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Reflexions sobre el paper deis estadístics 
Manuel Martí i Recober 

Departament d'Estadística i Investigació Operativa 

l. Introducció 

Potser no som prou conscients deis canvis globals que s'estan produint en el món, i 
el debat, que seria necessari realitzar, queda ernmascarat, i fins i tot posposat, pels 
problemes i les preocupacions de cada dia No és senzill adoptar una visió amb una 
perspectiva prou amplia que ens permeti plantejar-nos metes i objectius pels quals valgui 
la pena treballar. 

Cal analitzar les causes de la situació, peró, sobretot, cal pensar en les 
conseqüencies i adoptar una postura activa, amb una mentalitat oberta, que ens permeti 
avan~ar-nos als problemes i aprofitar els avantatges que tota situació de canvi comporta 
especialment quan, com en el present cas, s'accelera dia a dia. Més que tractar d'explicar 
que ha passat, la qual cosa és feina deis historiadors, és necessari prendre mesures que 
ens perrnetin progressar en el futuro 

Les causes que ens han portat al momen! actual són molt diverses i només voldria 
remarcar, en referencia al tema que ens ocupa, alguns factors : 

- I'impacte de I'avene tecnológic, en particular pel nostre cas I'evolució de la 
informatica ha estat determinant, 

- els canvis económics i lIur incidencia en la relació de forces deis grans blocs i deis 
espais económics, com són la consolidació de I'area del Pacífic i la davallada económica 
de I'imperi Sovietic, causa fonamental del seu enfonsament, 

- els canvis socio-polítics que dia a dia es produeixen i que inunden els mitjans de 
comunicació. 

En el cas de Catalunya i Espanya la integració a la CE és un altre factor que té una 
influencia determinant. 

La preocupació i la inquietud que provoca aquesta situació de canvi s'ha tradui"t en 
la preparació i el debat d'algunes analisis, informes i idees, que recollim a continuació i 
que ens poden ajudar a comprendre com tot aquest procés afectara, d'una o altra forma, 
a la ciencia estadística i a les persones que treballen en aquest campo 

Així, I'informe IRDAC (1991), preparat per la CE, analitza la situació de 
desavantatge en la qual es troba Europa en front deis EUA i el lapó, degut a la 
insuficiencia de recursos humans adequadament qualificats. 

Com a conseqüencia de la celebradó, I'any 1989, del 1SO aniversari de la American 
Statistical Association (ASA) s'han publicat nombrosos treballs que analitzen I'evolució 
de la estadística al lIarg d'aquest període i en el futur o D'altra banda, l'lnternational 
Statisticallnstitute (lSI) ha debatut a la sessió celebrada el passat mes d'agost a Florencia 
I'informe Moriguti (1992) juntament amb al tres ponencies sobre el present i futur de la 
professió d'estadístic, Bradley (1993), així mateíx, la Royal Statistical Society ha ampliat 
el seu canicter i com a conseqüéncia ha canviat els seus estatuts a principi de 1993 . 
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2. L'lnforrne de I'IRDAC 

El comite encarregat de preparar I'informe, estava format de forma majoritaria per 
persones procedents de la industria i els serveis, considera que és vital la relació entre 
ensenyament, la formació i la competitivitat. Fa referencia a la necessitat de realitzar un 
canvi profund en la farmació continuada i, en relació a les qualificacions que haurien 
d'adquirir els joves, indica que, malgrat la tendencia demognifica decreixent, cal 
incrementar a Europa el nombre de persones altament qualificades, ja que els joves 
seguiran essent e\s principals portadors de la innovació tecnológica. A1gunes de les 
recomanacions són : 

- cal atraure els alumnes més capacitats, al \Iarg de I'ensenyament primari 
secundari, cap a les arees matematiques, científiques i tecnologiques, 

- els plans d'estudis universitaris han de ser suficienment amplis i han de garantir 
que els graduats hagin adquirit qualificacions suficientment flexibles, 

- cap jove hauria de superar el sistema educatiu sense tenir uns coneixements 
elementals de ciencia i tecnologia, 

- en cas que sigui necessari els joves han de ser reorientats i inclús reconvertits cap 
a funcions Olés necessaríes per I'economía. 

Essencialment es requereixen joves formats amb dos tipus de capacitats: 

. Els innovadors: per a dur a terme la investigació ilo per a introduir, desenvolupar 
i adaptar les tecnologies a noves aplicacions; aquest grup, que ha de ser relativament 
redUlt pero que és c\au per a Europa, fa referencia als científics i en menor mesura als 
enginyers. 

. Els realitzadors: es tracta del grup, molt més nombrós, deis enginyers i tecnics 
que han d'utilitzar els nous invents i eines i transformar-los en productes i serveis 
generadors de beneficis. 

