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Entrevista Antoni Biarnés
Director de l’Institut Àgora. En finalitzar els estudis va voler conèixer com eren les administracions públiques des de dins. Actualment, Antoni Biarnés dirigeix
una consultoria destinada a millorar les polítiques del sector públic. A banda, és un dels impulsors del Fòrum Berguedà, que aglutina una vintena de persones de
diversos àmbits per buscar solucions a les problemàtiques de la comarca. Creu que els berguedans han de jugar bé les cartes per millorar la situació econòmica
ARXIU/D.C.

Antoni Biarnés al seu
domicili de Berga

«Els estudis i plans
no s’aprofiten prou,
tot i que ara la
pressió d’obtenir
resultats és més
gran»
 Biarnés assegura que amb l’actual

situació econòmica no es fan tants
encàrrecs, però els que es realitzen
es tenen més en compte

Dani Perona
BERGA

És politòleg i llicenciat en Dret i
va orientar els seus estudis en
l’àmbit de la governança i la gestió
pública. El berguedà Antoni Biarnés va iniciar la seva vida laboral
dins el món de les administracions per conèixer-les des de dins.
L’any 2000, juntament amb dos
socis més, crea l’Institut Àgora,
l’empresa de consultoria en l’àmbit públic que actualment dirigeix. Té un despatx a Barcelona i un
altre al Berguedà per poder treballar des de casa. Viu a Berga i procura passar-hi tant temps com
pot, encara que la meitat de la
setmana és a Barcelona, o de viatge per motius de feina. El seu institut va presentar, el novembre,
un estudi sobre la fuga de talent al
Berguedà, en el qual es constata
que el 46% dels graduats en secundària a l’institut de Berga treballen i viuen a l’estranger.
P Quines han estat les reaccions,
dos mesos després de la presentació de l’estudi?
R He constatat interès, que ja és
molt. Es tracta que aquest tipus
d’estudis es coneguin i s’utilitzin.
L’alcalde de Berga, Juli Gendrau, va
demanar-me una presentació i
vam estar parlant sobre les possibles aplicacions. També l’hem treballat dins del Fòrum Berguedà, on
ens interessa poder treure suc d’a-

quest tipus d’estudis. La qüestió és
que el tema que toca és complicat
i no té fàcil solució, de manera que
hem d’intentar posar-hi el nostre
gra de sorra, encara que cal que la
conjuntura ens acompanyi.
P Quina creu que seria la solució
per evitar la marxa de joves?
R La part principal és el desenvolupament econòmic. La gent marxa perquè no té feina de la que busca, feina qualiﬁcada. Llavors, si hi
hagués oportunitat de treballar a la
comarca o un és capaç de crear-se
el lloc de treball, la gent es quedarà. Tot el que sigui economia, política i desenvolupament és clau.
Com que ens coincideix amb una
crisi important, obliga a espavilarnos. S’ha de tenir en compte que
l’evolució general del món pot
complicar més les coses al Berguedà. Aquestes són les cartes
que ens vénen donades, que no
podem triar, però depèn de nosaltres jugar-les. Si només anem
fent, la cosa anirà malament. Si en
canvi entenem el que ens hi juguem i fem l’esforç, potser ens
anirà bé. Però que quedi clar que
al Berguedà no estem condemnats
a res i que lamentar-nos tampoc no
servirà de res.
P Quina feina fa a la consultoria?
R Treballar amb governants i gestors públics per ajudar-los a fer millor la seva feina. No només fem
consultoria, sinó que l’apliquem al
sector públic amb la resolució de
problemes, l’assessorament de la
línia a seguir, o estudis sobre de-

«La gent marxa de Berga
perquè no hi ha feina, si un és
capaç de crear-se el lloc de treball,
es queda al seu lloc de residència»
«Primer cal conèixer la
situació i després elaborem la

proposta, la negociem amb el client
i entrem en la seva execució»
«Cada vegada es fan més
estudis d’avaluació per saber si
les polítiques públiques funcionen,
però estem molt lluny de l’ideal»
mandes concretes. En general treballem en grans administracions,
perquè les petites, com podria ser
al Berguedà, tenen pocs recursos
i menys cultura del que pot aportar el servei de consultoria.
P Quines són les principals demandes a l’Institut Àgora?
R Abans ens demanaven més temes de reorganització de les administracions o projectes de planiﬁcació estratègica per saber cap
on anar. Ara, en canvi, amb la crisi, la majoria de demandes estan
relacionades amb projectes d’eﬁciència i estalvi o bé amb polítiques socials. Això va molt lligat a la
conjuntura de cada moment.
P Quin és el procés d’intervenció
en una administració?

R Comença amb una convocatòria pública per actuar en una necessitat o bé a través de col·laboracions que nosaltres mateixos
presentem perquè creiem interessants. Primer cal conèixer la
situació i després elaborem la proposta, la negociem amb el client i
entrem en l’execució, que normalment va a càrrec del client,
encara que nosaltres fem un acompanyament amb les eines que
hem donat.
P Creu que els estudis que es
projecten són útils?
R Els estudis no s’aproﬁten prou.
Sobretot, això passava més anys
enrere, quan hi havia més recursos
al món públic, perquè es feien
encàrrecs més alegrement i no se
sentia la pressió d’aconseguir resultats. Ara que convé fer feina
perquè la situació econòmica és diferent, es tenen molt més en compte aquests estudis. La conjuntura
ha permès millorar en aquest sentit, tot i que encara hi ha feina a fer.
P Un cop aplicades les propostes
de millora, per exemple, s’avaluen els resultats?
R Hi ha estudis que són concretament d’avaluació, encara que se
n’haurien de fer molt més i s’haurien de valorar més àmpliament les
polítiques i els programes públics
per saber si funcionen i per aprendre de les coses que no tiren endavant i que caldria canviar. Sí
que cada vegada se’n fan més,
però encara estem molt lluny del
que hauria de ser l’ideal.

P Treballeu amb el món real i
amb el món públic. Quines percepcions trobeu?
R Es constata que hi ha molta
preocupació i malestar de la població. El repte que tenen els governants és donar-hi resposta; si
no, poden aparèixer nous conﬂictes socials. De totes maneres, també sabem que treballem amb el
món públic i sabem que el seu ritme és més lent que el del privat.
P Un dels temes del moment és la
independència de Catalunya. Heu
fet estudis respecte d’això?
R Tenim clients que són polítics,
per tant és inevitable. El que és clar
és que estem en un moment històric i pot acabar amb diferents ﬁnals, però depèn dels catalans,
malgrat els problemes i les condicions que tenim. És complicat, hi
ha interessos, per això no hi ha res
fet i ningú no es pot conﬁar, perquè
els anys que tenim al davant seran
durs.
P És impulsor del Fòrum Berguedà. Quina feina feu?
R Som un grup d’emprenedors
en diversos àmbits que tenim en
comú la preocupació pel present
i el futur de Berga i la comarca. Ens
trobem periòdicament per estudiar
i debatre temes que hi fan referència, per acabar amb unes conclusions i propostes i anar-les a
vendre a qui toqui i posar-nos a la
seva disposició perquè les propostes tirin endavant. Tenim pensaments diferents però tots prioritzem la millora del Berguedà.

