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Ivàlua anima els polítics a tenir en compte en 
els seus programes electorals les evidències 

que aporta l’avaluació    
 

 Els responsables d’Ivàlua, consorci públic que promociona l’avaluació de les 
polítiques públiques a Catalunya, creuen que “la intensitat electoral que es viurà 
durant el 2015 (eleccions municipals, autonòmiques i generals) és una gran 
oportunitat política per elaborar programes electorals que tinguin en compte 
l’evidència, l’experiència acumulada i els resultats dels projectes realitzats”.  
 

 Aquesta és la conclusió que extreu el consorci després de celebrar el tercer 
diàleg del cicle de Política i Coneixement: “Com imbricar el coneixement en la 
política, experiències internacionals”, coorganitzat per Ivàlua i 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. 

 
 El tercer debat, que ha comptat amb la presència de Joachim Möller, director de 

l’lnstitute for Employment Research del Govern Federal d’Alemanya i Tom Gash, 
director de Recerca de l’Institute for Government del Regne Unit, ha estat 
moderat per Jacint Jordana, catedràtic de Ciència Política i Administració de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF).  

 
 Aquest diàleg tanca el cicle “Política i Coneixement” que es va inaugurar el 

passat mes de febrer i que ha comptat amb les veus de diferents experts 
nacionals i internacionals sobre la influència del coneixement en la presa de 
decisions polítiques i la capacitat d’aquestes per  transformar el món en un lloc 
millor. 

 
 

Barcelona, 16 d’abril 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 tercer diàleg del cicle Política i Coneixement: “Com imbricar el 
coneixement en la política, experiències internacionals”, al Palau Macaya de l’Obra Social 
”la Caixa”.  
 

Un interessant debat en el que s’han presentat iniciatives internacionals que poden inspirar 
actuacions a casa nostra. D’aquesta manera, Joachim Möller, director de l’lnstitute for 
Employment Research del Govern Federal d’Alemanya i Tom Gash, director de Recerca de 
l’Institute for Government del Regne Unit, qui ha estat assessor del Primer Ministre Britànic, 
han explicat les seves experiències. Unes institucions que faciliten el diàleg dins l’Administració 
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i fora d’ella, “que són exemples paradigmàtics de com es promou en aquests dos països l’ús de 
l’evidència i el coneixement en l’avaluació de les polítiques públiques”, asseguren des d’Ivàlua. 
I afegeixen que “la intensitat electoral que es viurà durant el 2015 (eleccions municipals, 
autonòmiques i generals) és una gran oportunitat política per elaborar programes 
electorals que tinguin en compte l’ús de l’evidència, l’experiència acumulada i els 
resultats dels projectes realitzats”.  

Regne Unit: Evidència, valors i participació 

Tom Gash ha assenyalat la importància del paper de les organitzacions centrades en 
l’avaluació de les polítiques públiques. Gash posa l’èmfasi en la “necessitat d’impulsar 
institucions independents que posin difícil als polítics evitar les seves recomanacions“, en 
augmentar el nombre d’institucions que generin evidència i en implicar al públic en general en 
demandar evidència. També remarca la necessitar d’una certa gosadia per part dels polítics 
obrint els processos de disseny de les polítiques i provant-los a petita escala. Amb 
l’aprenentatge es pot millorar la seva eficiència.  
 
 

Per altra banda segons Gash, “mentre que, l’evidència ens diu que l’increment dels anys de 
presó no implica una disminució dels crims, la societat demanda un càstig” i per això molts 
programes electorals es proposa l’augment dels anys de presó. Així, el polític, “ha de tenir en 
compte l’evidència però també els valors de la societat”. D’altra banda, “cal encoratjar els 
polítics a obrir processos de debat de les seves polítiques, com en el cas dels programes 
educatius, per exemple, on cal que hi participin els mestres, les escoles, etc.”. 

Alemanya: Independència política i dades públiques 

l’lnstitute for Employment Research del Govern Federal d’Alemanya, dirigit per Joachim 
Möller, és una institució apolítica i autofinançada (al 50% per treballadors i empresaris) que 
assessora el govern alemany sobre l’eficàcia dels instruments del mercat laboral i fa 
d’intermediari, si s’escau, entre els diferents partits del govern quan es planteja un canvi 
legislatiu. Així, per exemple, l’Institut té actualment sobre la taula l’estudi de l’impacte del salari 
mínim imposat pel govern a primers d’any. 
 

Per a Möller, “l’èxit de la influència política que té la nostra organització radica, d’una banda en 
la independència econòmica de l’Institut i, de l’altra, en una gran base de dades, acumulada 
durant 30 anys, que conté informació actualitzada del 100% dels treballadors del país i que 
està oberta a recercadors mundials”. A més, destaca que per promoure l’evidència “és tan 
important fer una bona recerca com fer arribar els resultats de manera entenedora als 
ciutadans”.  
 
Aquest tercer diàleg tanca el cicle “Política i Coneixement”. Es va inaugurar el passat 16 de 
febrer amb 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 
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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: 
Sílvia Rodríguez – 691.35.85.24 – srodriguez@la-chincheta.com 

Esther Lopera – 685.99.04.60 - elopera@la-chincheta.com 
Yolanda Bravo – 685.51.24.76 – ybravo@la-chincheta.com  

 
Més informació: 
www.ivalua.cat  
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