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La participació de la societat civil en la definició de l’estadística
oficial

Jordi Oliveres i Prats
Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya

En estadística, atès el seu caràcter instrumental i el seu elevat cost econòmic, la co-
operació o la col·laboració entre productors i/o entre productors i usuaris és una via
de millora substancial per augmentar la qualitat i l’eficàcia dels resultats de qualse-
vol activitat estadística.

La col·laboració institucional amb la societat ha estat un dels eixos més potenciats
per part de l’equip directiu de de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), per
tal d’apropar la producció estadística i els serveis a les necessitats reals dels dife-
rents tipus d’usuaris de l’estadística oficial.
Les lleis del pla estadístic de Catalunya subratllen l’obligatorietat que les estadísti-
ques oficials que s’elaborin a Catalunya siguin útils per a la presa de decisions de les
institucions públiques i dels agents econòmics i socials. La manera més directa i efi-
caç d’esbrinar la demanda real dels usuaris de l’estadística és cercar espais de col·-
laboració que permetin definir-ne la naturalesa i l’abast amb precisió.

Aquest article recull dues experiències de col·laboració de l’Idescat amb persones i
institucions de la nostra societat en dues vessants molt concretes.

En primer lloc, La societat catalana: una eina de col·laboració entre l’estadística ofi-
cial i els investigadors socials, exposa un procés d’aproximació i de cooperació entre
l’Idescat i una representació dels millors investigadors socials de Catalunya amb la
finalitat de crear una base comuna per definir les necessitats dels experts en temes
socials en matèria d’estadística oficial i d’elaborar un estudi sociològic global i in-
terdisciplinari sobre la societat catalana.
I en segon lloc, Les projeccions de població de Catalunya: la gestió de la incertesa a
partir d’instruments estadístics consensuats presenta una operació de consulta i de
consens metodològic entre productors d’estadístiques, experts i usuaris a l’hora de
definir una eina d’estadística demogràfica tan important com les projeccions de
població de Catalunya.

En ambdós casos, l’Idescat va obtenir un gran suport i una important col·laboració
per part de les persones, institucions i entitats a les quals va sol·licitar la seva parti-
cipació. Aquestes dues experiències de col·laboració institucional amb la societat
han donat resultats excel·lents. El procés per a la creació d’un consens metodològic
per a l’elaboració de les projeccions de població de Catalunya ha rebut els elogis
per part dels principals experts en demografia espanyols i europeus. I recentment,
l’octubre de 1999, l’Idescat va ser guardonat pel Col·legi d‘Economistes de
Catalunya amb el premi Joan Sardà Dexeus per la publicació de La societat catalana.
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I. La societat Catalana: una eina de col·laboració entre l’estadística oficial i els
investigadors socials

El coneixement de la pròpia societat, del seu comportament i dels seus problemes,
de les causes que els generen i dels efectes que produeixen és una responsabilitat
compartida per les institucions públiques i pels investigadors socials.

El coneixement amb detall de la societat i del seu esdevenir és una part essencial de
l’activitat de les institucions públiques i és aquest coneixement, allò que permet
que els governs de les institucions puguin dissenyar polítiques públiques que s’ade-
qüin a les necessitats de la societat, i que puguin reaccionar a temps per solucionar
problemàtiques socials diverses.

Un dels factors clau per poder actuar d’una manera preventiva –especialment des
de les institucions públiques—  és conèixer i analitzar en profunditat les caracterís-
tiques i els comportaments de la societat. Aquest coneixement permet saber quines
són les necessitats i els problemes dels ciutadans, i actuar en conseqüència; però
també permet tenir una bona base per preveure problemàtiques futures.
Davant d’aquesta situació, l’estadística oficial es troba davant d’un horitzó compli-
cat, sobretot si es té en compte que la seva responsabilitat és produir i fomentar la
producció de dades estadístiques útils, fiables i comparables entre elles, i que els
principals destinataris d’aquestes dades (els investigadors socials i les institucions
públiques) presenten divergències metodològiques entre elles (i amb l’estadística
oficial) i que al mateix temps també són productors d’estadístiques.

A Catalunya, aquesta situació era ben evident el 1996. L’Institut d’Estadística de
Catalunya, des de la data de la seva creació fins al 1996, havia concentrat la major
part de la seva producció en estadístiques econòmiques i demogràfiques, on el con-
sens metodològic i tècnic és més ampli i l’obtenció de les dades és més clara des del
punt de vista de les fonts.

En aquesta primera etapa calia consolidar la producció estadística oficial catalana.
Per aquest motiu, els primers anys de funcionament de l’Idescat es van centrar, so-
bretot, en l’estadística econòmica i la demogràfica, tot i que també es van produir
estadístiques socials, aquest ha estat el camp on hi ha hagut un menor avenç.
Aquest major desenvolupament de la producció estadística econòmica i demogràfi-
ca s’explica per la combinació de dos factors:

• La demanda explícita del Govern i del Parlament de Catalunya de disposar de
dades oficials en matèria econòmica i demogràfica.

• L’existència d’un consens generalitzat entre els experts sobre els indicadors que
permeten conèixer millor l’evolució econòmica i demogràfica d’un país, consens
que no hi és en temes socials.

