valent és la seva relació amb un fenomen 
espec Ífic com e l que ens ocupa. AixÍ doncs, volem evi tar tant e l caure en 
el determini sme d ' una ex plicac ió conjuntural massa si mple com en la 
incoherencia de negar e ls efectes contex tuals per les dificultats reals que la 
seva anali si incorpora. 

Sigui com sigui , intentarem respondre a la pregunta que encap,<ala aq ues! 
apartat a partir de dos passos : en primer Il oc, d ' un breu repas a I' evoluc ió 
d'un conjunt de variables polítiques, soc ials i economiques que defineixen 
les soc ietats democratiques occ identals; i, en segon lI oc, d'un inten! de 
re lac ionar l' evo lució d'aquestes variables amb la recent abundancia d ' ONL. 



1.1. Evolució del context social, polític i economic 

Explicar en un pare ll de pagines I' evoluc ió soc ial, política i economica de 
les soc ietats occ identals no només és imposs ible sinó que intentar-ho és una 
autentica imbec il ·litat. Per aixo, per no sembl ar imbec il s, ens afanye m a 
antic ipar que no és aquesta la nostra pretensió. En l' espai di sponible per a 
la redacc ió d 'aquest anicle ens ha semblat més adequat referir-nos a aquest 
tema des d ' un esquemati sme simplificador i, s i es vo l, distorsionador, pero 
que pot ser útil per als nostres objec tius. És a dir , pot servir per identificar 
els grans can vis que afectaran a les ONL. Tot i que, insistim, no volem entrar 
en la di scuss ió sobre aquests can vis ni sobre e ls debats que plantegen en el 
món academic. 

Una forma tradic ional d ' aprox imar-se cronologicament a I' evolució de les 
soc ietats occ identals és di stingir tres períodes: l' estat liberal, l' estat de 
beneslar i l' actual reestructurac ió de l' estat de benestar. Hem simpl i fi cat e ls 
trets més representatius de cada període en el quadre núm . l . 

Quadre núm.l. 
Trets distintius de I'evolució de les societats democratiques occidentals 

Estat liberal Estat de benestar Reestructuracl6 de I'EB 

Amblteconomlc 
lIiurecanvi keynesianisme monetarisme 

Amblt productlu taylorisme fordisme postfordi sme 

Amblt social polarització homogeneHzació fragmentació 
i conflicte i pau i dualització 

Amblt polítlc 
liberalisme socialdemocracia neoliberalisme 

Si fem una rapida lectura horitzontal de l quadre anteri or podem caracteritzar 
I' evoluc ió que han ex perimentat les nostres societats en els diferents ambits 
economico-productiu , soc ial i políti c: 

1. Les estrateg ies que define ixe n I'escenari mac roeco nomic han 
evo luc ionat dellliurecan vi al keynesiani sme i d 'aquest al monetari sme. El 
lIiurecanvi es defineix a partir de la no- intervenc ió sobre e ls equilibri s del 
mercat i, per tant, configura un escenari economic capitali sta tendenc ialment 
pur (sovint class ificat com a capitalisme salvatge). El keynes iani sme, en 
canvi , dibuixa un escenari on les polítiques públiques (és a dir , les 
intervencions polítiques) serveixen per estimular la demanda i, d 'aquesta 
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forma, provocar un c re ixeme nt g loba l de I'econo mi a. Fina lmenl , e l 
monetari sme eng loba un seguit d ' inic iati ves destinades a l' ofe rta, és a dir, 
a estimular la competiti vitat de les e mpreses producli ves. 

2 En l'ambit de la producc ió, lant e l tay lori sme com el fordi sme 
representen la inl roducc ió de tecno log ies de producció en cadena i la 
mass ifi cac ió de la producc ió. El poslfordi sme, per la se va banda, trenca 
amb les ri g ideses de is modes de producc ió ante ri ors fl ex ibilitzanl i 
fragmentant e ls seus productes a través de la utilitzac ió de noves tecnolog ies, 
com ara la informilti ca o la roboti ca, i de l' aplicac ió de noves tecniques de 
ges ti ó re lac ionades amb la prox imitat a ls cli ents i l' autono mia responsable 
deis recursos humans. 

