
TRIBUNA JUEVES, 7 DE MARZO DE 2013Ultima Hora Menorca14

La positiva nuesa d’aquest gerent nu

M
anuel Yebra és
nat de Melilla,
un territori
que mira la

mar amb projectes, amb
idees, amb somnis i amb
voluntat, i que deixa d’es-
quena la tanca semicircu-

lar de filferro. Melilla no mira la tanca de
ferros, només fa que mirar la mar, i la mar
és a Melilla com la mar és a Menorca. Hi
ha un silenci nu, despullat, i alhora una
nuesa eloqüent a totes dues roques. Fa poc
més d’un any que vaig passar uns dies a
Melilla: el sol és magnífic, el blau és pro-
fund, la mar bressola les barques, i aquí to-
thom sap que per sortir-se’n no hi ha eines
millors que l’ajuda del company, la força
dels braços, que és la força de voluntat, i la
mar. Estic segur que Melilla mira d’oblidar
el passat, que és una taca, perquè mira de
trobar solucions.

Trobo positiva la nuesa d’aquest gerent
nu. L’experiència menorquina, i sobre tot
l’experiència forana, ens ha ensenyat que
el candidat, el polític, el gestor que es pre-
senta amb medalles al pit i carregat de cu-
rrículum no és precisament qui fa la feina
ben feta. L’historial sempre és interessant,
però mai és garantia, i cap metge és bon
metge en virtut dels diplomes que tingui al
despatx, sinó en virtud d’una voluntat de
servei i d’una dedicació a l’estudi i a la fei-
na. Ja se sap que ha de haver-hi una base
de formació imprescindible, però també se
sap que el nou gerent no farà de metge, si-
nó que farà mans i mànigues per tal que
metges i d’altres professionals, més que ell
mateix, facin ben navegar la sanitat me-
norquina.

Per primer cop hi haurà un gerent de
l’Àrea de Salut de Menorca que no podrà

fonamentar-se en un passat d’estudis o de
feines fetes, sinó que haurà de fonamen-
tar-se en allò que li diguin les persones a
les quals pregunti. És evident que haurà de
preguntar, que haurà d’escoltar, que haurà
de dialogar, que haurà de trobar el con-
sens: vet aquí les eines del gerent, i vet
aquí que aquesta perspectiva de nuesa que
s’ha de vestir és una perspectiva força inte-
ressant. Aquesta és una bona
oportunitat. Vet aquí la nuesa
d’un gerent nu, i vet aquí que
no és un problema, sinó la
clau per entendre les perspec-
tives d’una gestió compartida.

Una mirada al període ante-
rior de la gerència ens demos-
tra que la condició de metge
no va significar una gestió més
acurada de la sanitat, ni unes
maneres més adequades, ni un
esperit més sensible, ni més
voluntat de diàleg. En aquest
cas, el títol de llicenciatura no
ha estat una eina decisiva. I
una mirada al període prece-
dent, també gerenciat per un
metge, ens demostra que les competències
per a la gestió no procedien de la condició
mèdica sinó del sentit comú, de la volun-
tat de diàleg, d’un esperit de fer les coses a
l’estil local. N’hi ha un que marxarà prest
(em pregunto si podria quedar-s’hi) i n’hi
ha un altre que continua a casa seva, i
contesta amb menorquina amabilitat les
salutacions dels antics companys de feina.
En d’altres paraules: la qüestió no és el ni-
vell del títol, sinó el nivell de persona.

Més d’un cop aquestes línies van afir-
mar que el càrrec no li dóna a ningú la ca-
pacitat per desenvolupar-lo correctament,
un extrem que ha estat prou demostrat. El

càrrec no és una font de saviesa, ni és el
camp d’experimentació on aplicar les
pròpies tendències. El càrrec és una altra
cosa: es tracta de coordinar les forces dis-
ponibles per tal que la suma de petits es-
forços, la suma d’infinites bones accions
tinguin per resultat un conjunt que satis-
farà les necessitats sanitàries de la majoria.
El nou gerent haurà de obrir més portes,

noves portes, i si vol sortir-se’n haurà de
comptar amb la complicitat de tothom.

Si el nou gerent no sap quina és la trans-
cendència de una radiografia, ni el valor
d’una vacuna, ni la importància d’una
consulta ràpida a l’especialista, no tindrà

cap més alternativa que preguntar. I aques-
ta perspectiva és força interessant, perquè
tothom que criticava ara tindrà l’oportuni-
tat de proposar-li solucions. Si cadascú pot
aportar una solució al problema que li
afecta en el petit àmbit en el qual desenvo-
lupa la pròpia tasca de salut, el conjunt en
sortirà beneficiat. En canvi, si cadascú con-
tinua esperant que la solució caigui del cel,
esperarà en va, i mentre espera la feina no
estarà ben feta. Aquesta és la oportunitat
per a l’autogestió.

La nuesa d’un gerent nu ha de ser
l’oportunitat per tal que cadascú faci una
revisió sincera del propi comportament
professional. I també, en igual magnitud,
per tal que els usuaris de la sanitat menor-
quina facin una revisió, igual de sincera,
sobre l’ús que fan dels professionals i dels
serveis sanitaris. Uns i altres han d’enten-
dre que els temps canvien, i és bo que can-
viïn. Han de saber que és impossible tenir-
ho tot, i que per tant s’ha d’escollir.

