
 

  

 

 

 
 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

El primer debat sobre Política i Coneixement, organitzat 
per Ivàlua i el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, 

conclou que ambdós termes són “inseparables” 

 
 José María Labeaga (UNED) i Joaquim Brugué (Universitat de Girona), moderats 

pel catedràtic de Ciència Política Fernando Vallespín (UAM), han contrastat els 
seus punts de vista sobre el paper que juga i el que hauria de jugar el 
“coneixement” en la formació de polítiques públiques.   
 

 Ivàlua, consorci públic que promociona l’avaluació de les polítiques públiques a 
Catalunya, coorganitza un cicle de diàlegs sobre Política i Coneixement amb el 
Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, un think tank que pretén erigir-se com 
a centre de coneixement i pensament en el món acadèmic i professional. 
 

Barcelona, 17 de febrer de 2015-. 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, va iniciar ahir el cicle de diàlegs sobre “Política i Coneixement”. 
Coorganitzat amb el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” es va debatre sobre  “L’ús 
de l’evidència en la formulació de polítiques públiques”. 
 
El debat sobre “Política i Coneixement” està format per tres diàlegs que tenen l’objectiu de 
reflexionar sobre la influència del coneixement en la presa de decisions polítiques i la 
capacitat real de les mateixes per a transformar la societat. En aquest sentit, Ivàlua es 
presenta com un agent d’avaluació imprescindible, que pot i ha d’ajudar a 
l’Administració per tal que la seva activitat tingui una repercussió real i efectiva per a 
la societat.  
 
El primer diàleg del cicle, “L’ús de l’evidència en la formulació de polítiques 
públiques”, va comptar amb la participació de José María Labeaga, director de l’Escola 
de Doctorat de la UNED i exdirector del Instituto de Estudios Fiscales que, des d’una 
visió sofista va defensar l’ús de la raó per sobre de la retòrica política. Labeaga assegura 
que, en la pràctica, “sempre preval la política” i que “les lleis es fan per a no complir-les”, 
posant exemples com la lluita contra el frau o el cas de l’impost de patrimoni. Per a 
Labeaga “el coneixement té la funció de reduir les incerteses polítiques ajudant a la presa 
de decisions”. 
 
Mites, política i futbol 
 
D’altra banda, Joaquim Brugué, catedràtic del Departament de Pedagogia de l’Àrea de 
Coneixement de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Girona, parteix 
d’una visió més platònica de la política, afirmant que “els mites i no les evidències són els 
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que fan possible governar”. Per a Brugué, “sense la capacitat d’imaginar nous models, la 
política no existiria”. I apunta l’evidència com una necessitat d’aferrar-se a les dades en 
moments d’incertesa. La realitat segons Brugué “està plena de matisos”. Uns matisos que 
ha volgut aclarir utilitzant alguns paral·lelismes amb el món del futbol. Per a Brugué “el 
coneixement tècnic no ho és tot” perquè aleshores “no es donarien victòries com la de 
l’Alcorcón davant del Madrid, per exemple”. Així doncs, acaba, “el resultat no només depèn 
del coneixement” sinó també de l’entorn polític, mediàtic i social, entre d’altres.  
 
Per la seva part, Fernando Vallespín, catedràtic de Ciència Política i de 
l’Administració a la Universidad Autónoma de Madrid i director del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset, va moderar el debat, extraient com a 
conclusió final que ambdós termes, política i coneixement, “són inseparables i cal que 
vagin de la mà”.  
 
Avaluar per a millorar 
 
Ivàlua és un organisme que promou l’avaluació com un procés dinàmic orientat a 
generar evidències sobre l’efectivitat de les polítiques i programes públics, que 
serveixin de base per a la innovació i la millora continuada. Així, es tracta d’aconseguir que 
l’avaluació s’incorpori a l’actuació habitual de les Administracions Públiques i d’organismes 
i entitats per tal que s’avaluï de forma sistemàtica i rigorosa. Respecte els resultats, es 
busca que s’utilitzin de forma efectiva i verificable, per part dels càrrecs electes, directius i 
gestors dels programes. 
 
El centre que acull aquesta iniciativa és el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, un 
espai de reflexió i coneixement, que va reobrir les seves portes el 2012 i que està 
especialitzat en acollir i donar suport a debats, diàlegs i conferències que versen sobre 
temes de medi ambient, sostenibilitat, pensament, política, economia i societat, entre 
d’altres temes. Tot un think tank que pretén convertir-se en un referent intel·lectual pel món 
acadèmic i professional.  
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PROPERS DIÀLEGS DEL CICLE DE POLÍTICA I CONEIXEMENT 

 
 
 

DIÀLEG 2: Quan la política entra per la porta, la racionalitat salta per la finestra? 
16 de març de 2015 · De 17.00h a 19.00h. 
 
La presa de decisions del Legislatiu: què determina el vot del diputat?   
Joan Ridao. Exdiputat d’ERC al Congrés dels Diputats. Professor del Departament de Dret 
Constitucional i Ciència de la Universitat de Barcelona (UB) i a la Facultat de Dret-ESADE-
Universitat Ramon Llull.  
 
La presa de decisions a l’Executiu: política, polítiques o Sir Humphrey? 
Montserrat Tura. Exalcaldessa de Mollet del Vallès i exconsellera d’Interior i de Justícia 
del Govern de la Generalitat. Directora adjunta a la direcció assistencial de suport a les 
prestacions complementàries en els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà. 
 
Les decisions als aparells dels partits: la racionalitat contra la lògica electoral? 
Agustí Colomines. Exdirector de la Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem). 
Professor titular d'història contemporània a la Universitat de Barcelona i director acadèmic 
de la Càtedra UB Josep Termes de lideratge, ciutadania i identitats. 
 
La influència de la premsa en la formació de l’agenda: per què els diaris mai parlen 
de polítiques en la secció de política? 
Albert Sáez. Director adjunt d’El Periódico de Catalunya. 
 
Moderador-comentarista 
David González. Redactor en cap de Política de La Vanguardia. 
 
 
 
DIÀLEG 3: Com imbricar el coneixement en la política. Experiències internacionals 
15 d’abril de 2015 · De 17.00h a 19.00h. 
 
Joachim Möller, director de l’lnstitute for Employment Research del Govern Federal 
d’Alemanya. 
 
Tom Gash, director de Recerca de l’Institute for Government de UK, que ha estat assessor 
del Primer Ministre Britànic. 
 
Moderador: Jacint Jordana, director del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)  
i catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
 
 

Per a més informació Gabinet de Premsa d’Ivàlua: 
 

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

Yolanda Bravo – 685.51.24.76 – ybravo@la-chincheta.com  
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