Els joves han de tenir una base educativa general suficient que e1s permeti utilitzar i 
explotar les diverses tecnologies que se'ls puguin presentar i han de posseir les 
qualificacions híbrides necessaries per I'entom industrial evolutiu . Cada vegada més, les 
persones realitzen multiples funcions en un mateix \Ioc de treba\l i es veuran obligad es a 
canviar d'activitat diverses vegades al \Iarg de la seva vida. 

Despn!s d'analitzar I'evolució els darrers anys i fer previsions fins al 2025, I'informe 
arriba a la conc\usió que a Europa hi ha nombrosos desequilibris en el mercat de treba\l i 
que s'ha produ'it una disminució relativa en la participacio deis joves a les arees de 
ciencies exactes i d'enginyeria, les quals són crucial s per a la R+D avan~ada i per la 
creació de benestar. 

La industria espera els titulats amb una sólida formació de base i al mateix temps 
amb una gran capacitat d'adaptació, creativitat, mobilitat, flexibilitat i esperit d'equip. En 
aquest context, es demana a les universitats que avaluln \Iurs plans d'estudi per a 
comprovar si són suficientment amplis i no sobreespecialitzats, i s'assegurin que 
imparteixen als alumnes actituds com el treba\l en equip, flexibilitat, creativitat, 
adaptabilitat, habilitats per a la comunicació, ... sempre d'acord amb el tipus i naturalesa 
del pla d'estudis corresponent. 
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L'informe Moriguti, que porta el títol d'aquest apartat, respon a una iniciativa de 
I'assemblea general de I'ISI que va crear un comite 'ad-hoc' amb el següent mandat : 

"L'objectiu del comite ha de ser catalogar els problemes que afecten a la professió 
per una inadequada percepció de I'útil paper i la positiva contribució deis estadístics en la 
societat moderna. Al mateix temps, preparar un inventari de les iniciatives nacionals i 
regionals més significatives el propósit de les quals sigui millorar els problemes i, 
finalment, aconsellar sobre els possibles passos que I'ISI pugUl emprendre com a 
contribució a aquest esfor.y". 

En primer 1I0c, el comite considera que tant els usuaris com els estadístics 
necessiten tenir una millor comprensió del paper deis estadístics en el nostre món 
canviant. Així com fins ara I'ISI ha estat un instrument per cridar I'atenció deIs estadístics 
sobre les demandes deis nostres temps, ara podria aconsellar als usuaris de I'estadística 
sobre el paper deis estadístics avui dia. 

Les principal s idees a difondre són: 

. Les Administracions Públiques (Govern) haurien de donar més valor a la recollida 
d'informació estadística, no esbiaixada i definida de forma estable, com a prerequisit per 
a un "bon govern" . 

. Els directius, tant deis instituts d'investigació com de les empreses, haurien de 
tenir un millor coneixement de I'estadística, de forma que puguin saber quina és la seva 
importancia creixent pel treball de lIurs organitzacions. 

El públic hauria de desenvolupar una cultura numerica ('numeracy' per 
contraposició a 'Iiteracy') suficient per a poder realitzar judicis informats sobre la base de 
la informació estadistica disponible a través deis mitjans de comunicació i d'altres fonts . 
Encara que alguns pensen que el concepte a difondre és el de 'stochasticity'. 

Per a comprendre i analitzar el paper deIs estadístics convé relacionar els grups 
d'usuaris de la estadística citats (Govern, Recerca, Empreses i Públic) amb l'Educació, 
l'Educació Continuada, la Consultaria, el Mitjans de Comunicació, els Computadors 
(Informatica) i les Associacions Professionals per a obtenir una IIista de problemes i de 
possibles iniciatives, com fa I'informe, de forma molt detallada, als seu s annexos. 

A partir d'aquesta analisi, el comite proposa les següents recomanacions, pertinents 
per estudiar el paper deis estadístics de cara a la fi del segle XX: 

l . L 'ISI hallria de promollre la comprensió del sistema estadístic com a part 
jonamental de la 'in./rastmctura d'informació' del mon actual. L'Estadística té un paper 
essencial en molts sectors de la vida social; en el món actual, altament interrelacionat, la 
informació i el coneixement global constitueixen una qüestió fonamental per a una 
adequada presa de decisions tant al nivell de la 'macro-arena' política com als nivells 
microeconómics. 

1 2. L'ISI hauria d'estimular les accions adeqllades per part de les IIacions d'acord 
amb elnivell de desenvolupament del seu sistema estadístic, tenint en compte que, pel 
desenvolupament d'un país, és essencial millorar els seu sistema d'informació: i) 
preparant i mantenint un programa de desenvolupament estadístic, i ii) introduint 
adequadament I'educació i la instrucció de l' Estadística al batxillerat i a la universitat. 

