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II Jornada D’Avaluació de Polítiques Públiques organitzada per Ivàlua, AQUAS, AQU i el Departament
de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
El dia 16 de maig tindrà lloc la II Jornada d’Avaluació de Polítiques Públiques organitzada per les
institucions i entitats especialitzades en avaluació a Catalunya: Ivàlua, AQUAS, AQU i l’àrea d’Avaluació
Econòmica de les Polítiques Públiques del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
La jornada es presenta amb dos objectius principals. En primer lloc, donar a conèixer la tasca que fan les
diferents agències en matèria d’avaluació. I en segon lloc, amb la voluntat d’esdevenir un punt de
trobada de tots els agents que es dediquen a l’avaluació en el context català (agències d’avaluació,
administracions catalanes, universitats, centres de recerca, entitats socials i consultores). Tot això, però,
amb l’objectiu últim de contribuir a la promoció i la millora de l’avaluació en el cotext català, i a la
incorporació de l’evidència en el procés de presa de decisions i disseny de polítiques públiques.

Ivàlua publica l’avaluació de l’impacte del programa “Tallers de capacitació digital per a persones de
+55 anys” de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Ivàlua, conjuntament amb la Gerència de Serveis de Biblioteques i el Servei de Planificació i Avaluació de
la Diputació de Barcelona, ha realitzat l’avaluació d’impacte del programa “Tallers de capacitació digital
per a persones de +55 anys”. Aquest són tallers organitzats per la Fundació Pere Tarrés i la Fundació
Vodafone Espanya en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la província de
Barcelona destinats a l’alfabetització digital de persones de més de 55 anys.
Consulteu l’informe complet de l’avaluació en el següent enllaç >>

Barcelona prepara un estudi per avaluar la renta mínima garantida, amb Ivàlua com un dels aliats

La ciutat de Barcelona s’està preparant per testar un nou programa de renta mínima garantida, el BMincome amb el suport financer de Urban Innovative Actions (UIA), una iniciativa de la Comissió
Europea que recolza projectes que investiguen solucions innovadores i creatives en àrees urbanes
desafavorides. L’objectiu del projecte és analitzar l’efectivitat a l’hora de reduir la pobresa de diferents
programes de renta mínima garantida que combinen el suport econòmic amb altres polítiques socials
actives, com ara d’educació, habitatge o feina. Per desenvolupar aquest projecte, l’Ajuntament de
Barcelona s’ha aliat amb Ivàlua, l’IGOP, la UPC i Young Foundation. Notícia completa aquí >>

Ivàlua participa en la 7a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social organitzada per Biblioteques de
Barcelona
El dia 20 de març va tenir lloc la 7a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social. En aquesta edició,
l’accent es va posar en el paper que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació a l’hora
d’assegurar la inclusió social i digital dels usuaris de les biblioteques. Ramon Sabes-Figuera, analista
d’Ivàlua, conjuntament amb Andreu Orte de la Diputació de Barcelona, van presentar els resultats de
l’avaluació d’impacte dels tallers de capacitació digital per a persones de +55 anys de la Xarxa de
Biblioteques Municipals realitzada per Ivàlua i la Diputació de Barcelona. Coneix els detalls de
l’esdeveniment seguint aquest enllaç >>

Nova edició del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica, organitzat per el Departament de
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Ivàlua i l’EAPC
Durant el mesos de febrer i març ha tingut lloc una nova edició del Curs d’introducció a l’avaluació
econòmica, organitzat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya i Ivàlua, i adreçat a personal tècnic dels Departaments de la
Generalitat i dels seus organismes, que siguin promotors de projectes d'inversió, intervencions
públiques o responsables de dur a terme els Informes d'Impacte Econòmic i Social (IIES).
El curs té per objectiu introduir els conceptes i les metodologies de l'avaluació econòmica mitjançant
casos il·lustratius, posant especial èmfasi a les anàlisis cost-efectivitat i cost-benefici, i donar a conèixer
l'Informe d'Impacte Econòmic i Social (IIES). I l’imparteixen Josep Maria Raya, professor de la UPF,
Ramon Sabés, analista d’Ivàlua, Jordi Baños, cap de l'Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques
Públiques del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i Ángeles Blanco, tècnica a
l’Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques del mateix Departament.