Però, un cop posada en marxa i consolidada la producció d’estadístiques econòmi-
ques i demogràfiques, va començar una segona etapa per a l’Idescat. Una etapa en
la qual calia plantejar-se un nou objectiu: crear un cos d’estadístiques socials de
Catalunya, format per un conjunt d’indicadors que permetessin seguir de forma re-
gular i fiable l’evolució de la societat catalana.
La manca de producció d’estadístiques de caire social privava les institucions i els
investigadors socials d’indicadors i dades fiables per complir amb les seves respecti-
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ves missions. L’Institut d’Estadística de Catalunya, en constatar la manca d’acord
entre els experts socials sobre quines són les estadístiques més útils per conèixer la
realitat social del nostre país, i atès l’elevat cost econòmic que suposa l’elaboració
d’estadístiques, va decidir que abans de qualsevol iniciativa per treure la producció
d’estadística social de l’oblit, calia fomentar un cert consens entre els usuaris de
l’estadística social i el principal responsable de l’estadística oficial. Només a partir
d’aquest consens es podria conèixer quines estadístiques socials són més impor-
tants per raons d’utilitat i de prioritat, i evitar la producció d’estadístiques inútils.

Per fomentar aquest consens científic i tècnic, l’Idescat va posar en marxa un procés
que permetés crear una eina que posés en contacte els científics socials amb l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya, per tal que plegats avaluessin la validesa de les da-
des existents per estudiar la societat catalana, detectessin mancances, etc. Aquest
procés d’avaluació, però, tindria una culminació material: La societat catalana.

Així, La societat catalana és un instrument de col·laboració entre l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya i els investigadors socials de les universitats i centres de recerca
de Catalunya amb dos vessants simultanis, amb dos objectius complementaris:

• Un acord científic i tècnic. La societat catalana és un procés de debat, consens i
treball tècnic, amb la participació de gran part dels científics socials de
Catalunya i dels experts estadístics de l’Idescat, per assolir dos objectius: deter-
minar quines dades estadístiques socials són necessàries per conèixer amb rigor i
exactitud la societat catalana i engegar un treball científic comú per elaborar un
estudi aprofundit de la societat catalana.

• Un estudi social exhaustiu. La societat catalana és també una obra que recull els
esforços del procés descrit en el paràgraf anterior. Una plasmació material dels
resultats d’aquest procés destinat a convertir-se en una eina útil, tant per als in-
vestigadors socials com per a les institucions públiques catalanes, així com per
als experts estadístics.

La societat catalana: un estudi social exhaustiu
La societat catalana és un estudi sociològic global sobre la situació en què es troba
la societat catalana, amb la vocació de ser una eina de treball imprescindible per a
la reflexió sobre la situació actual de Catalunya. Amb aquesta obra s’aconsegueix:
• que Catalunya disposi d’un estudi sociològic global i interdisciplinari sobre la

societat catalana, inexistent fins aleshores,

• i, que diversos experts en temes socials s’impliquin en la reflexió sobre la neces-
sitat de definir les estadístiques oficials de caràcter social útils a Catalunya.

La societat catalana és una obra que permet tractar des de vessants molt diversos
un tema tan complex com és l’estudi de la societat catalana. Des de l’Idescat es va
fer una crida a institucions i investigadors d’àrees de les ciències socials tan diverses
com la demografia, la geografia, l’antropologia, l’estadística, la sociologia, les cièn-
cies de la comunicació, l’economia, i la ciència política, per tal que col·laboressin en
l’elaboració d’aquest estudi. La resposta va ser molt positiva, gairebé tothom va
acollir la proposta positivament i aquells que no ho van fer, va ser per molt bones
raons.
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A cada un dels setanta-set experts que participaren en l’elaboració de l’obra, se li
va fer una demanda concreta sobre l’aspecte de la societat catalana que havia de
tractar, i cadascú va desenvolupar el seu tema amb total llibertat i expressant judi-
cis de valor propis. Per tant, a l’obra s’hi pot trobar una unitat de propòsit, però no
una unitat ideològica. Això vol dir que la varietat de criteris i d’opinions és notable.
Poden llegir-s’hi parers contradictoris i no sempre l’Idescat està d’acord amb les re-
flexions que s’expressen en els diferents capítols.

Aquest projecte obre una nova etapa per a l’Idescat amb la incorporació de l’elabo-
ració d’estadístiques de caire social que permeten aprofundir en el coneixement
sociològic de Catalunya.

La societat catalana ha estat el primer gran estudi sociològic global que es fa de
Catalunya que, a més, ha permès avaluar l’existència i la mancança de dades socials
i, així, posar els fonaments per començar a definir consensuadament com hauria de
ser el cos d’estadístiques socials de Catalunya; però, per sobre de tot, ha estat un
instrument de gran utilitat per crear dinàmiques de treball entre el món dels inves-
tigadors de les ciències socials a Catalunya i els recursos que ofereix l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya.

La societat catalana: un acord científic i tècnic
El projecte de l’Idescat tenia un clar caràcter interdisciplinari i interinstitucional i,
des del primer moment, per tal d’assegurar un treball eficaç i uns resultats de quali-
tat, es va considerar necessari dissenyar una estructura organitzativa que permetés
la participació d’un ventall ampli d’estudiosos de les ciències socials de manera or-
denada i sistemàtica, i que evités que el resultat d’aquest projecte fos una mera
miscel·lània de capítols independents.

Aquesta estructura organitzativa estava formada pels següents òrgans:

- Un Comitè d’Experts, format per tots els autors que han participat en l’elabora-
ció de l’obra. Els membres d’aquest òrgan tenien com a màxima responsabilitat
l’elaboració dels capítols que formen cada llibre i la participació en les jornades
de debat i coordinació de l’obra.