Els instituts oficials d'estadística son una part essencial d'aquest sistema. 
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3. L'ISI hauria de promoure el paper del 'pensament estadístic' més que el 'paper 
deis estadístics' per se. Molts deis problemes que es plantegen en el treball deis 
estadístics sovint es produeixen en la interficie de relació entre diferents arees de 
coneixement, ja que freqüentment els estadístics treballen en equip o associació amb 
especialistes d'altres arees; per aixo és necessari promoure el 'pensament estadístic', en 
Iloc del paper deis estadístics, precisament com a mitja de promoure el treball en equip 
entre persones de formació diferent . 

4. L'/S/ ha d'estimular les 'aliances' entre estadístics i informatics. Hi ha una 
tendencia creixent a pensar que els paquets estadístics 'enllaunats' ('canned') poden ser 
utilitzats per qualsevol persona sense cap coneixement d'Estadística, la qual cosa porta a 
que es cometin molt errors d'interpretacíó. 

Una altra visió de la qüestió és que els professionals estadístícs han de estar 
capacitats per a utilitzar aquests paquets estadístícs i, naturalment, interpretar lIurs 
resultats, pero, arnés, haurien de saber si un programa és adequat per a una determinada 
analisi en una investigació concreta, quins criteris i algorismes fa servir i com interpretar
ne els resultats. D'altra banda, han de saber consultar i construir bases de dades entre 
moltes altres qüestions en el camp de la informatica. 

5. L'/S/ ha de dedicar recursos a les 're/acions públiques', especia/ment pe/ que fa 
a/s mitjans de comunicació. 

6. L'ISI ha de dedicar espai a les seves publicacions per promoure el 'pensamellf 
estadístic', el paper deIs metodes estadístics i I'adequada actuació deIs estadístics en 
diversos camps económics i socials. 

7. Les filia/s de I'ISI han d'adoptar accions especifiques d'acord amb les allleriors 
recomanacions. 

Una altra associació que ha jugat un paper determinant en el desenvolupament de 
I'estadística és la Royal Statistical Society (RSS), que va iniciar les seves activitats el 
1834 Ilmb el nom de Statistical Society of London i adquirí la carta real el 1887, amb el 
propósit de 'recollir, preparar, resumir i publicar fets (dades) que il'lustrin la condició i 
perspectives de la societat en les seves relacions material s, social s i morals; aquestes 
dades, en la major part, estan preparad es en taules i d'acord amb els principis del metode 
numeric'. Evidentment, la concepció de I'estadística ha canviat molt des de lIavors i el seu 
desenvolupament teóric ha estat molt important i les aplicacions practiques han aparegut 
en molts ambits . 

La RSS ha ampliat, el gener d'aquest any, el seu caracter d'associació iHustrada 
amb el d'associació professional que atorga el titol de 'Chartered Statistician' i d'acord 
amb les normes brítaniques d'aquest tipus ha promulgat un codi de conducta pels seus 
associats la lectura del qual és for~a iHustrativa, Smith (1993). 

4. Naturalesa del pensament estadístic i I'ensenyament de l'Estadística 

L'estadística té cada vegada més aplicacions i s'utilitza en camps més amplis. 
Sovint és útil distingir entre els estadístics que treballen com a 'científics' dins una 
determinada disciplina, tals com persones que treballen en I'econometria o la psicometria 
i aquells que treballen 'amb cientifics' d'una o més disciplines peró que s'identifiquen ells 
mateixos com a estadístics. 
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La IIista de les filials de I'ISI i I'ASA, a1gunes de les quals han esdevingut 
associacions independents, dóna una idea for~a precisa deis camps en els quals 
I'estadística té un paper important, citarem: la biometria, I'economia, I'administració 
d'empreses, el 'marketing', la sociologia, les ciencies fisiques i I'enginyeria, les ciencies de 
la salut, la biofannacia i I'epidemilogia, I'administració pública amb els instituts oficials 
d'estadística, la qualitat i la productivitat, la conservació de I'entom i també I'esport . 
Altres tenen un caracter més teóric o instrumental com ara I'estadística matematica. 
I'estadística bayesiana, I'educació en estadística o les enquestes, la computació i els 
gnifics. 

No hem d'oblidar, dones, que l'Estadística, a diferencia d'altres ciencies, utilitza 
dades que procedeixen d'altres disciplines; els estadístics no tenen camps propis on 
cultivar les seves dades, els obtenen d'altres camps (podríem dir que de tots el altres 
camps). Per aquest motiu no poden treballar sense els demés especialistes (i aquests 
tampoc ho poden fer sense la coHaboració deis estadístics o com a mínim no molt bé o 
durant molt de temps) . 

