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Ivàlua afirma que l’avaluació influeix en les 
polítiques públiques i ajuda a la presa de 

decisions municipals 
  

 Albert Soria, subdirector general de la Fundació ”la Caixa”:  “Amb la crisi, 
l’aportació pública al tercer sector s’ha reduït un 24%, prop de 1.100 milions 
d’euros” 

  

 Més de 140 tècnics i responsables de programes públics de diferents municipis 
de Catalunya, han participat a la Jornada “L’avaluació de polítiques en l’àmbit 
local: una assignatura pendent per a la innovació social”, celebrada al Palau 
Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, un think tank que pretén convertir-se en un 
referent intel·lectual pel món acadèmic i professional. 

 
 

Barcelona, 3 de juliol de 2014-. L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), 
consorci públic que té com a missió la promoció de l’avaluació de les polítiques públiques a 
Catalunya, ha presentat avui davant més de 140 tècnics i responsables d’avaluació de polítiques 
públiques, la jornada “L’avaluació de polítiques en l’àmbit local: una assignatura pendent per a 
la innovació social”, en la qual s’ha discutit sobre l’efectivitat dels programes i les polítiques 
municipals. La jornada, inaugurada pel president d’Ivàlua, Frederic Udina, acompanyat per Xavier 
Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona, i Albert Soria, subdirector general de la 
Fundació ”la Caixa”, ha comptat també amb el suport del Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, 
un think tank que pretén convertir-se en un referent intel·lectual pel món acadèmic i professional. 
 
Frederic Udina (Ivàlua) ha començat indicant la creixent necessitat d’innovar amb els sistemes 
d’avaluació que s’utilitzen a les activitats i programes de les polítiques públiques que es porten a 
terme en els ajuntaments que conformen Catalunya. Per la seva banda, Albert Soria (Fundació ”la 
Caixa”) ha afirmat que “no existeix innovació social si no hi ha avaluació”, ja que “l’autèntica 
innovació social és transformadora de la realitat però aquesta no és efectiva si no s’avalua”.  
 
En aquest sentit, Soria ha esmentat que la reducció de l’aportació pública al tercer sector 
social, durant els últims anys, ha estat de 1.100 milions d’euros, el que representa un 24% 
menys des de l’inici de la crisi. Tot i així, el representant de “la Caixa” ha recordat que els 
ajuntaments segueixen aportant una quarta part d’aquest finançament públic, un percentatge que es 
manté tot i la reducció global de 470 milions d’euros. Per la seva banda, Xavier Forcadell (Diputació 
de Barcelona) ha afirmat que durant l’actual mandat polític “hem doblat la inversió al servei del 
món local per invertir en polítiques públiques, sumant un total de 1.000 milions d’euros”. 
Forcadell recorda que “dels 311 ajuntaments que formen part del nucli de Barcelona, el 30% tenen 
menys de 1.000 habitants, raó per la qual tenim el deure d’implementar metodologies, però també 
una xarxa d’assistència per aquests ajuntaments”. I és que la Diputació de Barcelona ja ha posat en 
practica tècniques d’avaluació amb la col·laboració  d’Ivàlua, com ara el programa de teleassistència 
de serveis socials.  
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La Jornada moderada per Anna Tarrach del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya ha continuat amb una taula rodona, on s’ha parlat sobre la necessitat 
d’avaluar i en la qual han participat Pilar Soldevila, gerent adjunta de l’Ajuntament de Barcelona; 
Llorenç Fernández, cap de la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació de l’Ajuntament de 
Sant Boi; Lidia Mallorquí, tècnica d’avaluació de l’equip de suport a l’avaluació i planificació dels 
serveis socials de l’Ajuntament de Girona, i Àngels Soler, cap del Servei de Planificació i Avaluació 
de programes a l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social a l’Ajuntament de 
Terrassa.  
 
Impacte de les Glòries en la població 
 
En aquest sentit, Pilar Soldevila ha posat com a exemple el cas de la transformació de la Plaça de 
les Glòries de Barcelona. Des de l’Ajuntament, assegura, “hem estudiat quin impacte real tindrà 
sobre la mobilitat, la circulació, el teixit empresarial o els propis ciutadans”. Això “ha estat 
important per a la presa de decisions”. Els quatre membres d’aquesta taula rodona han coincidit que  
“l’avaluació aporta eines per a la presa de decisions i dota de transparència l’acció 
municipal, però també genera canvi i innovació”. És per això que “els polítics però també els 
ciutadans han d’impulsar i reclamar l’avaluació de les polítiques públiques”. 
 
Finalment, Jordi Sanz, analista d’Ivàlua, ha explicat quins són els reptes a l’hora d’avaluar polítiques 
d’àmbit local i ha fet incís sobre la necessitat d’avaluar un programa sempre abans de posar-lo 
en marxa. També ha insistit amb la necessitat de generar bones preguntes que puguin donar 
resposta als punts d’interès de cada programa, per tal de poder dissenyar millor les polítiques. Per 
finalitzar, Sanz ha explicat que “l’èxit d’un programa depèn de la millora dels models ja existents” i 
ha animat a tots els assistents a innovar en les seves avaluacions, ja que “s’arriba més lluny 
canviant la manera de fer”.    
 
Models que funcionen 
 
David Gough, un dels ponents estel·lars de la jornada, és director del Social Science Research Unit 
and the EPPI-Centre, i es dedica plenament a millorar les metodologies per tal d’incloure l’evidència 
existent al disseny de polítiques i programes d’intervenció social. Gough ha argumentat que 
dissenyar programes en base a l’evidència existent és ja una primera forma d’avaluació. També ha 
assenyalat que les revisions sistemàtiques “són eines més transparents que les revisions 
tradicionals o les visions dels experts”.   
 
A la segona taula rodona de la Jornada, moderada per Maria Espinosa, Cap de Servei i Assistència 
a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona, s’han exposat algunes propostes. Esther 
Pano, de l’Observatori de Govern Local de la Fundació Carles Pi i Sunyer, ha exposat el model 
d’avaluació: ”Observatori de Govern local”, un seguiment periòdic del mapa municipal de 
tots els municipis catalans majors de 500 habitants que intenta aportar eines de suport als 
responsables dels ajuntaments, recopilant, sistematitzant i validant informació sobre els governs 
locals, mitjançant entrevistes amb els responsables dels municipis participants. 
 
Per la seva banda, Ramon Dordal, cap de la secció de suport a l’activitat econòmico-financera 
municipal de la Diputació, ha explicat com funcionen els Cercles de Comparació Intermunicipals, 
una eina impulsada per la Diputació de Barcelona de gestió i “benchmarking” entre els municipis de 
més de 10.000 habitants de la província amb la finalitat d’avaluar i mesurar resultats, a més 
d’intercanviar experiències. I, per finalitzar, Federico Todeschini, analista d’Ivàlua ha explicat com 
una plataforma batejada com “Inserdata” pot ajudar a avaluar les polítiques d’ocupació d’àmbit local 
a través dels registres administratius.  
 

Per concertar entrevistes o bé més informació, contactar amb: 
Gabinet de Premsa Ivàlua: 

Esther Lopera – 685.99.04.60 elopera@la-chincheta.com 
Sílvia Rodríguez – 691.35.85.24 – srodriguez@la-chincheta.com 
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