TITULARS DEL DEBAT / CAFÈ 5 - ORIOL ESTELA
EL “JO” VS. “EL QUE ÉS COMÚ”
Com fem entendre el dret col·lectiu per sobre de l’individual? Cal preservar i
ampliar els béns públic i comuns, fent-los assequibles al conjunt de la població
a través del suport públic amb garanties. També cal imposar un criteri de
racionalitat amb l’ús de certs béns, com podria ser l’habitatge.
LA COHERÈNCIA
Què volem mantenir? On posem realment el focus? Totes les dificultats que
obstaculitzen el canvi treballen en conjunt i sempre hi haurà conflictes interns.
La coherència serà clau per arribar al canvi desitjat.
L’EQUILIBRI A LES ADMINISTRACIONS LOCALS
Cal diferenciar allò que és urgent d’allò que és important. La gestió de la
quotidianitat de la ciutadania és central en les administracions locals. A més a
més, la proximitat digital és més exigent que la proximitat presencial, perquè
exigeix respostes més ràpides.
El gran repte: mantenir l’equilibri entre la visió estratègica coherent amb lo
global, i la centralitat del dia a dia i necessitat de donar respostes (que no
solucions) des de la proximitat.
VISIONS CLARES I MISSIONS REALISTES
Cal treballar amb una visió de futur amb missions específiques i
transformadores que permetin aterra-la. Aquests missions han de representar
objectius clars i quantificables, ser coherents amb l’escala territorial i provocar
una cascada de canvis encara més concrets.
Actualment els plans estratègics son cada vegada més adaptatius perquè
busquen captar les oportunitats del context.
L’ESTRATÈGIA COM A GESTIÓ DE LA TRANSICIÓ
L’estratègia és la gestió de la transició. Has de tenir clar l’escenari futur però no
oblidar les accions presents que impulsin la transició. Els plans estratègics han
de tenir un peu en el present.
Cal destacar la importància de tenir un bon observatori local o d’escala
superior.
MULTIPILCADOR LOCAL
Com incrementem el multiplicador local? Intentar fer que cada euro que
entra al municipi es quedi a dins i generi més riquesa al nostre territori. Hem
d’identificar i treballar amb aquelles activitats que millorin de l’efecte
multiplicador local.

