
En el món anglosaxó es parla des de fa uns anys de evidence

based policy, una expressió complicada de traduir, atesa la difi-

cultat de donar l’equivalent tant de evidence com de policy («po-

lítica basada en proves» no és precisament una traducció afortu-

nada). Sigui com sigui, el que porta implícit l’expressió és el que

cada dia exigeixen més les polítiques de recerca, és a dir, la ne-

cessitat de demostrar que el finançament públic invertit ha obtin-

gut resultats que reverteixen en benefici de la societat. Sobre

aquesta hipòtesi, que fins fa poc no era important o es tenia per

axioma, darrerament a Catalunya s’han volgut buscar les proves

que la confirmin (o la rebutgin). Els reports de la recerca són una

mostra clara d’aquest intent de comprovació.

Tanmateix, conèixer els resultats de la recerca en termes d’in-

versió econòmica, de producció bibliomètrica o d’altres indica-

dors, no només és important per a l’accountability (un altre terme

de difícil traducció, tot i que hi ha qui ho anomena «obligació de

rendir comptes»), sinó també perquè es tracta d’un tipus d’avalua-

ció que és necessària per a guiar la planificació de les polítiques de

recerca. És l’avaluació expost sobre els efectes macro de la recer-

ca. Prendre’n el pols periòdicament és imprescindible per a reo-

rientar, si cal, les polítiques planificades. Encara queda un bon

camí per a recórrer en avaluació, però l’Institut d’Estudis Catalans,

amb aquests reports, en configura un bon recorregut.

Els reports de la recerca prenen, doncs, el pols a les polítiques

de recerca de Catalunya i és per aquest motiu que des del De-

partament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació s’hi

col·labora activament. I és així perquè volem avançar decidida-

ment cap a una societat basada en el coneixement, és a dir, acon-

seguir amb les polítiques de ciència i tecnologia, en col·laboració

amb les universitats i les empreses, més i millor qualitat de vida de

les persones. Necessitem, doncs, saber que els esforços invertits

en la generació, transferència i explotació de coneixement pro-

dueixen el retorn social corresponent i, fins a poder-ho demostrar,

la mesura dels resultats que trobarem a les planes que segueixen

ens en poden donar una visió acurada.
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