Bisgaard (1991) a la primera part d'un artide sobre I'ensenyament de l'Estadística 
als enginyers, utilitza les idees de Fisher i Box i fa servir una definició infonnal que em 
sembla apropiada per a I'ocasió, 'l'Estadística és I'art i la ciencia de la recollida i I'analisi 
de les dades" . 

Remarca que és una ciencia separada de les matematiques; aquesta afinnació no 
vol dir, de cap manera, que haguem de menysprear o subestimar la importancia de les 
matematiques en la teoria estadística. Com en el cas de la Física, no es tracta únicament 
d'utilitzar equacions diferencials i altres instruments matematics, l'Estadística no és 
solament una aplicació de la teoria de la probabilitat í, de cap manera, s'hauria de donar 
més o menys importancia a una eina estadística en funció de la seva complicació des del 
punt de vista matemiltic. Per exemple, les representacions grafiques i I'amilisi exploratória 
de dades són extraordinariament importants encara que precisen un minim aparell 
matematic. 

Box (1976) presenta un esquema molt útil per a descriure i comprendre el paper de 
l'Estadística dins el metode científico Recorda que és ampliament admes que I'aven~ del 
coneixement no procedeix únicament del plantejament de conjectures ni solament de 
I'observació, sinó d'una iteració que va d'un a altre punt de vista. La investigació 
científica es basa en aquesta iteració, de fonna que I'examen d'unes dades empíriques pot 
'inspirar' una explicació temptativa (hipótesi o model) que, una vegada és fonnalitzada i 
s'exposa (compara) amb la realitat, els fets, les dades experimental s (I'evidencia 
empírica), poden fer considerar la seva modificació. 

Aquesta explicació o model una vegada modificada sera novament posada en 
qüestió mitjan~ant una comparació més profunda amb la realitat, i així successivament, 
en una continuada alteman~a entre inducció i deducció, Box (1979). 

Sovint transmetem als estudiants la impressió que la ciencia i el pensament científic 
són únicament sinónims de raonament deductiu . Els estudiants, de vegades, poden 
arribar a pensar que el treball empíric i el raonament inductiu és quelcom que 'embruta 
les mans' i no és veritablement científico 

1 encara pitjor se'ls pot arribar a transmetre la impressió que poden simular 
qualsevol fenomen en un computador i que, si hi ha diferencies entre e1s resultats de la 
simulació i els que s'observen a la natura, és aquesta última la que és errónia. 
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Hem de pensar que l'Estadística és un component integral del procés d'inducció i 
deducció de I'aprenentatge científic per aprendre, justament, a generar nous 
coneixements. 

Fisher ens indica que els fenómens amb variabilitat vénen al nostre coneixement a 
través de I'observació del món real i no és una part menyspreable del nostre treball 
comprendre, dissenyar i dur a terme les formes d'observació, siguin enquestes o dissenys 
d'experiments, adequats per a proporcionar-nos la informació que necessitem. El material 
recollit a la fase d'observació requereix lIavors interpretació i amilisi, i no es pot esperar 
cap progrés sen se una experiencia continuada en I'analisi la interpretació de dades 
observacionals de tot tipus. 

D'altra banda, el treball estadístic real conté una gran quantitat de consideracions 
practiques que, únicament poden ser apreses 'fent' estadística. Explicar i ensenyar el 
procés del raonament inductiu és dificil i no sembla que es pugui fer únicament pel 
procediment tradicional de 'teorema -> demostració -> exemples' . 

La millor manera d'aprendre és participar en totes les fases i detalls de 
I'experimentació real i a través de I'analisi de conjunts de dades (fitxers) real s (no 
simulats) . Per aixó, és important que els professors tinguin una experiencia suficientment 
amplia d'investigació practica i que hagin tingut la responsabilitat d'extraure conc1usions 
de dades real s a partir de les quals s'hagi hagut d'emprendre una acció practica. 

Cal insistir, dones, que la Teoria Estadística no és únicament Teoria Matematica, 
així, per exemple, el bloqueig, I'aleatorització, les tecniques de mostreig i altres 
precaucions, necessaries per tal que un experiment es dugui a terme adequadament, 
formen part de la teoria estadística, pero no són enterament matematiques. L'estratégia 
de I'experimentació és també, fonamentalment, no matematica, i la seva importancia no 
és petita per I'exit del resultat d'un experiment. 

Tanur (1989) i Chatfield (1989) són dues publicacions que presenten nombrosos 
exemples d'utlització de l'Estadística i del seu paper 

Per conc1oure, podríem repassar el pla d'estudis de la Diplomatura d'Estadística i 
comprovar fins a quin punt els aspectes que hem enumerat hi queden reflectits. 
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