Segona edició del Curs d’Introducció a l’avaluació econòmica en l’àmbit sanitari, organitzat per Ivàlua,
Catsalut i la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut
Durant el mesos de febrer i març també ha tingut lloc la segona edició del Curs d’introducció a
l’avaluació econòmica en l’àmbit sanitari. Aquest és un curs organitzat per Ivàlua juntament amb
Catsalut i la Direcció General de Planificació en Salut, amb l’objectiu de formar al seu personal en els
coneixements necessaris i els mètodes disponibles per a dur a terme una avaluació econòmica d’un
programa, utilitzant casos pràctics propis de l’àmbit sanitari.
Durant el curs, impartit per Ramon Sabés, analista d’Ivàlua, s’han presentat els conceptes clau de
l’avaluació econòmica, diferents mètodes existents per dur-la a terme, i el repertori de recursos
disponibles per encarar una avaluació econòmica en l’àmbit sanitari. Per consolidar els conceptes
apresos, el curs ha dedicat gran part del temps a treballar casos pràctics utilitzant programes i polítiques
pròpies del Departament de Salut.

Curs d’Introducció a l’Avaluació de polítiques públiques a l’Ajuntament de Barcelona
Durant els mesos de març i abril, Ivàlua impartirà el Curs d’Introducció a l’Avaluació de polítiques
públiques destinat a personal directiu de l’Ajuntament de Barcelona, així com a personal del consistori
que ocupi funcions directives relacionades amb el disseny i la gestió de les polítiques públiques dins
l’Ajuntament.
L’objectiu de la formació és dotar als assistents amb un marc conceptual i pràctic sobre l’avaluació

de polítiques públiques, així com destacar la seva importància i utilitat com a eina de
planificació i millora dels processos de decisió pública. Amb aquest objectiu, el curs s’enfoca a
desenvolupar habilitats entre els assistents per tal que siguin capaços de dissenyar programes i
polítiques que siguin fàcilment avaluables i que incorporin l’evidència en el seu disseny.

La Llei d’Estadística de Catalunya incorpora l’avaluació de les polítiques públiques entre els usos de les
dades oficials
La Llei 5/2016 aprovada pel Ple del Parlament el dia 22 de desembre proppassat inclou el Pla Estadístic
de Catalunya 2017-2020 (PEC) i la modificació d’alguns aspectes de la Llei d’Estadística de Catalunya.
Pel que fa al Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020 (PEC), el programa inclou 311 actuacions
estadístiques, entre les quals destaquen l’Enquesta a la joventut de Catalunya, l’Enquesta de seguretat
pública, l’Enquesta de condicions de vida, l’Estadística de la pràctica esportiva i les Projeccions de
població en edat escolar. Destaquem, a més, que el tercer objectiu general del PEC és:
“Promoure l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i el
millorament de les polítiques públiques”
Centrant-nos ara en les modificacions incorporades a la LEC, destaca el nou redactat de l’article 30 en el
seu apartat primer:
“L'Institut d'Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de
Catalunya han d'impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a
millorar l'avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per
a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.”
Tenint en compte que entre les demés previsions legals d’aquesta llei l’ús estadístic de la informació
d’origen administratiu té un paper preponderant, creiem que s’obre un ventall de possibilitats molt
interessant per a l’avaluació de polítiques públiques en el nostre país. Notícia completa aquí >>

Obert el període d’inscripció al curs “The Economics of Education: Analyzing the Effects of
Programmes and Policies” en el marc de la quarta edició de la UB School of Economics Summer School
S’ha obert el període d’inscripció a la quarta edició de la UB School of Economics Summer School. El curs
d’enguany, titulat “The Economics of Education: Analyzing the Effects of Programmes and Policies”, es
centrarà en l’anàlisi de les decisions d’inversió en capital humà, estudiades a partir de les avaluacions
internacionals de gran escala. Serà un curs intensiu de cinc dies que es desenvoluparà entre el 3 i el 7 de
juliol de 2017 a Barcelona. La data límit per a la inscripció és el 18 de juny del 2017. Per a més
informació segueix aquest enllaç >>

La Oficina de Pressupostos del Congrés dels Estats Units publica un informe ex-ante dels efectes de la
Llei d’Atenció Sanitaria Americana
El passat 13 de març, la Oficina de Pressupostos del Congrés i la Comissió Mixta de Tributació dels Estats
Units van publicar una avaluació ex-ante dels efectes d’adoptar la Llei d’Atenció Sanitaria Americana que
els republicans estan impulsant al congrés. L’informe adverteix que de ser aprovat el projecte de llei,
d’aquí a 2018 fins a 14 milions d’estatunidencs podrien perdre la seva cobertura sanitària, i que aquesta
xifra s’enfilaria fins als 24 milions de cara al 2026. Tot i això, la Llei aconseguiria un dels seus principals
propòsits, reduir el dèficit federal. L’informe estima que aquesta reducció podria ser de 337.000 milions
de dòlars en deu anys. Llegeix l’informe complet seguint aquest enllaç >>

