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Confiança en les institucions 

 
 La crisi de confiança que pateixen les institucions polítiques, socials, 
econòmiques i educatives està tocant fons. Ha crescut exponencialment en els 
darrers anys i aquesta crisi afecta el cor de la societat civil, la seva fisiologia.  
 

Crear un clima de confiança és bàsic per a l’eficàcia d’una institució. Cal 
que els dirigents sàpiguen delegar funcions i confiar en els col·laboradors 
mentre no tinguin raons per sospitar. Quan la confiança és feble, l’organització 
arriba a ser força ineficient, perquè tots comencen a sospitar de tots, de les 
seves intencions i pràctiques. Es crea un clima de permanent hipocresia, de 
doble joc i de falsedats.  

 
 La manca de confiança condueix les persones a estar espantades i a 
viure insegurament en el marc laboral, mentre que la confiança permet anticipar 
al futur, fa possible afrontar allò que és incert i reduir el camp de les 
possibilitats. Això minimitza la incertesa en el comportament de les altres 
persones, perquè tenim indicis per pensar com actuarà. Senzillament, ens fiem 
dels altres. En definitiva, la confiança simplifica el món, la vida quotidiana, 
familiar i laboral, redueix el camp de complexitat del que és desconegut.  
 
 Hi ha una relació inversament proporcional entre normes i confiança. A 
més confiança, menys normes; mentre, si manca la confiança, més normes, 
regles i protocols. Un fort sistema de control de l’organització pot inhibir el 
desenvolupament de la confiança, perquè les accions poden ser interpretades 
com resposta a aquest control i no com un senyal de confiança. Una 
organització cal que sigui dissenyada per permetre el creixement de les 
persones.  
 
 En definitiva, els grans especialistes en psicologia i en ètica de les 
organitzacions conclouen que la confiança influeix decisivament en la 
cooperació i en els acords, especialment en un temps com el nostre, 
caracteritzat pel canvi i la incertesa. Allí a on hi ha un ambient en el qual no es 
confia en l’altre, qualsevol altra activitat que requereixi de la cooperació serà 
més difícil.  
 

Per millorar la confiança, les institucions han d’aconseguir que les seves 
operacions siguin més transparents. En realitat, cal fer veure que la 
transparència pot reduir la confiança depenent del que es reveli. La 
transparència pel que fa, pot minar la confiança, si les retribucions no 
reflecteixin realment una relació directa entre retribució i rendiment. 

  
 També s’afirma convencionalment que la integritat és determinant per 
generar confiança en les institucions. Certament que és important, però les 
parts que actuen, col·laboradors i destinataris, han de tenir la sensació de què 
l’organització es preocupa pel seu benestar.  
 
 Per generar confiança, doncs, les organitzacions han de demostrar 
constantment la seva competència en allò que fan. Ningú no es fia dels 
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incompetents, però no tothom exigeix el mateix tipus de destresa. Els 
col·laboradors cerquen competència en la gestió, mentre que els destinataris 
busquen la competència tècnica i científica.  
 
 Queda molt per fer, però el camí és clar. Si es vol recuperar la confiança, 
cal obrar de manera competent.  
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