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Ivàlua impulsa la Xarxa de professionals de 
l’avaluació per dinamitzar el sector i 
contribuir a millorar les polítiques públiques 
 

• Els professionals de l’avaluació compten amb un nou suport 

per exercir la seva professió, fer networking i donar visibilitat al 

seu perfil professional  

• L’avaluació de polítiques públiques genera evidència que 

contribueix a millorar les intervencions públiques i el benestar 

de la ciutadania 

 
L'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), l'agència 
d'avaluació d'intervencions públiques transversals de Catalunya, impulsa 
la Xarxa de professionals de l'avaluació com a punt de trobada i de 
dinamització de la comunitat d’avaluació de Catalunya en què es genera 
networking i s’ofereixen activitats i recursos sobre avaluació per a 
especialistes.  

Entre els serveis que ofereix Ivàlua hi ha el nou Banc de professionals de 
l’avaluació que dona visibilitat a professionals de l’avaluació i els posa en 
contacte amb els demandants d’avaluacions, principalment provinents de 
les administracions i les entitats del tercer sector que decideixen avaluar 
les polítiques o intervencions públiques.  



 

 

També s'organitzen activitats d’intercanvi per promoure el diàleg i el 
creixement dels professionals de l’avaluació en el marc del cicle 
AvaluaVespres. La primera trobada dels AvaluaVespres es durà a terme 
demà 21 d'abril de 18-20h a l'Espai Àgora del Museu d'Història de 
Catalunya. 

Aquestes noves iniciatives pretenen millorar la visibilitat i projecció dels 
professionals de l’avaluació i reforcen la Xarxa com a punt de trobada de 
la comunitat d’avaluació de Catalunya formada per les persones que fan 
avaluacions de polítiques públiques i aquelles que les demanden o 
encarreguen. 

L'impuls de l’avaluació des de la perspectiva dels professionals que s’hi 
dediquen és una de les línies estratègiques d’actuació d’Ivàlua pel 2022. 

Accés a la Xarxa de professionals de l'avaluació: 
https://ivalua.cat/ca/xarxa 

 

Banc de professionals de l'avaluació 

A través del Banc de professionals de l’avaluació qualsevol membre de la 
Xarxa que realitzi avaluacions podrà publicar al web d'Ivàlua el seu perfil 
professional que serà consultable per part de professionals que 
encarreguen avaluacions des de les administracions públiques o les 
entitats del tercer sector social.  

Accés al Banc de professionals de l'avaluació: https://ivalua.cat/ca/banc-
professionals 

 

AvaluaVespres 

Primera trobada 21 abril 2022 | 18-20h  

En el marc de la nova Xarxa, Ivàlua organitza actes públics destinats als 
professionals de l’avaluació per a compartir inquietuds i problemàtiques 
del sector, fer arribar nous recursos i oportunitats d’avaluació i fomentar 
el networking.  

https://ivalua.cat/ca/xarxa
https://ivalua.cat/ca/banc-professionals
https://ivalua.cat/ca/banc-professionals


 

 

El primer AvaluaVespres, que serà de periodicitat trimestral, servirà per 
presentar els serveis de la Xarxa i conèixer quins són els reptes i 
inquietuds que tenen les persones avaluadores. Hi intervindran a 
l'Obertura, Esther Pallarols, directora general de Pressupostos del 
Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya; en la 
presentació La contribució de la Xarxa de professionals de l'avaluació a 
un ecosistema d'avaluació a Catalunya, Marc Balaguer, director executiu 
d'Ivàlua; en la presentació La Xarxa de Professionals de l'avaluació: 
Objectius i nous serveis, Mireia Borrell Porta, analista en cap d'Ivàlua i 
responsable de la Xarxa de professionals de l’avaluació; en la dinàmica de 
networking Reptes i inquietuds dels professionals de l'avaluació, Jordi 
Miras Llopart, responsable de Comunicació i Gestió del Coneixement 
d'Ivàlua i Carla Cordoncillo, analista d'Ivàlua; i, finalment, la Cloenda 
anirà a càrrec de Xavier Cuadras Morató, president del Consell Rector 
d'Ivàlua. 

