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1. IVÀLUA 
 
Ivàlua (www.ivalua.cat) és un consorci públic que té per missió la promoció de l’avaluació de 
polítiques públiques a Catalunya. Formen part del consorci les Administracions, autonòmica i 
local, les universitats catalanes i els agents socials:  
 

 La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Economia i Coneixement. 
 La Diputació de Barcelona. 
 La Universitat Pompeu Fabra. 
 La Fundació Jaume Bofill. 
 El Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. 

 
La institució es va constituir formalment l’any 2006 i va iniciar les seves activitats l’any 2008. 
Ivàlua 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’entitats del tercer sector. I, que aquesta avaluació es 
realitzi de forma sistemàtica i rigorosa i que els seus resultats s’utilitzin de forma efectiva i 
verificable, per part dels càrrecs electes, directius i gestors dels programes.  
 

“Les avaluacions han de contribuir al debat públic sobre les solucions 
més efectives i eficients pels problemes socials”.  
 
a) Per què és important avaluar? 

És important avaluar per generar coneixement útil per a la 
presa de decisions sobre el funcionament i resultats de les 
polítiques públiques. També és necessari millorar l’eficàcia de 
l’acció de govern i del tercer sector social, promovent dissenys 
de polítiques i programes de més qualitat i el seguiment 
sistemàtic dels seus resultats i impactes.  
 
Així mateix, Ivàlua aposta per millorar l’eficiència de l’acció de 
govern i del tercer sector social, mitjançant la mesura 
sistemàtica de la relació entre recursos i resultats de 
polítiques i programes. I, finalment, l’entitat recorda que 
avaluar facilita el rendiment de comptes del sector públic i del 
tercer sector envers la ciutadania. 
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b) Beneficis de l’avaluació 
 
Pels responsables del sector públic i tercer sector 
 
L’avaluació permet millorar la qualitat de polítiques i programes perquè posa a disposició dels 
seus responsables informació rigorosa sobre: 
 
 

 Els problemes socials que fan necessària una intervenció. 
 Les diferents alternatives que es poden prendre en consideració a l’hora d’abordar 

diferents programes i polítiques. Quina alternativa és millor?  
 La bondat del disseny estratègic i operatiu de les actuacions que es posin en marxa. 
 El funcionament, resultats i possibles desviacions en la provisió de serveis o l’execució 

de les actuacions en curs. 
 El grau de cobertura amb relació a la població diana prevista. 
 Els efectes o impactes atribuïbles a la política o programa. 
 La relació entre els efectes o impactes assolits i els recursos emprats.  

 
Per a la ciutadania 
 

La difusió dels resultats de l’avaluació permet una 
més gran transparència en l’acció de govern i una 
major responsabilització i rendiment de comptes per 
part dels poders públics davant la ciutadania.  
 
Permet, d’aquesta manera, una participació 
informada de la ciutadania en els afers públics. 

  



 
 

 
 

 

Ivàlua – C. Pau Claris, 108 4t 1a 08009 Barcelona – Telf. +34 93 55 4 53 00 – info@ivalua.cat – www.ivalua.cat 
LaChincheta Comunicación - Gabinet de Premsa:  

Esther Lopera elopera@la-chincheta.com Telf. 685.99.04.60 
Sílvia Rodríguez: srodriguez@la-chincheta.com Telf. 691.358.524 

5 

 

 

2. PALAU MACAYA DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” 
 
 

L’acte es presenta al Palau Macaya de l’Obra Social ”la 
Caixa”. Amb més de 100 anys d’història, el Palau Macaya, 
dissenyat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, és un 
dels emblemes arquitectònics modernistes de la ciutat de 
Barcelona. Des de l’any 1947, el Palau ha estat 
estretament vinculat a l’expansió de l’Obra Social ”la 
Caixa”, acollint primer l’Institut Educatiu de Sordmuts i de 
Cecs i, amb posterioritat, el Centre Cultural de la 
Fundació "la Caixa", precedent dels centres CaixaForum.  