- Un Comitè Tècnic, format per tècnics estadístics de l’Institut d’Estadística de
Catalunya. Aquest comitè era el responsable d’assumir l’assistència tècnica als
experts i proporcionar-los dades estadístiques d’acord amb les seves necessitats i
temàtiques.

- Un Comitè Científic, format per un expert de reconegut prestigi per a cadascun
dels llibres que formen l’obra. Atès l’elevat nombre d’autors que hi participa-
ven, es va considerar necessari crear un òrgan d’assistència al director de l’obra
en les tasques d’anàlisi metodològica, elaboració de l’estructura temàtica i en
les tasques de coordinació executiva. Per dur a terme aquestes funcions cada
membre del Comitè Científic va assumir la coordinació d’un llibre, revisant els
esborranys, garantint-ne la coherència amb la resta de l’obra, fins a donar el seu
vistiplau. També va ser el responsable de la redacció dels prefacis que obren ca-
dascun dels llibres i de prestar assistència tècnica al director en la validació final
del llibre.
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- Un Consell Editor, format pels membres del Comitè Científic, el Comitè Tècnic i
un representant del Departament de la Presidència. Aquest òrgan era l’encarre-
gat d’assessorar l’editor en les seves funcions.

- Una Secretaria Tècnica, responsable de donar suport tècnic a l’editor, al comitè
científic i al consell editor, en la definició de l’obra, la supervisió editorial dels
capítols, la definició de les normes d’escriptura i d’estil dels capítols, i la prepara-
ció del personal intern de l’Idescat per fer front a tota la feina que suposaria
aquest projecte.

- Un adjunt al director del projecte, encarregat d’assumir totes aquelles funcions
que el director considerés adients i que l’ajudés en la seva gestió.

- El director de l’obra, el doctor Salvador Giner, responsable d’elaborar i de pro-
posar a l’editor l’índex temàtic i la llista d’autors que havien de formar part del
Comitè Científic i del Comitè d’Experts, així com de l’execució i la validació de la
qualitat científica del llibre.

- L’editor, responsable de l’aprovació de l’estructura de l’obra i el seu resultat fi-
nal, així com de l’aprovació dels membres del Comitè d’Experts i del Comitè Ci-
entífic proposats pel director.

Un cop dissenyada l’estructura organitzativa que havia de dirigir i coordinar l’ela-
boració de l’obra, el següent pas va ser l’estructuració. El director de l’obra, amb el
suport de la Secretaria Tècnica, es va encarregar d’elaborar un índex temàtic i una
llista dels autors que podrien desenvolupar els temes, que s’havia de sotmetre a
l’aprovació de l’editor de l’obra.

Per tal de reduir al mínim la repetició i la duplicitat temàtica, l’obra es va dividir en
llibres, on cada llibre correspon a un bloc temàtic o una branca de les ciències soci-
als. I per a cada llibre es va nomenar un responsable, com ja s’ha comentat anteri-
orment, que s’encarregaria de coordinar els diferents llibres i de vetllar per la qua-
litat i l’adequació al projecte dels diferents capítols que componien el llibre sota la
seva supervisió. Tots els responsables de llibres formaven part del Comitè Científic.
Cada director feia l’encàrrec als corresponents articulistes, definia els contractes (tí-
tol i tema del capítol, dates límit, nombre de paraules, etc.) i, finalment, supervisa-
va els capítols.

En un moment decisiu de l’elaboració del projecte, per tal d’aconseguir la plena in-
tegració del conjunt de capítols i evitar que el resultat fos una obra dispersa, pràcti-
cament tots els autors es van reunir en unes jornades tècniques d’estudi, sota els
auspicis de l’Institut d’Estadística de Catalunya, al campus de Bellaterra de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Aquestes jornades van tenir lloc els dies 10 i 11 de
gener de 1997, i el seu objectiu era evitar duplicitats i contradiccions entre els capí-
tols de l’obra i detectar-hi buits temàtics, si n’hi havien. La participació va ser eleva-
da i van resultar d’una gran utilitat per aconseguir la coherència interna de l’obra.

El resultat de tot aquest complex procés d’elaboració del projecte és La societat ca-
talana, una obra de mil cent-dinou pàgines, dividida en onze llibres, on s’han reco-
llit els coneixements i les opinions de setanta-set estudiosos de les ciències socials.
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L’obra es va presentar el maig de 1998 de la mà del president de la Generalitat, el
Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, al Palau de la Generalitat de Catalunya.

Els llibres que componen La societat catalana permeten fer una radiografia molt
completa de la societat catalana. Els onze llibres són els següents:

Llibre I La societat catalana a la cruïlla
Coordinadors: Salvador Giner, Lluís Flaquer, Oriol Homs i Sebastià Sarasa

Aquest primer llibre està format per un únic capítol, que fa les funcions
de capítol introductori de l’obra. Resum a grans trets tots aquells aspec-
tes de la societat catalana que s’aniran tractant al llarg de l’obra.

Llibre II Els orígens de la Catalunya moderna

Coordinador: Salvador Giner
El segon llibre, també compost d’un únic capítol, recull la història recent
de Catalunya.

Llibre III Població

Coordinadora: Anna Cabré

El tercer llibre parla del volum i la dinàmica de la població de Catalunya, i
el seu paper cabdal en l’evolució de la nostra societat. A l’últim capítol
d’aquest llibre es fa una reflexió sobre el futur de la població catalana.