El món parla de renta bàsica universal, mentre diverses institucions es centren en crear evidència
rigorosa per informar el debat
Mentre Barcelona prepara el seu propi projecte de renta mínima garantida, a escala global comencen a
aparèixer pistes sobre com estan funcionant aquests projectes en altres indrets.
A Kenya, des d’octubre de 2016 GiveDirectly ha posat en marxa un projecte pilot de renta bàsica
universal que inclou a 95 adults d’una població rural. En concret, en el marc del projecte, els participants
rebran 2280 xílings (aproximadament 22 dòlars) mensuals durant 12 anys, independentment de
qualsevol altre esdeveniment que pugui ocórrer a les seves vides durant aquest període. Al febrer, van
sortir els primers resultats de l’enquesta telefònica que es va fer als beneficiaris sobre com la renta
bàsica ha afectat les seves vides. Aquestes respostes s’utilitzaran per informar el disseny i la posada en
marxa d’un projecte a gran escala de renta bàsica universal que abastarà a 26.000 beneficiaris a la Kenya
rural. Descobreix els primers resultats de l’estudi seguint aquest enllaç >>
A Oakland, prop de Califòrnia, la idea de la renta bàsica universal també està sent testada.
Concretament, Y Combinator, una start-up basada a San Francisco, ha posat en marxa un projecte que
dóna als participants entre 1000 i 2000 dòlars al més de manera incondicionada. Aprèn més sobre el
projecte seguint aquest enllaç >>

Lectura Richard T. Ely per part d’Esther Duflo
El passat gener Esther Duflo va impartir la Richard T. Ely Lecture amb el nom de “The Economist as
Plumber” a la facultat d’Economia de MIT a Cambridge. En aquesta intervenció, Esther Duflo explica la
importància dels experiments en les ciències socials com a element per arribar a la presa de decisions
informades en l’àmbit de les polítiques públiques. Podeu veure el vídeo i la lectura aquí >>
Cursos sobre avaluació de polítiques públiques de l’Instituto de Estudios Fiscales
L’Instituto de Estudios Fiscales ha publicat la seva oferta formativa en economia pública per als propers
6 mesos. Entre els cursos oferts, en destaquem dos relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques i
les tècniques d’avaluació d’impacte. Podeu consultar i descarregar-vos tots els programes i els
formularis d’inscripció en el següent enllaç >>
1.

Evaluación de Políticas Públicas

Aquest curs presenta les diferents formes d'avaluació de polítiques públiques existents, posant especial
èmfasi en l'anàlisi de la eficiència i l'equitat d'una banda, i l'avaluació d'impacte per un altre. Pel que fa

a l'anàlisi de l’equitat es presenta el desenvolupament de corbes de Lorenz i altres índexs derivats. En el
cas de l’eficiència s'analitza l'anàlisi paramètric i no paramètric (DEA). A continuació, s'estudia
l'avaluació d'impacte i les diferents tècniques quantitatives per al seu desenvolupament, incidint en els
dissenys experimentals. En tots els temes es presenta la teoria que es complementa amb activitats de
resolució de exercicis per part dels alumnes. Podeu consultar el programa del curs en aquest enllaç >>
2.

Técnicas de Evaluación de Impacto

Aquest curs comença enfocant el procés d'avaluació en el cicle de l'anàlisi de polítiques públiques i
presentant les diferents formes d'avaluació existents, com ara l'avaluació ex-ante, l'avaluació ex-post,
l'avaluació temàtica i altres formes d'avaluació de polítiques públiques, posant especial èmfasi en els
indicadors per al seguiment i l'avaluació. A la segona part del curs s'estudia més en profunditat
l'avaluació d'impacte i les diferents tècniques quantitatives per al seu desenvolupament, incidint en els
dissenys quasi -experimentals i en les tècniques economètriques. En tots els temes es presenta la teoria
i es complementa amb activitats pràctiques de resolució de exercicis per part dels alumnes.. Podeu
consultar el programa complet del curs en aquest enllaç >>

La Generalitat redueix en un 40% el nombre de pobres energètics
http://cat.elpais.com/cat/2017/01/31/catalunya/1485895640_238384.html?id_externo_rsoc=
TW_CC … via @elpaiscat
Nous reculls evidències sobre quines pol.i prog.donen més oportunitats educatives a infants i
joves http://bit.ly/2l33iCH @FundacioBofill
Avui les entitats de la @Taula3sector fem sessió de de debat sobre l'avaluació de l'impacte
social del Tercer Sector amb Ivàlua http://bit.ly/2n49oGmç
Guia sobre evidència del Center for the Study of Social Policy “Better Evidence for DecisionMakers” http://bit.ly/2bwqWoC
Segona edició del manual "Impact Evaluation in practice",
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25030 …

Visualització de la informació
Dear Data / Lupi, Giorgia; Posavec, Stefanie .-London Particular Books, 2016. Visualització de la informació
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