 

El gran “think tank” 
 
Actualment, pretén erigir-se com a centre de pensament i reflexió per al món professional i 
acadèmic i ser un espai de referència en la generació de diàleg, sense abandonar el seu 
compromís social i mediambiental. Tot un think tank que acull gran nombre d'actes i 
aconsegueix integrar una conversa evolutiva i inclusiva. 
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3. CICLE DE DIÀLEGS 

 
a) Presentació i propòsit 
 
Hi ha un conflicte entre ciència i democràcia? I el que és més important, hi ha alguna forma 
d’equilibri que millori la capacitat de les polítiques públiques per transformar el món en un lloc 
millor? El cicle de Diàlegs que aquí es presenta té com a objectiu abordar aquestes qüestions, 
tot combinant, d’una banda, referències internacionals amb referències al nostre entorn més 
proper. Amb aquest propòsit es planteja l’organització de tres Diàlegs, amb la participació 
d’experts internacionals, i amb espais destinats a la participació del públic. 

Ciència i política, una relació en crisi? 

Una societat i un sistema polític basat en les preferències i les interaccions entre persones 
tendeix a funcionar millor que una basada estrictament en l’intel·lecte, deia el politòleg 
Charles Lindblom en defensa de les democràcies modernes. Però quin és, actualment, i quin 
hauria de ser el paper de l’intel·lecte i el coneixement en una democràcia?  

La promesa que la ciència ens pot indicar quins problemes requereixen atenció i quins són els 
instruments que millor funcionen per solucionar-los continua vigent pels defensors de les 
decisions basades en l’evidència. Per a ells, els experts i el coneixement científic haurien 
d’esdevenir els lampistes d’un procés polític embussat per un excés d’interessos particulars i 
de creences ideològiques. 

D’altres, en canvi, observen amb recel que l’expertesa estigui esdevenint una font de 
legitimitat per a idees i propostes: Qui és aquest convidat que, sense disposar d’un certificat 
de legitimitat democràtica, demana un seient a la taula on es prenen les decisions? Qui verifica 
l’evidència amb què vol relegar el debat polític i assenyalar un camí a prendre? Com n’estem 
de segurs que els seus números no són més que metàfores en el joc polític de la persuasió, al 
servei dels mateixos interessos particulars que els advocats de les decisions basades en 
l’evidència volen superar? 
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4. DIÀLEG 1: L’ÚS DE L’EVIDÈNCIA EN LA FORMULACIÓ DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES  
16 de febrer de 2015 · De 17.00h a 19.00h 

 
a) Presentació i propòsit 
Presentació sobre les dificultats del coneixement per influir en la presa de decisions sobre 
problemes col·lectius. Des del problema per generar coneixement robust a la competència 
amb altres lògiques en el procés de definició dels problemes, construcció de les solucions i 
implementació de les polítiques.  
 
El diàleg comptarà amb dos ponents que debatran dues opcions a priori contraposades:   
 
José Maria Labeaga, Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) i exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, defensarà la 
importància de l’ús de la raó per sobre de la retòrica política. 
 

Joaquim Brugué, Catedràtic del Departament de Pedagogia de l’Àrea de Coneixement de 
Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Girona, posarà l’èmfasi en que el 
coneixement és un recurs més dins del joc polític. 
 

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, 
actuarà com a moderador. 
 
b) Ponents i moderador 

 
José M. Labeaga. Catedràtic d’Economia de la UNED.  
Va ser també Director General de l’Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministeri d’Hisenda (2008-2012). Les seves principals línies de recerca 
es centren en la microeconometria aplicada, la microsimulació de 
polítiques fiscals i l’avaluació de polítiques públiques. Actualment 
realitza un projecte de recerca, finançat pel Ministeri d’Economia i 
coordinat per la UNED, sobre el “disseny i l’avaluació de polítiques 
públiques i el comportament individual en èpoques d’austeritat”. 
 