3. En I'ambit soc ia l hem evoluc ionat des d ' un a soc ie lal mo lt conflicti va 
i polaritzada a un a a ltra més homogenia i pacificada. L'estat libera l, a través 
de les lluites del mercat, generava des igualtats i tensio ns; mentre que I'estat 
de benestar ac tuava per pa li a r les desigualtats i, d ' aquesta forma, desacti var 
e l confli cte soc ia l. Pero, des de fin als deis setanta, e l parad ís de l' estat de 
benestar ha estat qüesti onat per di versos fenomens 11 igats a l redescobriment 
de la pobresa, l' exclusió soc ia l o la fragmentac ió de la soc ie tat en grups de 
classes milj anes cada cop més he te rogeni s. 

4. Finalment, I'ambit po lític ha vi scut osc il ·lac ions que I' han portal de l 
libera li sme a la soc ia ldemocracia, de la soc ia ldemocracia a l neolibera li sme 
i, en e ls darre rs temps, del neolibera li sme a all o que a lguns anomenen la 
nova esquerra. No entra re m a definir aquests conceptes sinó que e ls 
esmentem per la imPOrlanc ia que tenen a I' hora de donar coherencia 
di scursiva a les diferenls variables que de fin eixen l' evo luc ió de les soc ie tats 
occ idental s . 

Per altra banda, s i analitzem e l quadre verticalment pode m caracteritzar e ls 
trets di stintius de cadascun de is períodes. Aquests trets ara queden recollits 
molt breument pero ca l insistir que seri en objec te d ' ampli s desacords i de 
mol tes mati sac ions. 

1. L' estat libera l representa e l di scurs po líti c d ' un model economic 
capita li sta que, malgrat mass ificar la producc ió, enca ra genera grans 
des igualtats i conflic tes soc ia ls. 

2. L'eslat de benestar utilitza e l domini deis valors soc ia ldemocrates per 
justifi car unes po lítiques públiques inte rvencioni stes que redi slribue ixen 
e ls recursos i generen pau soc ial. 



3. L'actual reestructurac ió de I'estat de benestar, tot i no estar encara 
prou ben defi nida, s ' ha interpretat com la tornada de certs va lors liberals 
adaptats a noves formes de producció que provoquen també noves formes 
de des igualtat soc ial. 

Un cop hem fet la lectura de l quadre i hem detectat e ls termes que 
identifiquen les característiques distintives de cada etapa ens queda per 
respondre la pregunta clau: com re lacionem tot aixo amb les ONL? Aquest 
és I' interrogant que abordem tot seguit. 

1.2. Impacte de I'entorn sobre les ONL 

La re lació entre I' evoluc ió de I'entorn i e ls ONL ofere ix unes pautes for~a 
ci ares, sobretot si te nim en compte que la seva pro liferac ió e escassetat esta 
molt lligada a aque ll s ambits on I' estat no vol o no pot arribar, a les 
demandes soc ials de cada moment i al tipus de desenvolupament dominant 
en cada període. Hem resumit aquesta re lac ió en e l quadre núm.2, que tot 
seguit ex plicarem. 

Quadre núm.2. 
Impacte de I'entorn sobre les ONL 

Estat liberal Estat benestar Reestructuració 

subsidiaries supérflues rellevants 

..J 

Z 
agents externs agents externs involucrades 

caritatives 

O 
sense "feina" prestacionals 

espontanies substitu"ldes promocionades 

Si observe m la primera co lumna de l quadre es detec ta una e levada 
cohere ncia entre e ls trets de finidors de I' estat libera l i e l paper que 
desenvolupen les ONL durant aq uests períodes. Així, en un mome nt 
hi stori e dominat per la inhibic ió de I' estat és log ic que les ONL assumeixin 
un paper subsidiari destinat a amortiguar les tensions soc ials que pot generar 
I'anomenat capita li sme salvatge de fina ls de l seg le XIX principis de l XX. 
Tanmateix I' admini strac ió pública liberal, caracteritzada pe l seu tamany 
red uH i per les seves funcions de po licia admini strati va, no contempl a cap 
tipus de fun c ió ass istencia l; només es preocupa de l compliment d'un seguit 
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La voluntat política de 
reduir testat comporta un 
retorn de la societat civil 

