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Societat educadora
Què hem après dels agents socials, valors i actituds cíviques  
que han de moure l’educació?

Quin paper té l’evidència científica per a una millor presa de decisions 
polítiques? 

Projecte:

Cicle: El valor social de la recerca (10 anys del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya)  

Després d’una dècada recollint dades sobre les trajectòries socials de 2.000 llars catalanes i 
dels 4.500 individus que les conformen, aquest cicle de debats es pregunta quina capacitat 
s’ha tingut per transformar el coneixement científic generat en alguna cosa d’utilitat per a la 
societat i per a la presa de decisions polítiques cap a una societat més justa i cohesionada.

Equip del projecte:

Laia Pineda, Anna Tarrés (directores/coordinadores); Meritxell Argelagués, Carla Domín-
guez, Mercè Mauri, Laura Morató i Lluís Sàez.

Què ha motivat la nostra intervenció?

Estem davant un gran canvi social que s’ha traduït en el pas d’una certa homogeneïtat a 
una creixent heterogeneïtat i diversificació. Això fa que la realitat social sigui cada cop més 
complexa i que resulti més difícil la presa de decisions col·lectives per a la governança de 
la nostra societat.

# avaluació# aprenentatge al llarg de la vida # formació i ocupació

Principals resultats: 

El coneixement social i la presa de decisions estan íntimament relacionats entre si. A l’hora 
de prendre decisions polítiques és molt important tenir una molt bona base d’evidències 
sobre la qual ser capaç de construir arguments sòlids que ofereixin bones respostes als 
problemes existents.

Per contra, tot actor que tendeixi a desconsiderar les evidències, o a fer-ne un ús esbiaixat, 
pot caure fàcilment en situacions de demagògia, ja que les seves afirmacions no tindran 
prou solidesa.

Una enquesta longitudinal a una mostra panel com el PaD permet disposar d’evidències sò-
lides sobre les quals construir coneixement. Incorporar dades longitudinals ajuda a posar 
en relleu elements que amb una foto fixa no es poden analitzar. En aquest sentit, les dades 
del PaD ofereixen una qualitat diferent de la d’altres evidències existents que ens poden 
explicar la situació actual però no la seva evolució.

Propostes: 

En política és fonamental disposar de dades sòlides que ens permetin construir solucions 
col·lectives sobre la base de les millors evidències possibles i evitant la demagògia. 

Per això, des de la universitat s’hauria de promoure molt més l’ús social de la recerca. És 
fonamental superar la distància entre el coneixement científic i el seu ús social. En conse-
qüència, cal fomentar la utilització de les evidències i els coneixements que es generen a 
la universitat i demostrar-ne el valor social fent efectiva la transferència de coneixement 
a la societat.

“ Cal incrementar la influència de la recerca en la construcció dels argumentaris i en les 
estratègies de persuasió del procés de la presa de decisions.”  

Xavier Riudor (CATEDRÀTIC DE CIÈNCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)  

Documents de referència:

El coneixement social  
per a la governança  
(Joan Subirats) 

La pobresa és només 
conseqüència de la crisi? 
(Lluís Sàez) 

Trajectòries i canvi social 
a Catalunya 
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Font: Infografia de “Trajectòries i canvi social a Catalunya”

El repartiment del treball domèstic entre els membres de la llar

< 
El treball domèstic és 
encara una parcel·la 
femenina.

 

HOMES

22,7%  

FILLS <16 ANYS

18,2%  

DONES

72,1%  

 
Panel de Desigualtats Socials a Catalunya        

  
obdesigualtats.cat        

  
llista pròpia!        

  
@PanelDesigual (#desigualtatspad)

E L  P A T R O C I N E N : A L I A N C E S :

Fundació Jaume Bofill  *  Què hem après
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