Llibre IV Migracions

Coordinadora: Àngels Pascual

El quart llibre està dedicat a les migracions, és a dir, “l’estudi del compor-
tament de les persones i els grups socials en relació amb l’espai, en el sen-
tit de desplaçar-s’hi o d’assentar-s’hi, i de la importància que això té en
l’esdevenir d’una societat”. Els capítols recollits en aquest llibre estudien
la mobilitat de la població catalana dins Catalunya, cap a la resta d’Espa-
nya i cap a l’estranger.

Llibre V Estructura territorial de la societat

Coordinadora: Anna Alabart

Aquest llibre estudia l’estructura territorial de Catalunya. Entenent com a
territori el lloc on es desenvolupen les relacions socials de la població.
L’estudi de l’estructura territorial d’un país permet conèixer molts aspec-
tes tant del seu passat com del seu futur.

Llibre VI Família, gènere i comunitat
Coordinador: Lluís Flaquer

En el llibre sisè es fa una anàlisi de la situació de les relacions de gènere i
de família a Catalunya, el tipus d’unitats familiars, les xarxes de parentiu,
les dinàmiques familiars i la seva importància en la caracterització d’una
societat.

Llibre VII Distribució de la riquesa i condició socioeconòmica

Coordinador: Oriol Homs
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El llibre setè està dedicat a l’estudi de la distribució de la riquesa a
Catalunya com a un dels millors indicadors dels fonaments d’una societat
i del seu funcionament com a col·lectivitat.

Llibre VIIIBenestar i polítiques socials a Catalunya

Coordinador: Sebastià Sarasa

El llibre vuitè “tracta del benestar social a Catalunya entès com a justícia
social i no com a volum de riquesa disponible per la seva població”, és per
això que els capítols recollits en el llibre analitzen les diferents polítiques
socials que afecten al benestar de la societat catalana: sanitat, habitatge,
atenció a la vellesa, protecció social, serveis socials, seguretat ciutadana i
ensenyament.

Llibre IX Cultura, educació i ciència

Coordinador: Salvador Giner

El llibre novè parla de la cultura catalana com a dimensió cabdal de la
nostra societat. Donada la complexitat del tema a tractar, aquest llibre es
divideix en tres grans blocs: l’herència cultural catalana (llengua, religió,
etnografia, nació i nacionalisme), la nova cultura (telecomunicacions, co-
municació de masses i formes de lleure), i els fenòmens culturals que con-
figuren la nostra societat (el capital humà, la ciència, l’educació i la comu-
nitat intel·lectual).

Llibre X La societat civil catalana
Coordinador: Sebastià Sarasa

El desè llibre està dedicat a la societat civil catalana i el seu paper com a
canalitzador dels interessos dispars que conviuen a la nostra societat. En
aquest llibre la societat civil està tractada des de diferents enfocaments:
l’associacionisme i la participació cívica, les organitzacions sindicals, les
organitzacions empresarials i la filantropia.

Llibre XI La política
Coordinador: Isidre Molas

L’últim llibre analitza aspectes de la política catalana com el seu sistema
de partits, el comportament electoral de la societat, els governs de
Catalunya i les identitats col·lectives.

II. Les projeccions de població de Catalunya: la gestió de la incertesa a partir
d’instruments estadístics consensuats
Les persones que dirigeixen el destí d’una empresa, d’una comunitat o d’un país
s’enfronten diàriament a la incertesa. La realitat que els envolta (econòmica, social,
cultural...) és d’una complexitat extrema i el seu comportament futur és cada cop
més difícil de preveure i, encara més, de predir. Fenòmens econòmics llunyans, com
les crisis financeres d’Àsia o Amèrica Llatina, augmenten la incertesa que envolta
qualsevol decisió i influencien, amb una immediatesa i una profunditat enorme, la
nostra economia i l’esdevenidor del benestar dels ciutadans. Davant d’aquesta difi-
cultat, els decisors públics i privats necessiten instruments fiables que eliminin o re-
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dueixin les incerteses a l’hora de prendre decisions i de planificar el futur d’una
empresa, una institució, un poble o un país.

L’estadística s’ha revelat com un dels millors instruments d’ajut a la gestió i a la pla-
nificació. L’eina estadística, emprada de forma rigorosa i científica, esdevé una de
les millors formes de reducció de la incertesa, a través del coneixement clar, concís i
exacte de determinats esdeveniments. Permet establir sèries precises a partir de regis-
tres i bancs de dades i també constitueix una eina de previsió d’esdeveniments futurs.

La previsió de l’evolució futura de determinats aspectes de la realitat que ens en-
volta constitueix un repte metodològic i científic tan atractiu com arriscat, sobretot
tenint en compte que en el cas de l’Institut d’Estadística de Catalunya, qui assumeix
el repte i el compromís de fer una previsió de futur és un organisme oficial i un pro-
ductor d’estadístiques oficials.