de preceptes normatius, mentre que qual sevol referencia prestacional li és 
aliena. Les ONL, per tant, poden existir s i així ho dec ideix la soc ietat c ivil , 
pero des de I'administrac ió no hi ha motivac ió per subvenc ionar-les o 
promocionar-les. La ideo log ia liberal parte ix d' unasobirania de la soc ietat 
civil , pero des de I' admini strac ió no hi ha moti vac ió per subvenc ionar-les 
o promocionar- les. La ideo logia liberal parteix d ' una sobirania de la 
soc ietat civil en la que no vol ni pot immi scuir-se i, per tant , deixa a la seva 
lIi bertat qua lsevol manifestac ió associativa. Fina lme nt, la centralitat de l 
mercat com a mecanisme de regulac ió genera tensions soc ials, polaritzac ions 
i conflictes que abonen I' espai d ' actuació de les ONL. Unes actuac ions que, 
consegüentment, seran de reacc ió davant situacions de necessitat ex trema 
i d 'ass istencia a co l·lectius marginals. I sempre, és important recordar-ho, 
des d ' un vo luntarisme i una espontane"J"tat que converte ix qualsevol acte de 
so lidaritat social en un assumpte de caritat o bene fi cenc ia, mai de drets 
soc ials col·lectius. 

Quant a I'estat de benestar la segona columna resumeix una situac ió 
radicalment diferent. La tradic ional centralitat de la societat deixa pas a la 
nova centralitat de I' estat , que es manifesta en la seva vocac ió interventora 
i prestac ional. Una vocació que, a més a més, s'execula des de la propia 
admini strac ió pública i tendeix a homogene"ltzar una soc ietat on I' estat es 
converteix en garantia d ' un conjunt cada cop més ample de drets soc ial s. 
En aquest marc les ONL perden sentit. Les tradic ionals actuacions benefiques 
ara no són necessaries ja que és el propi estat qui assumeix el benestar de 
la co l·lectivitat. Una imatge apropiada seria la d'un estat que s' ho menj a tot, 
que suprimeix les iniciatives de la soc ietat civil i que acapara totes les 
actuacions que aq uesta pugui realitzar. Es tracta d ' un estat que converte ix 
la caritat e n drets soc ials, pero que per fer-ho cobra el peatge de l 
desmantellament de la societat civil i de la res idualitzac ió de les se ves 
organitzac ions. De fet, alguns autors observen I'estat de benestar com un 
pacte entre governants i governats: els primers o fere ixen serve is i efic iencia 
mentre e ls segons prometen pass ivitat i deixar fe r. En aquesta passivitat i 
aquests deixar fer les ONL es dilueixen. 

Finalment la tercera columna ens introdue ix en el recent debat sobre la 
proliferació d 'ONL alhora que ens ofereix algunes c1aus per interpretar 
aquesta s ituació. En primer 1I0c, la gairebé generalitzada voluntat política 
de reduir I' estat que domina I'escenari occ idental des de principis de Is anys 
vuitanta comporta un retorn de la societat civil i, per tant, una nova 
re llevancia per a les se ves organitzac ions. En segon 1I0c, la fragmentació 
de les demandes, I'emergencia de noves necessitats soc ials i les crítiques a 
I'administració burocrati ca rev italitzen la funciona litat d ' unes ONL que 
se' ns presenten com més fl ex ibles, més barates, més properes als problemes, 



més sensibles a les demandes ciutadanes, més obertes a la volatilitat de la 
soc ietat actual i, també, amb més capac itat per adaptar-se a la rapidesa amb 
que aquesta soc ietat esta transform ant-se. 

