
  

 
 
 
 

L’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 
 
 

Des de  la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció 
s’impulsen jornades i seminaris amb l’objectiu d’oferir diverses perspectives del 
que ha suposat i suposa l’RMI com un dels eixos vertebradors de lluita contra 
l’exclusió, amb l’ànim de proporcionar una visió integral de l’RMI i generar 
elements de reflexió i debat entorn els factors, mesures i actors que intervenen 
en el desenvolupament del Programa. 
 
Aquest any, coincidint amb els 20 anys de la creació del Programa de la Renda 
Mínima d’Inserció, s’organitza, conjuntament amb Ivàlua un seminari de difusió 
de l’avaluació del Programa en el període 1998 – 2008. 
 

Data: 1 de juliol de 2010 
 
Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya 
         C. Girona, 20 
         08010 Barcelona  
  
Com arribar-hi:    Urquinaona i Arc de triomf 
                            Tetuan 
                            Catalunya  
                            Urquinaona i Girona 
 
Inscripcions: Podeu confirmar la vostra assistència enviant un correu electrònic a 
info@ivalua.cat. En el cos del correu heu d’indicar el nom del seminari, el vostre 
nom, càrrec i institució. 
 
Data límit d’inscripció: 29 de juny de 2010 
 
Aforament limitat 
 
 

Objectius  
 
 

 Donar a conèixer les principals conclusions i línies de millora que es deriven 
de l’avaluació del PIRMI en el període 1998 – 2008. 

 

 Estendre el debat més enllà de les administracions públiques, amb la 
promoció i la participació d’altres actors socials implicats en el  
desenvolupament del programa.  
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Programa 
 
 

08.30 – 09.00 h  Recepció i acreditació de participants 
 
 

09.00 – 09.45 h  Inauguració   
 

 Dr. Josep M. Vallès, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració i 
president d’Ivàlua. 

 

 Sr. Antoni Comin,  president de la Comissió de la Renda Mínima d’Inserció. 
 

 Sra. Sara Berbel, directora general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, 
Departament de Treball. 

 

 Sra. Carolina Homar, directora general de l’ICASS, Departament d’Acció 
Social i Ciutadania. 

 
 

09.45 – 10.45 h  Presentació de l’avaluació del PIRMI 1998 - 2008  
 

 Dr. David Casado, analista d’Ivàlua i responsable de l’avaluació del PIRMI 
1998 – 2008. 

 
 

10.45 – 11.15 h  Pausa 
 
 

11.15 – 13.00 h  L’avaluació de programes de rendes mínimes d’inserció a Espanya: anàlisi 
comparada 
 

 Dr. Luís Ayala, professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  

 

 Dr. Miquel Laparra, professor titular del Departament de Treball Social de la 
Universidad Pública de Navarra. 

 
 

13:00 – 13:30h  Conclusions i cloenda  
 

 Sra. Blanca Lázaro, directora d’Ivàlua. 
 

 Sr. Lluís Grande, subdirector general d’Atenció a les Persones de l’ICASS, 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

 

 Sra. Emília Pallàs, subdirectora general de Polítiques Laborals per a la 
Diverstat, Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, 
Departament de Treball. 
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