Una de les llacunes més grans en la producció estadística de Catalunya era la manca
d’unes projeccions demogràfiques oficials. Es tracta d’un instrument estadístic ne-
cessari en qualsevol país avançat i bàsic per a la presa de decisions del Govern, es-
pecialment, en el capítol de la planificació i previsió d’equipaments, infraestructu-
res i recursos necessaris d’acord amb el nombre d’habitants, tant a mitjà com a llarg
termini, per tal d’assegurar el desenvolupament i el progrés de la societat, i l’apro-
fitament òptim i sostenible dels recursos naturals i del territori.
Fins a l’any 1997 ni el Govern de Catalunya, ni la resta de les principals institucions
públiques i privades del nostre país, no havien comptat mai amb unes previsions
oficials sobre quina seria la població futura del Principat. Sí que existien altres pre-
visions no oficials, però en certa manera considerades oficioses; uns estudis sorgits
d’un enfocament unidisciplinari, sense el component de fiabilitat i d’objectivitat
que aporta una estadística oficial, i que a més no coincidien ni en el plantejament
metodològic, ni en els resultats finals.

Quants catalans hi haurà l’any 2030
La pregunta resumeix el problema plantejat i hom ha intentat donar-hi resposta
des de les més diverses disciplines i des de les més diverses metodologies de prog-
nosi o planificació. La demografia, especialment quan es tracta de fer una predicció
de la seva evolució el més exacta i fiable possible, està subjecta a una multiplicitat
de fenòmens que hi influeixen directament, la combinació dels quals tant en el pre-
sent com en el futur, és objecte de debat i hom discrepa fàcilment de la significa-
ció, el pes, la interrelació, els orígens i les seves conseqüències.
En definitiva, en matèria de projeccions demogràfiques, com en moltes altres face-
tes de les ciències humanes i socials, és difícil establir una base objectiva comuna,
tant per la dificultat de l’objecte d’estudi (la població), per les diferències metodo-
lògiques entre les diferents branques de les ciències, com per les evidents rivalitats
corporatives o disparitats d’interessos.

En aquest sentit, Nico Keilman1 estableix que el més eficaç i operatiu davant la
manca d’objectivitat a l’hora de tractar la incertesa inherent a qualsevol projecció
demogràfica és incorporar la intersubjectivitat des de diferents perspectives.

1 N.Keilman: Uncertainity in National Population Forecasting. Swets and Zeitlinger, 1990.
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En el cas de Catalunya era evident la necessitat d’un procés de debat metodològic i
científic que construís un ampli consens sobre l’objecte d’estudi (la població de
Catalunya) i la metodologia més idònia per predir-ne l’evolució, des de les aporta-
cions de les diferents disciplines científiques que n’aborden aspectes vertebradors
(demografia, ciències de la salut, per exemple) i aspectes col·laterals (economia, re-
lacions internacionals, per exemple) i des dels interessos i experiències dels usuaris
de l’estadística i dels mateixos productors d’estadístiques.

Aquest plantejament de la situació posava l’Institut d’Estadística de Catalunya da-
vant d’un repte complex i inèdit al país. L’opció més senzilla en aquest cas, hauria
pogut ser la producció directa (des de la pròpia experiència i expertesa dels profes-
sionals de l’organització) d’unes projeccions demogràfiques oficials, però l’Idescat
hauria incomplert un dels requisits més bàsics de la seva missió: que les estadísti-
ques siguin objectives, tècnicament fiables i útils per a la presa de decisions. En el
cas d’unes projeccions demogràfiques i atesa la profusió d’estudis que directament
o indirectament aborden la qüestió, així com la manca de consens sobre la fiabili-
tat, la metodologia, i per tant, la utilitat d’aquests, l’Idescat no podia –com a gestor
del Sistema estadístic de Catalunya— conformar-se amb produir un instrument es-
tadístic més, sobre un aspecte tan important de la nostra realitat com a país, que se
sumés als instruments i estudis sobre la previsió de la població a mitjà i llarg termini.

Calia, doncs, que l’Idescat liderés i moderés un procés de debat científic i metodolò-
gic sobre les projeccions demogràfiques oficials de Catalunya abans de produir-les i
publicar-les definitivament, per tal d’assegurar-se que aquest instrument estadístic
fos acceptat com a vàlid, fiable i útil per part de totes les parts implicades: cientí-
fics, productors i usuaris. Aquest procés organitzat per l’Institut d’Estadística de
Catalunya i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya va
adoptar la forma d’unes Jornades tècniques sobre projeccions demogràfiques de
Catalunya.

Les Jornades tècniques sobre projeccions demogràfiques de Catalunya
Les Jornades tècniques sobre projeccions demogràfiques de Catalunya promogudes
per l’Idescat2 van emprar des del primer moment un enfocament flexible, còmode i
espaiós en el temps per dur a terme un procés de diàleg i col·laboració científica i
institucional dins del marc definit per tres objectius instrumentals que asseguressin
l’assoliment dels objectius finals de les Jornades: la construcció d’un consens con-
ceptual i metodològic i l’elaboració de les primeres projeccions demogràfiques ofi-
cials de Catalunya.