Les ONL semblen prometre al ce l: a ll eugerir el sector públic sense reduir 
els ni vell s prestacional s assolits, esta lviar recursos sense renunc iar als 
serve is, augmentar la proximitat als problemes i a la gent que els pate ix , 
potenc iar la sensibilitat i e l compromís per part d 'aque ll s que ofereixen e ls 
serve is. fomentar la f1 ex ibilitat i la capac itat d 'adaptac ió en les estructures 
orga nitzatives, etc. Els responsables públics, per raons que van des de les 
més ideolog iques a les més prag matiques, han assumit totes aquestes 
exce l·lencies i, consegüentment , no només permete n e l cre ixement de les 
ONL sinó que I'estimulen. De fet, la promoc ió de les ONL s' ha convenit 
en un de is mecani smes per sa lvar el tan atacat estat de benestar. 

Succeeix, pero, que davant de tan tes vi rtuts acostumem a quedar en lluernats 
i qua lsevol anali si crít ica sembla, simplement, fora de 1I 0c. En e l proper 
apartat presentarem potser no una críti ca a les ONL actuals pero sí algunes 
va lorac ions que e ns han de permetre refl ex ionar sobre el seu futur i, si ho 
cre iem convenient, reorie ntar les tendencies actual s. 

2. Cap a on van aquestes ONL? 

Ja a la introducc ió esmentavem e l paper que podien jugar les ONL en la 
configurac ió d ' un mode l prestacional alternati u i en la promoció de formes 
partic ipatives innovadores. Aquestes dues grans promeses ens s ituari en en 
ni ve ll s de di scurs dife rents: la millora del fun cionament admini stratiu ens 
situari a en un d ' operat iu , mentre que el foment d ' unes noves relac ions entre 
governants i governats e ns trasll adaria a un de substantiu . 

Tol segu it e ns re ferirem breument a aq uests dos nive ll s de di scurs, mentre 
que en un tercer apartat advertirem de is perill s que e l decantament excess iu 
cap a un d' aquests pot generar. Es tracta, per tant , d ' una valoració que, de 
ser compartida, rec lamaria cena reorientac ió e n l' ac tual moda de les ONL. 

2.1. La primera promesa: les ONL com a facilitadores de la 
modernització administrativa 

Aquesta primera promesa podria formular-se com segueix: "les ONL. en 
tanl que proveidores de serveis públics, faciliten la introducció de m.odels 
preslacirmals més economics, més f 7exibles, més ¡HOperS a les demandes 
deIs ciuladans i, per lanl, més adaptables a les exigimcies de I 'enlorn 
ac/ual ". 
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La va/untat 
esta/víadara pat 

acabar 
resídualítzant /a 

prestacíó de 
determínats 

serveís 
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L'admini straci ó pública hauri a de fer front al repte de trencar amb la 
rigidesa i la proclamada -més que no pas demostrada- inefi c iencia deis 
mono po li s burocrati cs . Per autonomes, per descentra litzar les tasques a 
ambits més propers a la c iutadani a i per incorporar press ions de mercat que 
garante ixin la competenc ia. Les ONL -juntament amb a lu'es actors, com ara 
les e mpreses privades o les anomenades agencies públiques- se ri e n 
I'instrument c1au per a la generac ió d ' un nou mode l de prov is ió pluralisra 
de serveis públics . El plurali sme, d ' una banda, incorpora els avantatges de 
I' eficiencia i de comptar amb co l·l aboradors més o menys altrui stes segons 
el cas, d ' una banda, pe ro, també comporta dificultats a I' hora d ' integ rar i 
de coordinar e ls objectius d ' una xarx a cada cop més ex tensa i di versa 
d ' ac tors. 

En els di scursos actual s sembla ev ident que la cre ixe nt presenc ia d ' ONL en 
I'ambit prestac ional s'observa com una forma d ' aug mentar I' economi a, 
I'eficiencia i I' e fi cac ia deis serve is. Les ONL són econo miques perque 
permete n esta lviar paga ments a profess io na ls i aprofitar la vo luntat 
co l·laboradora d' alguns membres de la soc ie tat c ivil ; són eficients perque, 
a lliberades de les complex itats de l dre ts públic, poden actuar agilment i 
rapida; i són efi caces perque el compromís i la proximitat amb assumptes 
que tracten les fan espec ialment sensibles als result ats que efectivament 
aconsegueixen. 

