
No tolerem la incompetència directiva

Malauradament, una ja antiga publicació del grup de qualitat de la camfic 
torna  a  estar  d’actualitat:  “Provant  de  sobreviure  en  la  nostra  cadira,  
manual  de  directologia  aplicada”  (camfic  2002).  En  aquest  llibret,  de 
recomanable  lectura,  amb  humor,  tot  mantenint  el  respecte  per  les 
persones, s’abordaven les “patologies” que feien emmalaltir els directius i 
podien provocar que no fessin bé la seva feina. El mal d’altura, l’hidrocele, 
els testicles en ascensor,  la coartació d’aorta o l’anèmia ferropènica són 
algunes de les malalties més freqüents, segons els autors.

Desgraciadament  els  fets  ens  confirmen  que  seguim  tenint  directius 
“malalts”.  Sols n’exposo,  a  grans trets,  un cas (segurament en coneixeu 
més). Vagi sempre, per endavant, el meu respecte per les persones que, en 
tot  cas,  com a tals,  se’l  mereixen,  més si  estan  “malaltes”.  En  tot  cas, 
aquest  respecte  no  pot  ser  límit  per  a  denunciar  actituds  d’aquestes 
persones; actituds que, sovint, són irrespectuoses amb els seus subordinats.

Un  “gerent”  qualsevol,  en  un  territori  extens  de  la  nostra  estimada 
Catalunya.  Ja  fa  anys  que  hi  és,  després  d’una  llarga  història  de 
responsabilitats  en  altres  càrrecs.  Compleix,  “religiosament”  els 
pressupostos; alguns pensen que és mèrit seu: no s’han adonat que en bona 
part del territori sempre s’han obtingut bons resultats, sobretot per un molt 
bon ús de la prescripció.

No  coneix  el  que  gestiona.  No  sap  què  és  l’APS  ni  l’aprecia.  Té  un 
estrabisme divergent. Això el porta a no tenir cap mena de full de ruta de 
millora dels serveis i a prendre decisions poc encertades: és incompetent (té 
un  mal  d’altura,  agreujat  per  una  hipoacúsia  de  percepció:  és  incapaç 
d’escoltar a qui l’aconsella).

Tot  això  és  greu,  però  la  seva  incapacitat  i  mala  relació  amb els  altres 
(bàsicament una  afàsia d’expressió) encara ho agreuja més. Com que se 
sent  insegur,  perquè no sap i  no es relaciona,  té necessitat  d’actuar  en 
contra d’aquells que li podrien fer ombra (els cessa o els obliga a dimitir, 
intentant que no consti com un cessament). En desconfia (asma al·lèrgica); 
sense entendre que, en realitat, el podrien ajudar.

A  sobre és poc  educat,  poc  respectuós,  i  pot  cessar  a  una persona per 
correu electrònic, o a una altra dir-li d’avui per demà que ja no cal que torni,  
sense donar-li  cap explicació ni  alternativa.  Algun s’assabenta de que el 
cessaran perquè veu publicada la seva plaça. A un altre una veu anònima 
l’avisa pocs dies abans “van per tu...”. És un cas clar de  síndrome frontal 
(antipatia, manca de respecte) i de desagraïment (coartació d’aorta), ja que 
sovint és ell mateix qui mesos abans havia demanat a aquells professionals 
que menysprea que l’ajudessin assumint una responsabilitat.



La  seva  actuació  va  provocant  que  aquells  qui  volien  dirigir  amb 
responsabilitat,  intentant  fer  les  coses  ben  fetes,  desapareixien. 
Progressivament es rodeja de gent gris,  poc activa,  amb poques idees i, 
sovint...  espantada.  Els  seus  subordinats  o  marxen  o  arriben  a  patir  de 
covardia (testicles en ascensor) o d’immobilisme (hipotiroïdisme),  amb la 
qual cosa queden inhabilitats per exercir les seves funcions directives.

Quin és el resultat final?: el desànim dels bons professionals, amb perill greu 
de que claudiquin i permetin que en el territori “regni” la incompetència, 
l’apatia i la mediocritat. El territori gestionat, de fecund, es converteix en 
erm.

Denuncio aquesta situació perquè em fa mal, perquè ens fa molt de mal, 
perquè malmet les nostres ganes de treballar correctament, de donar un 
bon  servei,  malgrat  les  limitacions.  Denuncio  al  gerent(s)  malalt(s)  però 
també a qui l’hauria de tractar i no ho fa (el seu superior). Em denuncio a mi 
mateix  i  als  meus  companys  (especialment  aquells  qui  tenen  alguna 
responsabilitat  directiva)  per  no  ser  capaç  de  rebutjar  la  incompetència 
directiva, més quan va acompanyada d’altes dosis de manca de respecte. 
Cal eradicar-la, perquè ens fa mal!

I,  a  vegades,  els  tractaments  no  poden  ser  simptomàtics,  han  de  ser 
etiològics  (eradicar  la  causa).  Quan hi  ha tanta “pluripatologia directiva” 
acumulada un arriba a pensar que potser es tracta d’una estratègia ben 
dissenyada: debilitar el funcionament dels serveis públics, eliminant com a 
directius a professionals competents i promovent els mediocres. 

Ho seguirem permetent...?

Albert Planes Magrinyà
Metge de família
16-06-2012

NOTA:  Les  malalties,  escrites  en  cursiva,  són  extretes  del  llibre  citat  al 
principi.  Tenen  una  finalitat  descriptiva  i,  en  cap  cas,  pretenen  faltar  al 
respecte personal a ningú.