La reflexió també és nuesa, perquè ha
d’estar despullada de tota actitud negativa,
de tot comportament egoïsta, fins i tot de
tot el que sigui una comoditat difícil de
mantenir.

La nuesa del gerent és ara per ara una
bona oportunitat. Però no és una oportu-
nitat per a tots, sinó només per aquells
que entenguin que el problema de la sani-
tat menorquina no és el problema d’un ge-
rent nou, i nu, sinó que és més aviat el
problema de tots, perquè tothom a Menor-
ca, ara per ara, està despullat, qui més qui
menys, i tots tenim, en conseqüència,
molt d’interès en el fet de vestir-nos amb
una sanitat senzilla però suficient, ni poc
ni massa.

(*) Metge

JORGE BELLO (*)

Faràmans imànigues
perquèmetges i d’altres
professionals,més que ell
mateix, facinnavegar la
sanitatmenorquina‘‘

Gracias, Sr. Klaus
Griebl!

El área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Es Castell
quiere agradecer públicamente
la colaboración del Sr. Klaus
Griebl, propietario del Labora-
torio Prótesis Dental Menorca
Dent, de Maó.

También en nombre de la
iniciativa «De Menorca para Me-
norca», mediante el Supermer-
cat Trebalúger, hizo una dona-
ción de alimentos a la conceja-
lía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento para ayudar a
las familias necesitadas de Es
Castell y estimular a comprar
más productos menorquines en
las tiendas de Menorca.

La donación, destinada a las
familias necesitadas del muni-
cipio, fue de 552 litros de leche
y tuvo lugar el jueves 28, junto
a Sebastià Orfila representante
del Supermercat Trebalúger,
donde el trato con el cliente es
personalizado y ofrecen pro-
ductos de propia fabricación.

De nuevo, muchas gracias
por vuestra colaboración, y so-
bre todo, agradeceros enorme-
mente los esfuerzos realizados
por todas aquellas personas
que desean ayudar a los de-
más.

En nombre del alcalde, Lluís
Camps, y en el mío propio co-
mo concejal de Servicios Socia-
les, muchas gracias.

MATILDE MAMAJÓN LÓPEZ,
CONCEJAL SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL

Día de Andalucía

En nombre de la Casa de An-
dalucía de Menorca deseamos

agradecer el trato deferente que
Ultima Hora Menorca prestó a la
celebración del Día de Andalu-
cía que tuvo lugar en el Teatro
Principal de Mahón el pasado
día 28 de febrero.

Igualmente es de destacar el
realce que el periódico conce-
dió en sus informaciones a los
premios y reconocimientos que
se otorgaron en tal ocasión.
Muchas gracias.

JOSE MARIA VIZCAINO,
RELACIONES PÚBLICAS DE

CASA DE ANDALUCÍA DE MENORCA

Agraïment de la
nova junta directiva
de JJMM de Maó

El passat dissabte dia 2 de
març, amb el recolzament de la
majoria dels socis assistents,
vam ser elegits nova junta di-
rectiva de l’associació Joventuts
Musicals de Maó. Serveixin
aquestes línies per, primera-

ment, agrair la gran tasca rea-
litzada fins ara per les anteriors
juntes de Joventuts Musiacls de
Maó, atès que l’aportació de to-
tes elles ha possibilitat que
l’entitat i els projectes que han
desenvolupat ostentin el presti-
gi i reconeixement que els és
conferit actualment.

Per part nostra, com a nova
junta directiva de l’associació,
afrontem la nostra responsabi-
litat amb il·lusió, optimisme i,
sobretot, ganes de treballar, tot
seguint el camí marcat als esta-
tuts de l’entitat, així com el
marcat pels objectius que hem
determinat al projecte de gestió
elaborat pel nostre equip.

Així mateix, aquesta nova
junta agraeix l’esforç que ha
realitzat la junta sortint en la
confecció d’una proposta ambi-
ciosa i força atractiva pel pro-
per Festival de Música de Maó i
pel concert de Cap d’Any.

Sens dubte dita proposta será
detalladament analitzada,
mantenint sempre una visió ar-

tística i de gestió professional,
cercant la seva adeqüació a les
línies que orienten el nostre
projecte de gestió y desenvolu-
pament de l’associació, pri-
mant en tot moment la viabili-
tat i sostenibilitat tant dels pro-
jectes dalt esmentats com de la
resta de projectes que, des
d’ara, es programi dur a terme.

Finalment, voldríem donar
també les gràcies a tots els socis
que van assistir a l’assemblea i
a aquells que, en les darreres
setmanes, ens han rebut, escol-
tat i encoratjat a tirar endavant
el nostre projecte. A tots ells
expressar-los que esperem se-
guir comptant d’ara endavant
amb el seu suport i confiança
en el nou camí que emprenem
al capdavant d’una entitat con-
solidada i acreditada com és Jo-
ventuts Musicals de Maó.

Contacte:
maojjmmc1@gmail.com

FÈLIX FERRER BALLESTER
PRESIDENT DE JJMM MAÓ

CARTAS AL
DIRECTOR

La encuesta

¿Está a favor de autorizar la instalación de
chiringuitos en las playas vírgenes deMenorca?

Puede participar en las encuestas de la
semana en nuestra edición digital
www.ultimahora.es/menorca

Los resultados de las encuestas se
pueden consultar en laweb del diario.


