JORNADA: COM
INCORPORAR
L’EVIDÈNCIA A LA
PRESA DE DECISIONS
16 de maig del 2017
Palau Macaya de Barcelona
NOMÉS SI AVALUEM LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ELS PROGRAMES SOCIALS PODEM
CONÈIXER SI AQUESTS ACONSEGUEIXEN ASSOLIR ELS RESULTATS PER ALS QUALS
HAN ESTAT DISSENYATS I, PER TANT, SABER SI FUNCIONEN I COM ELS PODEM
MILLORAR.
A Catalunya hi ha diverses institucions i entitats especialitzades en l’avaluació que, tot i
treballar cadascuna d’elles en el seu àmbit respectiu, comparteixen interessos, sensibilitats,
preocupacions i un elevat potencial de sinergies. D’aquesta manera, les agències d’avaluació
públiques com l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i l’Institut Català d’Avaluació
de Polítiques Públiques (Ivàlua) treballen per informar les decisions que es prenen en el nostre
context en els àmbits sanitari, educatiu i de les polítiques públiques, respectivament.
Objectius: L’objectiu principal de la Jornada és contribuir a incrementar la importància de
l’avaluació i l’evidència en la presa de decisions. Amb aquesta idea, la Jornada busca esdevenir
un punt de trobada dels diferents agents que es dediquen tant a l’avaluació com a la presa de
decisions, ja sigui dins d’aquestes agències o en el conjunt de les administracions catalanes i en
altres instàncies -universitats, centres de recerca, entitats socials i consultores-. I així contribuir
a assegurar que l’evidència generada es tradueixi en millores en les polítiques i els programes
del nostre país.
Per acomplir tals propòsits, la jornada comptarà amb la presència destacada de Howard
White, Director Executiu de la Campbell Collaboration, una xarxa internacional dedicada a
la producció i disseminació d’evidència en el camp de les polítiques socials, i fundador de
la International Initiative for Impact Evaluation (3ie), una aliança que aplega investigadors i
decisors d’arreu del món amb l’objectiu comú de millorar la presa de decisions a través d’un
bon ús de l’evidència. White parlarà, des de la seva experiència, de com impulsar aliances
capaces de situar l’avaluació com un element clau en la presa de decisions.

PROGRAMA
DE LA JORNADA
8.45 - 9.15 h

Benvinguda i registre

9.15 - 9.45 h

Inauguració de la Jornada
Pere Aragonès. Secretari d’Economia del Departament
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Josep Joan Moreso. President d’AQU Catalunya.
Pere Joan Cardona. President del Consell d’Administració
de l’AQuAS.
Frederic Udina. President del Consell Rector d’Ivàlua.

9.45 - 10.30 h Ponència marc: Avaluació, aliances i evidència:
què en podem aprendre?
Howard White. Director General de Campbell Collaboration.
10.30 - 11 h

Avaluar per millorar: la raó de ser d’Ivàlua
Marc Balaguer. Director Executiu d’Ivàlua.

11 - 11.30 h

Pausa cafè

11.30 - 12 h

La incorporació de l’evidència: experiències de l’AQUAS
Toni Dedeu. Director de l’AQuAS.

12 - 12.30 h

Millora i rendició de comptes: l’exemple d’AQU Catalunya
Martí Casadesús. Director d’AQU Catalunya.

12.30 - 14 h

Taula Rodona: Com incorporar l’evidència a la presa
de decisions a Catalunya?
Anna Tarrach. Directora General de Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya.
Josep Pallarès. Director General d’Universitats de la Generalitat
de Catalunya.
David Elvira. Director del Servei Català de la Salut.
Jordi Foz. Secretari de Transparència i Govern Obert.
Moderació i cloenda a càrrec de Frederic Udina.
President del Consell Rector d’Ivàlua.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

INSCRIU-TE

