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INTRODUCCIÓ
• Com l’any passat, enguany ens proposem 

calcular alguns índexs del PNUD per  a 
realitats properes (en aquest cas Barcelona 
i alguna altra ciutat europea). Per dos 
motius:
– Primer: perquè els ordres de magnitud de 

“casa nostre” (més propers a nosaltres) ens 
permetin auto-situar-nos millor en el 
context del món

– Segon: perquè a “casa nostre” també tenim 
problemes, reptes, que aquests índexs 
poden ajudar a plantejar-nos millor



UTILITZACIÓ 
D’INDICADORS PER A LA 

RESPONSABILITAT...      
Capítol 5 Informe PNUD 2000

• Rellevants; fiables; vàlids; mesurables; 
descomposables (ciutats?); ...

• Usos i abusos; excés d’ús i defecte d’ús; 
mal ús; abús polític;...; (equilibriequilibri)

• Quan la manca de dades (ciutats?) revela 
dades

• L’estadística per mirar que hi ha darrera les 
preguntes, per crear debat



Marc per valorar el progrés

Com han 
canviat?

Com han 
progressat?

Com ha 
canviat?

Al llarg del 
temps

Quina és la 
diferència 
entre?
-quintil de 
renda més 
alta i més 
baixa

Qui són els 
més 
desfavorits?
-quintil de 
renda
-sexe
-...

Quina és la 
mitjana?

Un període

Perspectiva 
de la 
desigualtat

Perspectiva 
de la privació

Perspectiva 
mitjana

Període



•1999: Posició 21 de 174 (Catalunya posició 14) 
•2000: Posició 21 de 174

IDH 
Capacitats; ampliació d’opcions

ÍNDEX DE 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ A  
ESPANYA  
SEGONS ELS 
INFORMES SOBRE 
EL 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ DEL PNUD  
 

Esperança 
de vida en 

néixer 
(anys) 

Índex 
d’esperança 

de vida 

Taxa 
d’alfabetització 

d’adults 
(% edat 15+) 

Ràtio de 
matriculació 

primària, 
secundària i 

superior 
bruta 

combinada 
(%) 

Índex 
d’educació 

PIB per 
càpita 

($PPA) 

Índex 
de 

PIB 

IDH 

Informe 1999 
(1997) 

78,0 0,88 97,2 92 0,95 15930 0,85 0,894 

Informe 2000 
(1998) 

78,1 0,89 97,4 94 0,96 16212 0,85 0,899 

 



•1999: Posició 14 de 17 
•2000: Posició 10 de 18

IPH-2
Penúries; privacions

!

PIB real càpita 
 ($PPA) 

 
 

POBRESA  
HUMANA A 
ESPANYA 
SEGONS ELS 
INFORMES 
SOBRE EL 
DESENVOL. 
HUMÀ DEL 
PNUD 

IPH-2 
(%) 

Persones 
sense 

expectatives 
de viure més 

de 60 anys 
 (en % de  la 

població 
total) 

Persones 
funcionalment 

analfabetes  
(en % dels    
16-55anys) 

Atur de 
llarga 

durada 
(en %   
de la 

població 
activa) 

Línia 
pobresa 
consum 

UE-OCDE 
 

Població 
per sota del 
50% de la 

renda 
mitjana 

≅ 
45.000PTA 
càpita mes 

 

Línia 
pobresa 
d’ingrés 

USA 
 

 14,4 
$PPA 

càpita dia 
≅ 

55.000PTA 
càpita mes 

20%    
més  

p 
o 
b 
r 
e 
 

20% 
més    

r 
i 
c 
 

Ratio 
20% 
més 
ric 

20% 
més 

pobre 
 

 

Informe 1997 
(1980-1994) 

       5669 24998 4,4 14324 

Informe 1998 
(1995) 

13,1 10,0 16,8 13,0 10,4 21,0 5669 24998 4,4 14789 

Informe 1999 
(1997) 

13,0 
 

10,1 16,8 12,5 10,4 21,1 5669 24998 4,4 15930 

Informe 2000 
(1998) 

11,6 9,9 15,1 10,2 9,1 21,1 7,5
% 

40,3
% 

5,4 
 

16212 
 

 



Càlcul dels índexs a INTERNET
http://campusterrassa.upc.es/catedraunesco

• La WEB de la Càtedra UNESCO                                      
posa a disposició  del món d’INTERNET
una utilitat  interactiva per calcular 
automàticament els esmentats índexs de 
desenvolupament  humà del PNUD

• La utilitat és autoexplicativa,   
directament aplicable  i supeditada 
només a que es disposi de les dades 
necessàries per fer-ho.