Joaquim Brugué. Catedràtic del Departament de Pedagogia de l’Àrea 
de coneixement de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de 
Girona. 
Ha estat director de l’Institut de Govern i Polítiques Publiques (IGOP). 
Els seus projectes d’investigació tracten sobre immigració, polítiques 
socials, models polítics i serveis públics. Ha publicat diversos llibres 
sobre polítiques públiques i articles a revistes d’estudis polítics, de 
ciències polítiques i socials, de treball social i de relacions laborals 
entre d’altres.  
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Fernando Vallespín. Catedràtic de Ciència Política a la Universitat 
Autònoma de Madrid. 
 

Vallespín ha exercit gairebé tota la seva carrera acadèmica en aquesta 
universitat, on ha ocupat diferents càrrecs. Ha estat també president 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del 2004 al 2008. Ha 
promulgat gairebé un centenar de publicacions acadèmiques de 
Ciència i Teoria política, posant especial èmfasi en la teoria política 
contemporània. Entre les seves obres figuren els llibres Nuevas 
teorías del Contrato Social; l’edició de Historia de la Teoría Política i El 
futuro de la política. 
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5. 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 

 
a) Presentació i propòsit 
 

A través del format de tertúlia, el debat comptarà amb representants dels diferents actors que 
juguen un rol preeminent en la formació de les polítiques: representants polítics ja retirats de 
la primera línia debatran amb representants de la premsa i acadèmics. 
 
La presa de decisions del Legislatiu: què determina el vot del diputat?   
Joan Ridao. 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. 
 
b) Ponents i moderador 
 

 
Joan Ridao 
 

Advocat i professor del Dept. de Dret Constitucional i Ciència 
de la UB i de la Facultat de Dret-ESADE-Universitat Ramon 
Llull. En l'actualitat és membre del Consell de Garanties 
Estatutàries nomenat pel Parlament.  

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3_Catalanista_i_Dem%C3%B2crata&action=edit&redlink=1
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Montserrat Tura. Exalcaldessa de Mollet del Vallès i 
exconsellera d’Interior i de Justícia del Govern de la 
Generalitat.  
Llicenciada en cirurgia i medicina per la UB. Alcaldessa de 
Mollet del 1987 fins el 2003 i diputada al Parlament de 
Catalunya fins el 2012. L’any 2003 va ser nomenada Consellera 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i, Consellera de 
Justícia del 2006 al 2010. Actualment és directora adjunta a la 
direcció assistencial de suport a les prestacions 
complementàries en els Serveis de Salut Integrals del Baix 
Empordà, grup assistencial format per l'Hospital de Palamós i 

el Consorci Assistencial del Baix Empordà. 
 

Agustí Colomines. Exdirector de la Fundació Catalanista i 
Demòcrata (CatDem). 
Professor titular d'història contemporània a la UB i director 
acadèmic de la Càtedra UB Josep Termes de lideratge, 
ciutadania i identitats. Director d’Unescocat (2004-2007), 
president de l’Institut Linguapax (2005-2009) i director de la 
Fundació CatDem (2007-2013). Entre les seves publicacions 
destaquen: Testimoni públic (2001); Pensar la 
contemporaneïtat: divuit entrevistes sobre la història (2005, 
amb Vicent S. Olmos);  Pàtria i Progrés. La Mancomunitat de 
Catalunya, 1914-1924 (2014, amb Aurora Madaula). 

 
Albert Saéz. Director adjunt d’El Periódico de Catalunya. 
Periodista, director adjunt d'El Periódico i professor de la 
Facultat de Comunicació  Blanquerna-URLL. Va ser director 
adjunt del diari Avui (1998–2006), secretari de Mitjans de 
Comunicació  del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat (2006-2008) i president del 
consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (2008–2010). Guanyador el 2014 del premi Joan 
Fuster d'assaig pel treball "El periodisme després de Twitter. 
Notes per repensar l’ofici". 
 
