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el valor social 
de la recerca

cicle De Debats

10 anys del Panel 
de Desigualtats socials 
a catalunya (PaD)

En aquests moments de profunda crisi econòmica, volem debatre  
a tot el territori català sobre la realitat de la pobresa. És la pobresa 
una conseqüència de la crisi? Com podem reduir la pobresa al 
nostre país?

En tots els actes lliurarem als assistents un exemplar de la 
publicació trajectòries i canvi social a catalunya —elaborada amb 
motiu del 10è aniversari del PaD— i es podran veure uns vídeos fets 
per fomentar el debat social sobre temes clau com ara l’educació,  
el treball, la pobresa, l’habitatge, etc. 

Ens agradarà compartir amb tu aquest coneixement.

El Panel de Desigualtats socials a catalunya (PaD) celebra el 
seu desè aniversari amb un cicle de debats sobre el valor social 
de la recerca.

El PaD és una eina singular, al servei del coneixement social 
del país, que fa més d’una dècada que segueix la trajectòria de 
2.000 llars catalanes. 

Gràcies al PaD podem conèixer amb estàndards científics avan  çats 
la realitat social catalana i així millorar l’acció social i política.  
Per això volem posar sobre la taula la necessitat d’activar me-
canismes per portar el coneixement científic provinent de dades 
i estudis a la presa de decisions polítiques. Com podem fer-ho? 
Podem traduir el que ens diuen les dades en propostes d’actuació 
que contribueixin a la millora del país? En parlarem, de manera 
aprofundida, en l’acte inaugural i l’acte de cloenda del cicle.

En aquest cicle, també us volem apropar a alguns dels resultats  
del PaD, obrint debat al voltant d’una de les temàtiques sobre les 
quals aquesta eina ha aportat informació més rellevant i novedosa: 
la pobresa.

el valor social de la recerca

cal un compromís de país per transferir 
el coneixement científic cap a la millora 
de la governabilitat. Parlem-ne!

eL Pad reP eL suPorT de:

Del 25 D’octubre De 2012  
al 28 De febrer De 2013

Girona 
LLeida 

BarceLona
TarraGona 

Trobaràs la publicació, els vídeos i més continguts a:
 www.paneldesigualtats.cat

segueix-nos i participa al debat a través de:
  @Paneldesigual

  www.facebook.com/paneldesigualtats
  www.youtube.com/fundaciojaumebofill
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acte iNauGural*: 

eines per a l’anàlisi de la realitat social
Dijous 25 octubre 2012, a les 18.30 h
cercle d’economia
c/ Provença, 298. Barcelona

et convidem a debatre sobre el valor de la producció de coneixement 
social al nostre país. de quines eines disposem avui a catalunya 
per a l’anàlisi de la realitat social? com podem incrementar el valor 
social de la recerca? com podem transferir aquest coneixement cap 
a la governança?

Per aquest debat comptem amb la ponència el coneixement social 
per la governança, a càrrec de Joan subirats.

i amb les intervencions de: 
Josep Maria rotger, president de l’associació catalana 
de sociologia
anna Parés, degana del col·legi de Politòlegs i sociòlegs
Marta Masats, responsable de l’àrea de Producció d’estadístiques 
socials de l’institut d’estadística de catalunya
rita Marzoa, d’Òmnium cultural

en l’acte lliurarem un exemplar del llibre trajectòries i canvi 
social a catalunya, i compartirem una copa de cava amb motiu 
dels 10 anys del Pad.

coorGaniTzadors:

associació catalana de sociologia (acs) 
col·legi de Politòlegs i sociòlegs de catalunya
Òmnium cultural

cloeNDa: 

seminari conèixer per governar millor
febrer 2013, barcelona

La transferència del coneixement científic i de la pràctica social  
cap a la governança. amb el Dr. Hans-Peter blossfeld.

Per tancar el cicle, comptarem amb el professor Hans-Peter 
Blossfeld, catedràtic de sociologia a l’otto friedrich university de 
Bamberg (alemanya) i a l’european university institute a florència,  
i investigador principal del German national educational Panel 
study (nePs).

ens parlaran d’experiències internacionals de transferència del 
coneixement científic a la governança, de la presa de decisions polí-
tiques basades en l’evidència i d’algunes lliçons apreses al respecte.

Junts debatrem sobre com transferir el coneixement científic a 
les institucions i als poder públics del nostre país perquè resulti 
socialment útil. 

Debats a GiroNa, lleiDa, barceloNa i tarraGoNa:

la pobresa és només conseqüència 
de la crisi?

Per primer cop a la història de catalunya, amb el PaD hem pogut 
resseguir el dinamisme de la pobresa: qui entra, qui surt i qui resta 
en la pobresa. Però, com es relaciona la pobresa amb el treball?  
i amb l’educació? els pobres són els qui no s’han esforçat prou?  
són els ganduls?

en parlarem amb lluís sáez i Giol, sociòleg i professor d’esade, 
de la uaB i de l’esrP, que ens oferirà la conferència La pobresa és 
només conseqüència de la crisi?

Ho farem molt a prop teu, a:

tarraGoNa
Dimarts 27 de novembre, a les 18.30 h
sala de Graus del campus catalunya. campus catalunya.
universitat rovira i Virgili. av. catalunya, 35. Tarragona

amb les intervencions de: 
Dr. francesc Valls, càtedra d’inclusió social, universitat 
rovira i Virgili
Jordi collado, director de la fundació casal l’amic
Jordi Navarro, coordinador eaia alt camp-conca 
de Barberà

coorGaniTzadors:

càtedra inclusió social 
Grup de recerca anàlisi social organitzativa
observatori de la igualtat de la urV

barceloNa
Dimecres 14 de novembre, a les 19.00 h
institut d’estudis catalans. sala Prat de la riba
c/ carme, 47. Barcelona

amb les intervencions de: 
sonia fuertes, de la fundació salut i comunitat
salvador busquets, de la fundació arrels

coorGaniTzadors:

entitats catalanes d’acció social (ecas)
associació catalana de sociologia (acs) 

GiroNa
Dijous 8 de novembre, a les 19.00 h
sala-auditori Josep Viader, casa de cultura
Pl. Hospital, 6. Girona

amb les intervencions de: 
Jordi feu, sociòleg i professor de la udG
lídia Paredes, treballadora social de la fundació ser.Gi

coorGaniTzadors:

lleiDa
Dilluns 12 de novembre, a les 18.30 h
institut municipal d’educació. sala Jaume magre
c/ Bisbe Torres, 2. Lleida

amb les intervencions de diferents persones 
d’entitats socials de Lleida.

coorGaniTzadors:

Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats Bàsiques

* acte gratuït prèvia inscripció a
http://www.fbofill.cat/10anyspad-inscripcions
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XARXA D’ENTITATS SOCIALS
D’ATENCIÓ A LES

NECESSITATS BÀSIQUES

Per a més informació:
http://www.paneldesigualtats.cat/10anyspad