Dades de Barcelona                              
a l’IDESCAT i/o a l’ANUARI 

ESTADÍSTIC DE BARCELONA
• Totes les dades de Barcelona són per al període 

1995-1998 i es poden trobar (de vegades 
directament, de vegades fent cerques i/o 
preguntant) a l’IDESCAT (INSTITUT 
D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA de la 
Generalitat de Catalunya), a través de la seva 
pàgina WEB: http://www.idescat.es, i/o a 
l’ANUARI ESTADÍSTIC DE BARCELONA, 
que també es troba a internet a la pàgina WEB: 
http://www.bcn.es/catala/barcelon/presenta/an
uari/cindanu.htm







IDH 
D’ALGUNES CIUTATS EUROPEES

1. La majoria de dades de Barcelona són de l’any 
1996

2. Les dades de les altres ciutats europees analitzades 
(que són algunes de les quals hem trobat dades) 
s’han trobat a les pàgines WEB d’aquestes ciutats 
o ens han estat subministrades directament, per 
elles mateixes, via correu electrònic

3. Comparativament, estan molt més “treballades” 
les dades de Barcelona: perquè l’anuari estadístic 
de la ciutat es troba a internet; per la pròpia 
proximitat!



IDH
D’ALGUNES CIUTATS EUROPEES

Notes: 1. En general sembla que “les diferències Barcelona-Espanya” són
més acusades a favor de Barcelona que en els altres casos (!)

2. Per les ràtios de matriculació de les ciutats europees hem
aplicat a cada ciutat el mateix “coeficient d’increment” respecte 
al seu país que l’obtingut en el cas Espanya- Barcelona  (*)

ÍNDEX DE 
DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ D’ALGUNES  
CIUTATS EUROPEES 
  
 

Esperança 
de vida en 

néixer 
(anys) 

Índex 
esperança 

de vida 

Taxa 
d’alfabetització 

d’adults 
(% edat 15+) 

Ràtio de 
matriculació 

primària, 
secundària i 

superior 
bruta 

combinada 
(%) 

Índex 
educació 

PIB per 
càpita 
($PPA) 

Índex 
de 

PIB 

IDH 

AMSTERDAM 76,4 0,856 99,0 (*)     100,9 0,996 (?)22608 0,905 0,919 
PAÏSOS BAIXOS 78,0 0,883 99,0 99,0 0,990 22176 0,900 0,925 
BARCELONA (!)    78,5 0,892 (!)            99,1 95,1 0,978 (!)26328  0,930 0,933 
ESPANYA 78,1 0,890 97,4 94,0 0,960 16212 0,850 0,899 
BERLÍN          76,6 0,859 99,0 (*)       91,7 0,966 (?)22169 0,907 0,909 
ALEMANYA 77,3 0,870 99,0 90,0 0,960 22169 0,907 0,911 
HELSINKI 76,6 0,859 99,0 (*)     102,9 1,003 (?)20847 0,891 0,915 
FINLÀNDIA 77,0 0,870 99,0 101,0 0,990 20847 0,891 0,917 
 



IDH 
D’ALGUNES CIUTATS EUROPEES
ALGUNES CONCLUSIONS: 

1. De la mateixa manera que passa amb els estats passa 
amb les ciutats: les diferències d’IDH en els països més 
“desenvolupats” (tant al nivell dels estats com al de les 
ciutats) són molt petites i, segurament, no donen 
informació de rellevància

2. En qualsevol cas, però, tot sembla indicar que, des d’un 
punt de vista d’IDH, Barcelona no estarà mai gens mal 
situada

3. Més “necessitat” encara d’analitzar la informació que 
ens dona l’IPH-2



Detall del càlcul de l’Índex de desenvolupament humà per 
Barcelona (1) 
 
 
 

Índex d’esperança de vida 
 
Esperança de vida en néixer (1996):  78,5 
 

Índex = (78,5 – 25)/(85-25) = 0, 892 
 
Font: Institut Municipal de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona. 
 