Pero no IOt és tan fantast ic . La voluntat esta lviadora pot acabar residualit zant 
la prestació de determinats serveis , cada cop més dependents de la voluntat 
i I'a ltrui sme de partic ulars. Tanmateix, I'aparent efic ie ncia de les ONL pot 
amagar processos de salaritzac ió poc adequats , ac tituds de treball poc 
professionals o manca de ri gurositat en el control de les des peses . Finalment. 
I' e fi cac ia sempre s ' ha de demostrar en fun ció del di sseny d ' uns objectius 
que, en e l cas de les ONL, pode n resultar excess iva me nt parc ial s o, utilitza nt 
termes politolog ics, poc coherents amb I' interes co l·lectiu. 

Les ONL, en definitiv a, pode n propiciar un s serve is més ag il s, més 
economics, més flexibl es i més propers a ls c iutadans. Pero també poden 
afavorir la res idualització de is serve is , la manca de profess iona litat en els 
actuacions i I'esbiaixament en e ls objectius. L' equilibri entre els perill s i e ls 
avantatges potencial s no és fac il d ' establir i, a més , pot presentar una lectura 
en c1au ideolog ica, Des de la dreta s' acostuma a pensar que l' autonomia deis 
agents prestadors i I'ato mitzac ió del sector públic en organs espec ialit zats 
pot millorar I' economia, I'eficienc ia i I' eficac ia. Des de l'esqueITa, en 
canvi , se so l advertir que , sense coordinació ni direcc ió pública, la 
fragmentac ió pot provocar efectes no desitj ats. He m esquematitzat aquestes 
idees en e l proper quadre. 



Quadre núm.3. 
Pros i contres de la prestació pluralista de serveis 

Avantatges Perills Des de Des de la 
I'esquerra dreta 

reducció de costos residualització de increment de afavorir 

serveis coordinació I'atomització 

agilitat i flexibilitat 
desprofessionalització increment de afavorir I'autonomia 

proximitat als direcció operativa 

usuaris 
prioritats particulars 

2.2. La segona promesa: les ONL com a facilitadores de la 
innovació democratica 

La segona pro mesa afirmaria e l següent: "les ONLpotencien la in volucració 
de la societat civil en assumptes públics i la consciencia de pertanyer a la 
co('lecti vitat i, per tant, milloren la qualitat democratica del conjunt 
social ". 

Av ui sembl a que la tradi c io nal espec ialitzac ió de funcions entre una esfera 
púb lica dedicada a ls afers co l·l ec tius i una esfera privada dedicada als afers 
parti cul ars s' ha difumi nal. Les ONL es troben en aquest espai de difuminac ió 
o n és possib le una re lac ió més estreta, gairebé simbioti ca, entre a ll o públic 
i a ll o pri vat. La importanc ia de les ONL, consegüentment , rau no no més en 
e ls serve is que pode n arribar a prove ir sinó també en la capac itat per generar 
i per fac il itar una relació de mocratica de major quaJitat. 

L 'es ta t de be nestar comptava a mb la pass ivitat de is c iutada ns, que 
s'ex pressava a través d ' una de mocrac ia representati va, distant i e liti sta. La 
seva cri s i, en canvi, ha manifestat la necess itat d'articular mecani smes de 
democracia part ic ipati va, tot comptant amb una ciutada ni a organitzada i 
di sposada a contribu ir, a assumir compro mi sos i respo nsabi litats e nvers la 
co l·l ecti vitat. Les ONL serie n, per una banda, I' e le me nt mobilitzador d'uns 
c iutadans que ac ti ven la seva vo luntat participativa i, per I' a ltra, I'espai 
pri vileg iat de contacte amb la realitat. Les ONL, en definiti va, seri en un 
eleme nt indispensable per mi llorar la qua lita t d'una democracia que 
necess ita re inve ntar e ls mecani smes de re lac ió entre governants i govern ats. 
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Malgrat I' aparent bondat d 'aquesta situac ió també podem apuntar algunes 
advertencies. Alguns autors, per exemple, consideren que la raó princ ipal 
de I' espectau lar creixement de la partic ipac ió a través d ' ONL no es troba 
en I'esfera de la co l·lectivitat sinó en I'ambit privat, en la necess it at deis 
propis vo luntari s de donar ex press ió al des ig de co l·laborar i pre ndre 
cOll1promís amb la cOll1unitat. El desenvo lu pa ll1ent de l sector soc ial, per 
tant, pot comportar perill s: si e l seu creixement esta més relac ionat amb les 
ango ixes postmateri a li stes d ' una c lasse mitj a aco modada que amb les seves 
necessitats col·lecti ves d ' una societat cada cop més polaritzada podri a 
succeir que e l re me i fos pitjor que la malalti a. Podria succe ir que e ls serveis 
de benestar es tribialitzessin , que la seva prestac ió depengués més de /l/ odes 
que de voluntats po lítiques, o que les finalitats foss in menys ill1portant s que 
e ls instruments. Aquestes difi cultats potenc ials tenen. com abans, una 
lectura ideo log ica. Tot plegat ho hem resumit en e l proper quadre. 

