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Resum

Abstract

El proppassat 19 de gener, es va presentar a la Universitat
Oberta de Catalunya el llibre La gobernanza hoy: 10 textos de
referencia, coordinat i traduït per Agustí Cerrillo, professor dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
El van presentar Eduard Aibar, vicerector de recerca de la UOC;
Francisco Ramos, director de l’Institut Nacional d’Administració Pública; Joan Prats, director de l'Institut Internacional de
Governabilitat de Catalunya i autor del llibre De la burocracia al
management. Del management a la gobernanza, que també fou
presentat en el mateix acte.

On 19th January 2006, the book entitled La gobernanza hoy:
10 textos de referencia (Governance today: 10 texts of reference) was presented at the Universitat Oberta de Catalunya
(UOC - Open University of Catalonia). The book was coordinated
and translated by Agustí Cerrillo, professor of Law and Political
Science at the UOC.
The presentation was attended by Eduard Aibar, vice-rector of
research at the UOC; Francisco Ramos, director of the Instituto
Nacional de Administración Pública (National Institute of Public Administration); Joan Prats, director of the Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (International Institute of
Governability of Catalonia) and author of another book that was
also presented at the same event and entitled De la burocracia
al management. Del management a la gobernanza (From
Bureaucracy to Management. From management to governance.)
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Les societats occidentals es veuen immerses en
profunds canvis que tenen importants repercussions en
els poders públics. La globalització i les tecnologies de la
informació i la comunicació, la crisi fiscal de l'estat o les
fallides del mercat estan demanant noves maneres de
governar.
Els sistemes de govern tradicional han estat basats en la
jerarquia i la unilateralitat. Però avui, la visió única de les
necessitats de la societat des de l'estat no permet fer
front a la complexitat, diversitat i pluralitat que caracteritzen les nostres societats. D’altra banda, les aproximacions al mercat que es van estendre en la dècada dels
vuitanta, per exemple mitjançant la privatització i la desregulació, tampoc no s'han considerat com a suficients
per a satisfer els interessos de la ciutadania.
Davant aquesta situació, en els darrers anys s'han buscat
nous sistemes que, sense superar i abandonar definitivament els sistemes anteriors, giren entorn del concepte de
governança.
Des d'una perspectiva general, la governança s'identifica
amb els procediments i els mecanismes per mitjà dels
quals les diferents preferències dels ciutadans que coexisteixen en aquesta nova realitat social es converteixen
en eleccions polítiques efectives i la conversió de la pluralitat dels interessos socials, en una acció unitària assolint les expectatives dels actors socials. En aquest sentit,
la governança guia la interacció entre actors interdependents (estat, societat civil, empreses), la qual cosa permet fer front als nombrosos interessos, recursos i visions
que els diferents actors tenen. La governança significa
una manera de governar més cooperativa en la qual els
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actors públics i privats participen i cooperen en la formulació i aplicació de la política i les polítiques públiques.
Cada cop són més els àmbits en què s'usa el terme governança: de la governança global a la governança local passant per la governança europea; de la governança
d'Internet a la governança de l'ajut al desenvolupament
sense oblidar la governança de l'educació.
Aquesta multiplicitat d'usos és afavorida pel fet que la
governança és un concepte dinàmic i, per això, encara
està en formació i és objecte d'atenció i anàlisi des
d'aproximacions molt diferents.
La gobernanza hoy: 10 textos de referencia és un llibre
coordinat per AGUSTÍ CERRILLO i MARTÍNEZ, professor dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, i coeditat
per l'Institut Nacional d’Administració Pública i l'Institut
Internacional de Governabilitat de Catalunya. Aquest llibre recull la selecció i traducció de deu articles publicats
en els darrers anys sobre la governança per politòlegs
europeus i nord-americans acompanyats per una introducció que pretén situar el lector en el debat sobre la
governança.
Aquest llibre veu la llum en el marc del grup de recerca
sobre la Governança en les Societats Globals, integrat
pels professors dels Estudis de Dret i Ciència Política de
la UOC i els analistes de l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya.

Enllaços d'interès
<http://www.tele.inap.map.es/libreria/
Ficha.asp?codigo=544>
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