Accés a AvaluaVespres: https://ivalua.cat/ca/node/5638 

 

Situació de l'avaluació a Catalunya i Espanya 

Malgrat que es fan esforços per impulsar l'avaluació i institucionalitzar-la 
com a procés per a la seva incorporació sistemàtica en el si de les 
administracions encara hi ha molt a avançar.  

Segons l'informe Estat de l’avaluació a la Generalitat de Catalunya (2021) 
“més de tres quartes parts dels departaments i entitats de la Generalitat 
de Catalunya consideren que s’avalua menys del necessari i apunten com 
a possible causa d’aquest fet la manca de temps i recursos per programar 
i planificar aquests processos.”  

D'altra banda, el Barómetro de la Evaluación de las Políticas Públicas en 
España (Las Naves, Ajuntament de València, 2021) apunta que a Espanya 
"s'avalua poc, o molt poc, de forma general en els tres nivells 
d’administració i que l’avaluació ocupa un paper residual en els processos 
de presa de decisions”.  

 

https://ivalua.cat/ca/node/5638


 

 

Per la seva banda, l'Informe diagnòstic sobre l’estat de l’avaluació al 
tercer sector social (Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
i Ivàlua, 2020) indica que “tant sols un 17% de les entitats compten amb 
àrees o departaments amb persones que tenen assignades tasques 
específiques d’avaluació”. 

Així doncs, continua sent necessari impulsar iniciatives com la Xarxa de 
professionals de l'avaluació i la resta de les accions que duu a terme 
Ivàlua per la promoció de la cultura de l'avaluació.  

 

Avaluació de polítiques públiques 

Avaluar és l’acció d’analitzar una determinada política, programa o 
intervenció públics per respondre a una pregunta relacionada amb la 
problemàtica que el programa pretén resoldre. En funció de la/les 
pregunta/es d’avaluació que es vulgui respondre caldrà adoptar un o altre 
tipus d’avaluació. A través de les avaluacions les persones decisores 
públiques poden tenir major coneixement sobre els diferents aspectes de 
la política pública i aquest coneixement ha de poder permetre millorar la 
política. 

L’avaluació permet conèixer com es desenvolupen les polítiques 
públiques i quin valor aporten a la societat. Per tant, és una eina molt 
valuosa que permet: 

• Generar coneixement útil per a la presa de decisions sobre el 
funcionament i resultats de les polítiques públiques i els 
programes socials. 

• Millorar l’eficàcia de les intervencions dels poders públics, 
promovent dissenys de polítiques i programes de més qualitat i el 
seguiment sistemàtic dels seus resultats i impactes. 

• Augmentar l’eficiència de l’acció dels governs, mitjançant la 
mesura sistemàtica de la relació recursos/resultats de polítiques i 
programes. 

• Facilitar el rentiment de comptes del sector públic i del tercer 
sector envers la ciutadania. 



 

 

• Millorar en darrera instància el benestar de la ciutadania per la via 
de la millora de les polítiques públiques.  

Accés a Què és avaluar?: https://ivalua.cat/ca/que-es-avaluar 
 

Ivàlua 

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, és la primera i 
única agència d'avaluació governamental que avalua polítiques públiques 
de forma transversal a l'estat espanyol. És un consorci participat per la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Pompeu Fabra. La missió d’Ivàlua és promoure l’avaluació de polítiques 
públiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern i de 
retiment de comptes democràtic. 

En el marc d’aquesta missió, Ivàlua té entre les seves finalitats la 
col·laboració amb les administracions públiques i entitats de caràcter 
social per a desenvolupar activitats d’avaluació, per promoure l’ús efectiu 
dels resultats de l’avaluació per part de les administracions i els seus 
responsables decisors i per fer difusió dels resultats d’avaluacions al 
conjunt de la societat. 

Accés web Ivàlua: www.ivalua.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ivalua.cat/ca/que-es-avaluar
http://www.ivalua.cat/


 

 

Comunicació Ivàlua | Dades de contacte 

Jordi Miras Llopart – 678 43 98 39 – jordi.miras@ivalua.cat 

Web Ivàlua: www.ivalua.cat 

Xarxa de professionals de l'avaluació: https://ivalua.cat/ca/banc-
professionals 
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