Quadre núm.4. 
Pros i contres de les ONL com a facilitadores d'innovació democratica 

Avantatges Perills Desde Des de la 
I'esquerra dreta 

Responsabilitat 
Individualisme Augmentar Primar 

individual control l'espontan'letat 

Tribial ització serveis 
Identitat comunitária Augmentar Primar la lIibertat 

Instrumentalització direcció 

Ciutadania 

2.3. Una advertencia complementaria: primar la dimensió 
operativa per sobre de la substantiva 

Deixant de banda e ls avantatges i e ls inconve nients que incorpora cadasc una 
de les pro meses a nte ri o rs és important asse nya lar una adve rte nc ia 
complementaria. Ens re ferim a la tendencia a decantar e l pape l' de les ONL 
a l' ambit prestac ional co l·locant la dimensió substantiva en un segon terme. 
És a dir, les ONL tendeixen a cré ixer sobretot en tant que representen un 
instrument adequat per a la provisió de serve is públics, mentre que són 
menys utilitzades per millorar la qualitat de la de mocrac ia . 



A més a més, la difi cultat practica per di sting ir aquests dos ambit s provoca 
a lgunes confusions. Així, les ONL tende ixen a re ivindica r les seves 
necess itats d ' autonomia pero no sempre e ntenen prou bé que aquesta 
autonomia, cruc ial quan actuen com a organs d 'ex pressió de la societat 
civil , pot ser di storsionadora quan actue n com a agents prestadors de 
serveis. En tant que instruments per a la innovac ió democratica, les ONL 
necess iten marge de maniobra, independenc ia per expressar-se i llibertat 
per prendre pos ic ions. En tant que instruments prestacionals, en canvi, les 
ONL utilitzen recursos públics per o ferir serveis públics i, per tant , han 
d ' estar subjectes al contro l i les prioritzac ions deis responsables públics . 
D'a ltra manera s ' enva iria un ambit públic sense la leg itimitat democrarica 
per fer-ho. 

Ai xí dones, per una banda, la concentrac ió en la dimensió operati va 
instrumentalitza les ONL; mentre que, per l'altra, la tendencia a confondre 
les necess itats de cada dimensió provoca di storsions. Cal, per tant , reorientar 
el futur de les ONL en aquestes dues direcc ions: 

• En primer lIoe és necessari potenciar la capac itat de les ONL per 
ac tuar com a interl ocutors socials, com a canal que millora les re lac ions 
entre la soc ietat c ivil i l' es fera pública. Per aconseguir-ho és imprescindible 
que les ONL assumeixin la importanc ia d ' aquest rol i que no els fac i sortir 
de I'ambit estri ctament prestac ional. 

• En segon lIoe ca l clarificar les diferenc ies entre les dimensions 
operati ves i les substanti ves, ai xí com e ls comportaments que e n cadasc una 
d 'e lles han de desenvo lupar les ONL. 
Al nostre ente ndre avan<;ar en aquestes dues direcc ions pot ajudar a 
potenciar e ls avantatges de les ONL i també a conjurar-ne e ls perill s. 

Quim Brugué i Ricard Goma 
Facultat de Ciencies Polítiques i Sociologia 

de la Universitat Autónoma de Barcelona 
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