2 Les Jornades tècniques sobre projeccions demogràfiques de Catalunya van ser organitza-
des conjuntament per l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Departament de la Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions van delegar les tasques de
disseny i convocatòria de les Jornades en un Comitè Organitzador format per: Ramon
Juncosa i Ferret, director general de Coordinació i Seguiment Sectorial (Departament de
la Presidència); Jordi Oliveres i Prats, director de l’Idescat; Anna Cabré i Pla, directora del
Centre d’Estudis Demogràfics; Joaquim Forn i Chiarello, cap de l’Àrea de Coordinació i
Avaluació (Departament de la Presidència); i Joaquim Capellades i Cebolla, subdirector
de Producció d’Estadístiques Demogràfiques i Socials (Idescat).
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Els tres objectius instrumentals de les Jornades eren:

• Assolir una àmplia participació. Un tema com les projeccions demogràfiques de
Catalunya afecta una molt àmplia i diversa constel·lació d’experts, institucions i
organitzacions. Calia que els dos vessants participessin plenament, perquè tot i
que és evident que calia un pronunciament expert sobre les hipòtesis de treball
en projeccions demogràfiques, també era necessari un pronunciament instituci-
onal, ja que les hipòtesis sobre les quals treballen els experts no tenen un grau
de probabilitat mecànic, sinó que es veuen modificades o influenciades per les
accions i decisions institucionals. Si l’objectiu de les Jornades era aconseguir un
consens al voltant de la previsió de la població de Catalunya per al segle XXI,
calia que hi hagués la màxima participació possible: des dels màxims experts ca-
talans, espanyols i europeus en matèria de projeccions demogràfiques, passant
per la participació de representants de totes les institucions productores i/o usu-
àries d’estadístiques demogràfiques (departaments de la Generalitat, diputaci-
ons, ajuntaments, universitats i centres de recerca, cambres de comerç, etc.), fins
arribar als representants de la societat civil (partits i sindicats, ONG, associacions
empresarials, etc.).

Les Jornades es van obrir a la participació de pràcticament tot l’espectre
intel·lectual, professional, institucionals i social del país. Aquesta participació
es va poder fer a través de comunicacions (aportacions escrites al debat con-
ceptual i metodològic) i de l’assistència en els debats de les Jornades (en re-
presentació d’una institució o a títol personal).

• Posar els mitjans i els processos necessaris per aconseguir una reflexió serena,
acurada i aprofundida. L’ampli abast i la complexitat del tema de les Jornades
(ja hem apuntat en l’apartat anterior la multidisciplinarietat i la transdisciplina-
rietat que comporten unes projeccions demogràfiques) requeria que el procés
preveiés el temps, les pautes i les eines necessàries perquè els participants a les
Jornades poguessin informar-se, acarar vells i nous coneixements i formar-se
una opinió sobre el que calia o no que aportessin al debat i al consens final so-
bre la metodologia idònia per elaborar les projeccions demogràfiques oficials
de Catalunya.

L’Idescat va posar en marxa un debat molt estructurat per tal d’aconseguir
aquest objectiu. En primer lloc, va elaborar un primer document de treball (una
ponència tècnica inicial) al voltant del qual va pivotar tot el debat a través d’un
seguit de canals per aprofundir-hi: uns escrits, les comunicacions dels assistents
a títol personal o institucional, i les ponències dels experts, i uns altres canals
verbals, les tres taules rodones per a la confrontació de les diferents tesis expo-
sades a través dels dos canals anteriors.

• Aconseguir un debat ordenat i constructiu. Les Jornades no es conformaven en
ser un fòrum de debat al final de les quals els assistents firmaven un manifest
més o menys precís d’intencions o de principis. Ben al contrari, com ja s’ha dit
l’objectiu era aconseguir un consens i una metodologia acceptada per tothom
per poder elaborar unes projeccions demogràfiques tècnicament fiables i útils
per als decisors públics i privats del país. Per tant, era una condició primordial de
les Jornades que el debat fos ordenat i, sobretot, constructiu, de tal manera que
gràcies a un procés senzill s’aconseguís arribar a conclusions clares i aplicables.
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L’interès de l’Idescat per aconseguir al mateix temps un ampli consens metodo-
lògic i la seva viabilitat tècnica va trobar una font d’inspiració en l’experiència
de Nico Keilman, que estipula que la millor eina per assolir un cert grau d’objec-
tivitat en la gestió de la incertesa és el mètode Delphi d’enquesta, que permet
una reflexió acurada i la formació d’una intersubjectivitat a través de les opini-
ons expertes recollides en una enquesta. Les Jornades tècniques sobre projecci-
ons demogràfiques de Catalunya van incloure una enquesta de tipus Delphi al
final de tot el procés de debat, com a instrument per a l’elaboració d’unes con-
clusions finals.

El desenvolupament de les Jornades tècniques sobre projeccions
demogràfiques de Catalunya
Les Jornades tècniques sobre projeccions demogràfiques de Catalunya evan tenir
lloc els dies 26 i 27 de maig de 1997 al Palau de la Generalitat. No obstant això, el
procés que va reunir més de dos-cents experts i representants institucionals durant
aquests dos dies va començar mesos abans en diverses fases de debat:

• Fase 1. Convocatòria i tramesa de la ponència tècnica inicial. La convocatòria de
les Jornades es va fer el mes d’octubre de 1996. Junt amb el fulletó de les Jorna-
des es va trametre la ponència tècnica inicial que constituiria el punt de partida
del debat metodològic i també el document de treball principal per a totes les
parts implicades: Institut d’Estadística de Catalunya, experts i assistents instituci-
onals (administracions, universitats, centres de recerca i representants de la soci-
etat civil catalana), a les quals es convidava a pronunciar-s’hi a través de comuni-
cacions i de ponències.
La ponència tècnica inicial va ser elaborada pels tècnics de la subdirecció de pro-
ducció d’estadístiques demogràfiques i socials de l’Institut, sota la direcció de
Joaquim Capellades. Aquest document de treball consistia en unes primeres
projeccions demogràfiques de Catalunya. El document establia tres hipòtesis de
comportament futur de les principals variables demogràfiques (fecunditat, es-
perança de vida i migracions) i, a través de la combinació d’una selecció d’aques-
tes, presentava deu possibles escenaris de l’evolució de la població de Catalunya
en l’horitzó 2030.

