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Introducció
Cada cop resulta més clara la necessitat d’articular polítiques
efectives per afrontar el canvi climàtic antropogènic. En els
darrers temps existeixen nombroses iniciatives adreçades a
promoure un consum més ‘sostenible’ de recursos i de serveis,
però no sempre és fàcil mostrar als ciutadans la relació entre els
canvis en els seus comportaments i l’obtenció de posteriors
beneficis personals o socials. Es constata que explicar a la gent
els ‘fets’ no implica que aquesta actuï de manera ‘sensibilitzada’,
per això progressivament les iniciatives polítiques tendeixen a
adoptar formes més sofisticades que la simple ‘educació pública’,
tot incloent estratègies de comunicació, publicitat, incentius o
implicació i compromís ciutadà.
Aquestes iniciatives acostumen a incloure diverses assumpcions
sobre la conducta humana, moltes de les quals es basen en les
troballes de la recerca científica sobre aquest tema. Tanmateix,
rares vegades s’analitza com els dissenyadors de les polítiques
públiques inclouen aquesta informació en els seus projectes a
l’hora de promoure un consum més sostenible.
En definitiva, es considera que hi ha una clara necessitat
d’entendre millor aquests processos, així com de desenvolupar
eines per a fer un ús més efectiu dels coneixements disponibles i,
en definitiva, contribuir a fer millor aquesta tasca.

Objectius del projecte
L’objectiu principal del projecte PACHELBEL és desenvolupar,
provar i operacionalitzar un instrument anomenat STAVE
(Systematic Tool for Behavioural Assumption Validation and
Exploration), que haurà de servir per a donar suport als
dissenyadors de polítiques públiques ambientals i per la
sostenibilitat. Aquesta eina servirà per gestionar millor els
processos de transmissió de coneixement entre el públic i les
institucions polítiques, així com per a integrar millor els
resultats de les recerques socials en l’elaboració de polítiques
públiques i per a generar nou coneixement al respecte.
Els objectius específics del projecte són:
• Desenvolupar, provar i operacionalitzar l’instrument STAVE
en un context d’intervencions polítiques concretes.
• Implementar una avaluació sistemàtica del procés de
desenvolupament i aplicació de l’instrument STAVE.
• Elaborar uns criteris guia sobre com utilitzar de maner
efectiva l’eina STAVE en diferents contextos polítics.
• Fer difusió dels resultats del projecte.

Informació general

Metodologia

El projecte gira bàsicament al voltant de dos temes:
• La validesa de les assumpcions sobre el comportament humà
incorporades a les iniciatives polítiques I als instruments
dissenyats per a fer front el canvi climàtic antropogènic I el
consum sostenible.
• L’ús eficient I efectiu de coneixement en les pràctiques
polítiques.

Institucions
polítiques
Asumpcions sobre les
sensibilitats,
raonaments pràctics i
accions humanes
incorporades en les
polítiques sobre
sostenibilitat

Grups
ciutadans

El projecte PACHELBEL utilitza una metodologia basada en la
implicació dels actors. Per un costat, es procura una implicació
amb les institucions polítiques mitjançant un procediment
d’investigacióacció.
Per un altre costat, s’implementa un procés de recerca amb
grups deliberatius de ciutadans, amb l’objectiu d’investigar els
seus processos d’aprenentatge i els seus raonaments pràctics,
la seva percepció sobre l’impacte dels seus comportaments de
consum, i sobre el possible impacte de diverses intervencions
polítiques relacionades amb el canvi climàtic en les seves vides
quotidianes. El projecte procura establir vincles d’anada i
tornada entre aquests dos processos d’implicació institucional i
ciutadana, mitjançant un conjunt de pràctiques interconnectades
que donaran lloc a l’instrument STAVE.

Naturalesa dels
raonaments pràctics
dels ciutadans i de les
seves accions
relacionades amb la
sostenibilitat

El projecte contempla aquests dos temes interrelacionats a
través d’una metodologia d’investigació-acció, basada en
relacions de treball col:laboratives amb una sèrie
d’institucions públiques i d’organitzacions socials implicades
en la promoció i desenvolupament de polítiques per la
sostenibilitat. L’instrument STAVE pretén crear vincles entre
la pràctica política i el compromís i la implicació ciutadana.

Altres objectius secundaris del projecte són:
• Investigar pràctiques i processos polítics relacionats amb el
canvi climàtic antropogènic i el consum sostenible, i en
particular sobre com s’hi incorporen assumpcions sobre el
comportament humà.
• Investigar la naturalesa dels raonaments pràctics dels
ciutadans sobre el canvi climàtic antropogènic i el consum
sostenible, amb particular atenció a la relació amb les seves
pràctiques de consum quotidianes.

Tot el procés de desenvolupament, aplicació i
operacionalització de l’instrument STAVE inclou un procés
d’avaluació permanent al llarg del projecte.

