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Polítics experts asseguren que s’ha d’avaluar 
abans d’actuar sense oblidar l’interès general   

 
 Joan Ridao, advocat i professor del Dept. de Dret Constitucional i Ciència de la 

UB, Montserrat Tura, exconsellera d’Interior i de Justícia del Govern de la 
Generalitat, Agustí Colomines, exdirector de la Fundació Catalanista i Demòcrata 
(CatDem) i Albert Sáez, subdirector de El Periódico, participen en el diàleg  
“Política i Coneixement” organitzat per Ivàlua al Palau Macaya de l’Obra Social 
”la Caixa”.  
 

 Aquest és el segon diàleg del cicle Política i Coneixement: “Quan la política entra 
per la porta la racionalitat salta per la finestra” i ha estat moderat per David 
González, cap de política de La Vanguardia. Seguint un format de tertúlia, els 
ponents han parlat sobre la influència del coneixement en la presa de decisions 
polítiques i la capacitat d’aquestes per donar un servei real a la societat. 

 
 Ivàlua, consorci públic que promociona l’avaluació de les polítiques públiques a 

Catalunya, coorganitza aquest acte 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 març 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 ha celebrat el segon diàleg del cicle Política i Coneixement: “Quan 
la política entra per la porta la racionalitat salta per la finestra”, al Palau Macaya de 
l’Obra Social ”la Caixa”. A través del format de tertúlia, el debat ha comptat amb la veu de 
representants dels diferents actors que han jugat un rol preeminent en la formació de les 
polítiques. 

David González, redactor en cap de política de La Vanguardia i moderador de l’acte, ha 
presentat els ponents i ha exposat la primera pregunta: “Què determina el vot del  
diputat?”. Joan Ridao, advocat i professor del Dept. de Dret Constitucional i Ciència de la 
UB ha assegurat que el “poder polític és molt polièdric”, per la qual cosa “un polític mai 
acaba prenent una decisió segons el que ell vol”. Així, segons Ridao, la decisió depèn de 
les possibilitats de fiscalització, dels lobbys i instruments de pressió de la pròpia societat i, 
en tercer lloc, del quart poder, fent referència als mitjans de comunicació. L’expolític també 
ha assegurat que “estem en un moment de crisi de legitimitat de la democràcia 
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representativa” i que “el paper dels polítics ha canviat molt, esdevenint màquines de 
competir que sovint obliden l’interès general de la societat”.  

Albert Sáez, subdirector de El Periódico ha abordat el tema “La influència de la Premsa en 
la formació de l’agenda: per què els diaris mai parlen de polítiques en la secció de 
política?”. En aquest sentit, Sáez ha comentat que, contràriament al que es pensa, “el 
periodisme és una activitat planificada i rutinària”. Així mateix, el periodista ha assegurat 
que “la política als mitjans de comunicació és el resultat d’un equilibri entre els partits, les 
relacions i l’estratègia política” per la qual cosa “està orientada més a parlar de la dinàmica 
estratègica i tàctica dels partits polítics que no al debat polític”.  

Per la seva banda, Agustí Colomines, exdirector de la Fundació Catalanista i Demòcrata 
(CatDem), ha respòs a la pregunta “Les decisions als aparells dels Partits: la racionalitat 
contra la lògica electoral?, tot comentant que “quan els polítics entren a governar amb un 
pressupost perden la racionalitat que han demostrat quan estaven a l’oposició i acaben 
patint-ne les conseqüències”. I, finalment, Montserrat Tura, exconsellera d’Interior i de 
Justícia del Govern de la Generalitat, ha estat molt contundent davant la qüestió “Qui ens 
governa a Catalunya” i ha recordat que “el poder polític és el poder que emana dels 
ciutadans que exerceixen amb el vot”, per la qual cosa “només ens queda creure que 
aquest poder polític que hem triat ha de ser capaç de governar i de fer-ho bé”.  

La presa de decisions 

Davant el dubte sobre qui recau la responsabilitat de la presa de decisions entre la figura 
política i el seu equip tècnic, Sáez ha comentat que “la ciència, la tècnica i la racionalitat no 
tenen ideologia”. Així, segons el periodista, la diferència radica en que “el tècnic defensa 
el coneixement especialitzat, mentre que el polític ha de defensar l’interès general”. 
Ridao, per la seva banda, ha comentat que “aquesta decisió l’ha de prendre el polític, 
recomanada per un tècnic”, i ha posat en dubte que actualment s’estigui fent així. Per la 
seva banda, Agustí Colomines ha assegurat que “els poders polítics s’escuden en els 
tècnics per prendre decisions polítiques”, el que ha qualificat com un acte de 
“covardia”, ja que els polítics han d’actuar “sense oblidar l’estat general del benestar”. En 
aquest sentit, Tura ha afirmat que “estem davant d’una gravetat de la sostenibilitat de 
l’estat del benestar”, ja que “alguns s’han dedicat a podrir i corrompre la política i això 
va en contra dels experts que poden prestigiar la política”.  

Colomines té molt clar que “existeixen organismes com Ivàlua, que haurien d’estar al 
centre de la política i no en la perifèria, ja que tenen el poder d’avaluar si aquella política 
que s’ha fet funciona o no”. Segons l’exdirector del CatDem, per mitjà de l’avaluació 
“podríem veure si una idea és genial o no”. Montserrat Tura ha estat contundent, 
confirmant que “la inacció política és molt pitjor que l’acció equivocada” i que “els 
sistemes d’avaluació existeixen i s’han d’utilitzar”. També ha defensat, tot fent referència a 
la cita fílmica “aquest no és país per a honrats”, la necessitat de fer “neteja a la política”.   

Ridao, per la seva banda, ha comentat que el governant “es deixa ajudar, però mai 
superar” per emfatitzar que el tècnic mai pot tenir més poder que el polític. Amb tot, David 
González ha repassat les conclusions, assegurant que “no necessàriament ha de saltar la 
racionalitat quan la política entra per la porta” i ha afegit “que la política no es pot reduir a la 
presa de decisions tècniques”.   

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3_Catalanista_i_Dem%C3%B2crata&action=edit&redlink=1
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Aquest diàleg forma part del cicle “Política i Coneixement”, que es va inaugurar el passat 
16 de febrer i que té l’objectiu de reflexionar sobre la influència del coneixement en la presa 
de decisions polítiques i la capacitat real de les mateixes per 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.  
 
Avaluar per 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. Tot un think tank que pretén convertir-se en un referent intel·lectual per al món 
acadèmic i professional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Per concertar entrevistes contactar amb: 
 

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  
 

Més informació: 
www.ivalua.cat  
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