• Fase 2. Tramesa de les comunicacions i ponències. Entre els mesos de novembre
de 1996 i de març de 1997 es van recollir les comunicacions que les institucions,
entitats i persones van escriure per expressar les seves propostes metodològi-
ques a la ponència tècnica inicial i les seves aportacions al debat. Paral·lelament,
també es van recollir les ponències que els experts en temes demogràfics defen-
sarien a les taules rodones dels dies 26 i 27 de maig de 1997.

En total es van rebre 21 comunicacions, principalment de gabinets d’estudis i
planificació de departaments de la Generalitat, però també de diferents investi-
gadors i tècnics demogràfics del Centre d’Estudis Demogràfics i del mateix Insti-
tut d’Estadística de Catalunya, així com de grups parlamentaris, ONG o ajunta-
ments.
Pel que fa a les ponències, l’organització de les Jornades va convidar nou ex-
perts a participar-hi amb una ponència escrita i amb la seva exposició i defensa a
les taules rodones dels dies 26 i 27 de maig de 1997. Els autors de les ponències
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van ser els següents: Teresa Castro Martín (col·laboradora del Consell Superior
d’Investigacions Científiques –CSIC-), Juan Antonio Fernández Cordón (investi-
gador del CSIC), Josianne Duchêne (professora de l’Institut de Demografia de la
Universitat de Lovaina), Joaquim Capellades (subdirector de l’Idescat), Isabel Pu-
jadas (professora dels departaments de Geografia Humana de la Universitat de
Barcelona), Glòria Pérez (cap del Servei d’Informació i Estudis del Departament
de Sanitat i Seguretat Social), Lluís Recolons (director de Migra-Studium),
Gérard Calot (director de l’Observatori Demogràfic Europeu), Joaquín Arango
(director del Departament de Govern i Administració de l’Instituto Ortega y Gas-
set) i Anna Cabré (directora del Centre d’Estudis Demogràfics).

• Fase 3. Tramesa de la documentació. Durant el mes d’abril es va trametre a tots
els assistents a les Jornades tècniques tota la documentació (ponències i comuni-
cacions). Aquesta tramesa anticipada de les contribucions escrites al debat me-
todològic i científic va permetre que tots els assistents poguessin llegir amb el
temps i la dedicació necessaris per informar-se exhaustivament durant tot el
mes d’abril i quasi tot el de maig allò que es debatria en les dues jornades de fi-
nal de maig.

• Fase 4. Celebració de les Jornades. Finalment, els dies 27 i 28 de maig, represen-
tants de departaments de la Generalitat, d’universitats catalanes, centres de re-
cerca públics i privats, ajuntaments, les diputacions i consells comarcals, de cai-
xes, cambres de comerç, partits i sindicats de Catalunya, i de centres de recerca i
universitaris de la resta de l’Estat espanyol, van poder participar a les tres taules
rodones i als debats celebrats al Palau de la Generalitat, després del discurs in-
augural pronunciat per l’aleshores Honorable Senyor Macià Alavedra, conseller
d’Economia i Finances.
La temàtica, la composició i la seqüència de les tres taules rodones van aconse-
guir que els debats fossin el més estructurats possible i van contribuir a assolir
un alt grau de concentració en els temes més necessitats de confrontació d’idees
i de conclusions clares.

Les taules rodones
La primera taula rodona va rebre el títol de “Les previsions”. La seva composi-
ció, atesa l‘especialització dels ponents, va permetre una aproximació a les hipò-
tesis de treball, metodologies i resultats obtinguts en la previsió de la població
mundial, europea, espanyola i catalana. Aquesta taula va comptar amb la parti-
cipació de Teresa Castro que va exposar la ponència “Evolució i projecció de la
població del món”, de J.A. Fernández Cordón que va defensar la ponència “Evo-
lució i projecció de la població d’Espanya i de la Unió Europea”, de Josianne
Duchêne que va exposar la ponència “Noves metodologies per al tractament de
la incertesa” i de Joaquim Capellades que va presentar la ponència tècnica inicial.

La segona taula rodona, “Les variables de les previsions a Catalunya”, va perme-
tre entrar a fons sobre les hipòtesis de comportament i l’evolució d’un dels com-
ponents principals per a l’elaboració de projeccions demogràfiques: fecunditat,
esperança de vida i migració. Aquesta taula va comptar amb la participació dels
següents experts catalans en aquests tres objectes d’estudi: Isabel Pujadas (“Evo-
lució i projecció de la fecunditat a Catalunya”), Glòria Pérez (“Evolució i projec-
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ció de la mortalitat a Catalunya”) i Lluís Recolons (“Evolució i projecció de les
migracions a Catalunya”).

Finalment, la tercera taula rodona, “Els resultats de les projeccions demogràfi-
ques a Catalunya”, va permetre que tres grans experts debatessin sobre les con-
clusions de les dues taules precedents i sobre el tema central de les jornades: les
projeccions demogràfiques de Catalunya. El diàleg entre Gérard Calot, Anna Ca-
bré i Joaquín Arango, va centrar el debat en els punts clau i va aprofundir-hi
encara més, ja que el guió previst pels organitzadors així ho preveia: les dues
primeres taules van tractar els temes més metodològics per separat, mentre que
aquesta darrera va facilitar –gràcies a un plantejament més lliure i obert— que
tots els elements del debat poguessin ser abordats sense limitacions.

