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Ivàlua publica una guia introductòria sobre l’aplicació de l’avaluació econòmica en l’àmbit dels serveis
socials
En el marc de la col·lecció de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques, Ivàlua ha editat la
Guia pràctica 13. L’aplicació de l’avaluació econòmica en l’àmbit dels serveis socials. Una guia
introductòria, redactada per David Casado, i Ramon Sabes-Figuera, analistes d’Ivàlua.
Aquesta guia aspira a explicar a una audiència no especialitzada els principals aspectes de l’avaluació
econòmica en general, posant un èmfasi especial en la seva aplicació a l’àmbit dels serveis socials en
particular. Es tracta d’un manual introductori, l'objectiu del qual no és, per tant, formar especialistes en
aquestes tècniques, sinó que simplement busca incrementar el coneixement del lector sobre la matèria
i, eventualment, convertir-lo en un “consumidor informat” d’avaluacions econòmiques.
Us la podeu descarregar gratuïtament des del web d’Ivàlua, en català i castellà. Esperem que us resulti
interessant i us animem a conèixer i seguir la col·lecció de Guies pràctiques Ivàlua.
Inici del Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques
S’ha iniciat el Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques,
amb gran èxit de participació. El curs compta amb 22 participants provinents de diversos àmbits:
ajuntaments i consells comarcals, departaments de la Generalitat de Catalunya, diputacions, fundacions
i consorcis, entre altres. Els curs, que ja celebra la seva cinquena edició, finalitzarà el proper 19 d’abril.
L’Institut oferirà aquest any també, una nova edició del Curs d’anàlisi de dades per a l’avaluació de
polítiques públiques i del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica.
Més informació

L’avaluació de polítiques públiques en l’àmbit sanitari: la millora de l’atenció a l’ictus a Catalunya com
a exemple
El darrer número de la revista Nota d'Economia, publicació periòdica del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, publica l’article “L’avaluació de polítiques públiques en l’àmbit
sanitari: la millora de l’atenció a l’ictus a Catalunya com a exemple” .
Aquest treball presenta l’avaluació de la millora de l’atenció a l’ictus a Catalunya, com a exemple de
l’avaluació de polítiques públiques en l’àmbit sanitari.
L’estudi mostra que després de les millores que han tingut lloc en l’atenció a l’ictus agut a Catalunya en
el període 2005-2012 es van evitar 719 defuncions i es van guanyar 11.153 anys de vida, amb un valor
social mínim de 353 milions d’euros i un valor màxim de 1.050 milions d’euros. Un cop eliminat l’efecte
de l’augment de la incidència, el nombre de defuncions per ictus va ser de 919 i 11.760 anys de vida
guanyats, amb un valor social mínim de 372 milions d’euros i un valor social màxim de 1.195 milions
d’euros. Tenint en compte que la territorialització d’atenció a l’ictus agut va tenir un cost petit, és més
que possible que els beneficis superin els costos.
Més informació
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What Works Global Summit
Del 26 al 28 de setembre de 2016, se celebrarà a Londres el What Works Global Summit 2016, sota el
títol “Putting evidence to work for better policies, programmes and practice”.
La conferència tractarà en aquesta edició de la necessitat de promocionar l’evidència per tal de millorar
les polítiques i programes. Ja està obert el període per a fer arribar presentacions que finalitzarà el
proper 26 d’abril. Trobareu més informació de l’acte en aquest enllaç.
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Nova publicació del CERMI
El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha publicat recentment el
Manual práctico de evaluación para políticas públicas en el ámbito de la discapacidad. Segons els propis
autors, es tracta d’una eina que guia l’avaluació de les intervencions socials en l’àmbit de la discapacitat.
Intervencions que pot realitzar el sector públic, el sector privat o ambdós de manera conjunta.
Us el podeu descarregar gratuïtament en aquest enllaç.
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El Consell de Transparència i Bon Govern signa un conveni de col·laboració amb l'Agència d'Avaluació i
Qualitat per avaluar la transparència
La presidenta del Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), Ester Arizmendi Gutiérrez, i la
presidenta de l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL),
Ana Mª Ruiz Martínez, van signar el passat dia 2 de febrer un conveni de col·laboració per elaborar una
metodologia d'avaluació de la transparència de les institucions públiques. L'objectiu perseguit amb la
signatura d’aquest conveni és dissenyar una metodologia única, que puguin aplicar tant l'Administració
General de l'Estat com les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, per tal de mesurar el grau
d’acompliment de la Llei de transparència.
Més informació>>
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L'avaluació econòmica de polítiques educatives: una guia introductòria (Col·lecció de guies
pràctiques Ivàlua) http://bit.ly/1TDwsX2
Oferta formativa Ivàlua 2016
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