 

 
David González. Redactor en cap de Política de La 
Vanguardia. 
Periodista i redactor en cap de Política de La Vanguardia des 
del 2010. Ha treballat en altres mitjans de comunicació entre 
els que destaquen la premsa comarcal del Maresme i el diari 
AVUI com a redactor, cap de secció i subdirector de política. 
Tertulià intermitent: Catalunya Ràdio, La Xarxa, RAC-1. Pensa 
que el periodisme és útil per provar d'ordenar la complexitat 
del món, i que el que ens fa radicalment iguals és que tots 
som feliçment diferents.  

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3_Catalanista_i_Dem%C3%B2crata&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3_Catalanista_i_Dem%C3%B2crata&action=edit&redlink=1
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6. DIÀLEG 3: COM IMBRICAR EL CONEIXEMENT EN LA POLÍTICA: 
EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS 
15 d’abril de 2015 · De 17.00h a 19.00h 

 
a) Presentació i propòsit 
 
Es tracta de presentar dues iniciatives internacionals que puguin inspirar actuacions a casa 
nostra. Dues institucions, una a Alemanya i una a Anglaterra, que faciliten el diàleg política-
coneixement dins l’Administració. Ambdues són exemples paradigmàtics de com dins de 
l’Administració es promou l’ús de l’evidència i el coneixement en l’avaluació de les polítiques 
públiques.  
 
Joachim Möller, director de l’lnstitute for Employment Research del Govern Federal 
d’Alemanya. 
 
Tom Gash, director de Recerca de l’Institute for Government del Regne Unit, que ha estat 
assessor del Primer Ministre Britànic. 

 
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), 
moderarà aquest interessant debat. 
 
b) Ponents i moderador 
 

Joachim Möller. Director de l’lnstitute for Employment Research 
del Govern Federal d’Alemanya. 
Filòsof, economista i catedràtic de la University of Regensburg. 
Director del Federal Labour Office’s Institute of Employment 
Research (IAB), un institut de recerca vinculat al Ministeri de 
Treball del Govern Federal d’Alemanya. Les seves principals línies 
de recerca se centren en l’economia regional i laboral, la 
macroeconomia empírica, l’econometria aplicada i les relacions 
econòmiques Est-Oest. Actualment és el Cap del consell de 
l’associació German Economic Association en temes de Teoria i 
Política Regional. 

 
Tom Gash. Director de Recerca de l’Institute for Government de UK. 
Director de recerca de l’Institute for Goverment del Regne Unit 
des del 2008. Expert en reforma dels serveis públics, 
externalització i contractació, canvis en la política local i l’elecció 
d’alcaldes, política criminal i millora de la governança de les TIC. 
Va treballar a The Institute on transforming Whitehall 
departments. Prèviament havia estat assessor del Primer 
Ministre en temes criminals en la seva unitat d’estratègia. Ha 
estat consultor i assessor en diferents governs en temes de 
política criminal i gestió pública. 
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Jacint Jordana. Director de l’Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI) i catedràtic de Ciència Política i de 
l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració a la UPF, dirigeix 
l’IBEI, institut interuniversitari de recerca. La seva àrea d'investigació 
se centra en l'anàlisi de les polítiques públiques comparades, amb 
una atenció especial en les polítiques de regulació.  Entre les seves 
publicacions destaquen Más Allá del Mercado:  Las políticas de 
servicio universal en América Latina (2009) i, amb David Lavi-Faur, 
The politics of Regulation (2004) i The rise of Regulatory Capitalism: 
The Global Diffusion of a New Order  (2005).  
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7. PROGRAMA 
 
 

DIÀLEG 1: L’ús de l’evidència en la formulació de polítiques públiques 
16 de febrer de 2015 · De 17.00h a 19.00h. 
 

José Maria Labeaga, Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) i exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. 
 

Joaquim Brugué, Catedràtic del Departament de Pedagogia Àrea de coneixement de Treball 
Social i Serveis Socials Universitat de Girona. 
 

Moderador: 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. 
 

 
 

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. 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). 
 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3_Catalanista_i_Dem%C3%B2crata&action=edit&redlink=1
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Per a més informació, gestió d’ entrevistes i continguts: 
 

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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