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Dia Mundial de l’Estadística 2015

L’Idescat presenta el Manifest de les dades
en ocasió del Dia Mundial de l’Estadística, convocat per les Nacions Unides
Avui, en ocasió de la celebració del Dia Mundial de l’Estadística, l’Idescat ha presentat el Manifest de les
dades. Aquest Manifest sorgeix en l’era de la revolució de les dades, que són la font de riquesa del segle
XXI. L’objectiu del Manifest és promoure la utilització correcta de les dades, amb total respecte a la
privacitat i confidencialitat de les dades personals.
Fins avui, al Manifest de les dades s’hi han adherit la Societat Catalana d’Estadística i deu organismes
més, que són: l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Barcelona Graduate School of
Economics, el Centre d’Estudis Demogràfics, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, la
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, l’Institut
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, l’Institut de
Govern i Polítiques Públiques i, finalment, la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques.
Segons el director de l’Idescat, Frederic Udina, el Manifest (que es vertebra en tres eixos) parteix de la
idea que una major utilització de les dades pot ajudar a impulsar el creixement econòmic i social del país.
En primer lloc, la disponibilitat de les dades i, en concret, l’accés de l’Administració a aquestes dades,
garanteix la transparència, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats. És responsabilitat, però, de
l’Administració, assegurar un ús apropiat de la informació (quines dades es recullen, com
s’emmagatzemen i es protegeixen, quins usos tenen i com s’utilitzen), amb l’objectiu de millorar les
polítiques públiques.
En segon lloc, el Manifest també situa l’estadística pública en el centre dels debats polítics. Les
administracions, amb la col·laboració dels investigadors d’institucions de recerca, necessiten utilitzar les
dades per prendre decisions, per planificar i executar polítiques públiques i, sobretot, per avaluar-ne i
mesurar-ne els efectes.
Finalment, el Manifest pretén conscienciar la societat que el fet de disposar de més dades (en format
electrònic, de qualitat i vinculables entre si) obre un camp immens per generar coneixement i que, per
tant, esdevé un actiu molt valuós per a l’Administració a l’hora de planificar i avaluar polítiques públiques.
Aquest actiu, però, també és molt valuós per a tercers, especialment per a la recerca, si es potencia l’ús
de les dades obertes. En qualsevol cas el Manifest posa en relleu que els límits en l’ús de les dades es
troba en el respecte a la confidencialitat i la privacitat de les persones i de les empreses.
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