Els debats
Al final de cada taula rodona es va obrir un torn de paraules. Per tal que totes
les opinions fossin escoltades i per assegurar un debat ric i ordenat, es va confiar
la direcció a persones de gran reconeixement entre els assistents. El diàleg pos-
terior a la primera taula rodona va ser confiat a Jordi Nadal (director del Depar-
tament d’Història Econòmica de la Universitat de Barcelona); el de la segona, a
Àngels Pascual (catedràtica del Departament de Geografia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona) i a Massimo Livi Bacci (professor de demografia de la Uni-
versitat de Florència); i finalment, el diàleg de la tercera taula rodona va ser
moderat per Joaquim Triadú i Vila-Abadal (en aquells moments secretari gene-
ral del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i, actual-
ment, conseller del mateix Departament).

El qüestionari Delphi
Les Jornades tècniques sobre projeccions demogràfiques van concloure amb la
resposta per part de tots els assistents d’un ampli i exhaustiu qüestionari sobre
les principals qüestions tractades durant tot el procés de debat, tant durant els
mesos precedents (ponència tècnica inicial, comunicacions i ponències), com du-
rant les dues jornades de taules rodones i debats. El qüestionari va recollir l’opi-
nió experta i contrastada de tots els participants a les Jornades per tal de cons-
truir un consens al voltant de l’objecte d’estudi i de la metodologia per
predir-ne la seva evolució futura. El qüestionari Delphi va recollir el pronuncia-
ment expert dels més de dos-cents assistents sobre temes com: les hipòtesis (de
cadascú) sobre el comportament de les variables de fecunditat, mortalitat i mi-
gració; sobre la influència de cadascuna de les variables en els resultats de les
projeccions; sobre les preferències (des del punt de vista d’usuaris d’estadística,
com des del punt de vista d’experts); sobre la presentació dels resultats de les
projeccions demogràfiques de Catalunya (nombre d’escenaris, tipus d’escenaris,
amplada del ventall entre escenaris, etc.); i, finalment, sobre els hàbits de con-
sum i d’ús de dades estadístiques demogràfiques, la seva aplicació en el camp
d’activitat de l’enquestat i el grau d’importància de les projeccions en la seva
activitat professional i el format/presentació d’aquestes des del seu interès pro-
fessional.
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Amb aquest qüestionari Delphi, l’Institut d’Estadística recollia una informació pre-
ciosa per tal de:

- Establir un consens metodològic.

- Establir una intersubjectivitat al voltant de la previsió de l’evolució futura de va-
riables subjectes a la influència d’un immens nombre de factors externs (fecun-
ditat, esperança de vida i migracions).

- Conèixer les preferències dels principals destinataris i usuaris d’estadística sobre
el format, la presentació i la periodicitat de les futures projeccions demogràfi-
ques oficials de Catalunya.

Conclusions de les Jornades
Durant els mesos de setembre i octubre de 1997, l’Idescat va trametre, en nom del
Comitè Organitzador, les conclusions de les Jornades tècniques sobre projeccions
demogràfiques de Catalunya. Amb aquesta darrera acció, el procés finalitzava. Res-
tava, però, el més important: elaborar i produir les projeccions demogràfiques ofi-
cials a partir del consens obtingut.

Les projeccions demogràfiques de Catalunya 2010-2030
El resultat del procés de debat i de consens conceptual i metodològic entre experts,
usuaris i productors d’estadística, va ser l’elaboració i la publicació de les Projecci-
ons de població de Catalunya 2010-2030, una nova eina estadística per a la previsió
de l’evolució futura de la població, una de les incerteses més importants a l’hora de
planificar el futur, tant des d’instàncies públiques com des d’instàncies privades.
Les projeccions de població es converteixen, doncs, en un instrument útil i fiable
per a les administracions públiques, però també per als agents econòmics i socials
de Catalunya, sobretot si –com en aquest cas— sorgeixen a partir d’un llarg i pro-
fund procés de debat i de consens entre Administració i societat civil (en l’accepció
més àmplia del terme). Un procés innovador a Catalunya i, amb tota probabilitat, a
Espanya per produir estadístiques oficials útils i fiables per a la comunitat que les
ha de fer servir, a partir d’un procés participatiu que supera el que sovint s’acostu-
ma a fer (una simple consulta no vinculant) mitjançat un disseny acurat d’un procés
de reflexió, de debat i de construcció de consens metodològic i científic a partir
dels interessos de l’Administració, la comunitat investigadora i la societat civil, tots
en igualtat, amb l’objectiu últim d’aconseguir un instrument útil per a la gestió de
la incertesa.

Les projeccions augmenten el grau de coincidència i de cohesió entre l’esfera públi-
ca i la privada, en un aspecte tan fonamental com la planificació del futur. Evident-
ment, les projeccions demogràfiques només cobreixen un dels aspectes de la incer-
tesa, un dels elements sobre els quals es pretén tenir la màxima certesa sobre el seu
comportament futur. Però, tampoc no és gens menyspreable, es tracta de la pobla-
ció: la comunitat que ocupa el territori i que, d’acord amb el seu nombre, distribu-
ció, composició i naturalesa, generarà unes demandes i unes necessitats concretes.
Es tracta, en definitiva, de les persones que són els subjectes de les polítiques, les
accions i les decisions de futur de les entitats públiques i privades.