 

Índex d’alfabetització d’adults 
 
Població que no sap ni llegir o escriure (1996): 0,632% 
 

Índex = (99,368 – 0)/(100-0) = 0,993 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Base de dades de municipis i comarques. 



Detall del càlcul de l’Índex de desenvolupament humà per 
Barcelona (2) 

Índex brut de matrícula combinat 
 
Població de 6 a 9 anys (la piràmide ens dona la de 5 a 9 anys): (56.222 / 5) * 4 = 
44.977,6 
Població de 10 a 14 anys: 68.282 
Població de 15 a 19 anys: 94.466 
Població de 20 a 23 anys (la piràmide ens dona la de 20 a 24 anys): (118.643 / 5) * 4 = 
94.914,4 
 
Població de 6 a 23 anys (96): 302.639 
 
Alumnes matriculats primària (96/97): 98.361 
Alumnes matriculats secundària (96/97): 121.158 
Alumnes matriculats universitari (96/97): 166.313 
 
TOTAL alumnes matriculats (96/97): 385.832 
 
Del total de places d’estudi només el 74,6% són residents a Barcelona, per tant: 
 
TOTAL alumnes matriculats residents a Barcelona (96/97): 385.832 * 0,746 = 287.830 
 
Percentatge de matriculats = 287.830 / 302.639 = 95,10% 
 

Índex = (95,10 – 0)/(100-0) = 0,951 
 
Font: Padró Municipal d’Habitants. Departament d’Estadística. Ajuntament de 
Barcelona. 
          Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 
          Institut d’Estadística de Catalunya. 

Índex de nivell educatiu 
 

Índex = [2*(0,993) + 1*(0,951)] / 3 = 0,979 
 



Detall del càlcul de l’Índex de desenvolupament humà per Barcelona (3) 
 
 
 

Índex del PIB real ajustat per càpita (PPA$) 
 
PIB per càpita (1996): 3.230.460 
 
1 dòlar PPA 1985= 122,7 PTA (emprem el mateix factor de conversió que utilitza el PNUD per Espanya)) 
 
PIB real ajustat per càpita: 3.230.460 / 122,7 = 26.328 dòlars PPA 
 

Índex = (log 26.328 – log 100) / (log 40.000 – log 100) = 0,93 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Base de dades de municipis i comarques. 
 

 

IDH = (0,892 + 0,979 + 0,93) / 3 = 0,933 



L’IPH-2 comprèn: 
– penúria quan a supervivència, mesurada mitjançant 

el percentatge de la població sense expectatives de 
vida superiors als 60 anys

– penúria de coneixements, mesurada mitjançant el 
percentage de la població funcionalment analfabeta

– penúria quan a disponibilitat econòmica, mesurada    
mitjançant el percentage de població amb una renda 
personal disponible inferior al 50% de la mitjana

– penúria quan a exclusió social, mesurada mitjançant 
el percentage, respecte a la població activa, d’aturats 
de llarga durada (12 mesos o més)



Càlcul de l’IPH-2

• D’acord amb el PNUD, es calcula l’IPH-2 
com a mitjana ponderada de les 4 penúries, 
de tal manera que es dóna major 
ponderació a les dimensions en les quals la 
privació és més gran. Matemàticament,

IPH-2 = [(P1
3 + P2

3 + P3
3 + P4

3)/4]1/3



Penúria quant a supervivència

• D’acord amb l’Anuari Estadístic de la 
Ciutat de Barcelona, l’any 1998, d’un 
total de 15331 defuncions, 1599 tenien 
menys de 60 anys; per tant, assumim que 
un 10,4% de la població té una 
expectativa de vida no superior als 60 
anys



Penúria de coneixements
• D’acord amb l’Anuari Estadístic de la Ciutat de 

Barcelona, l’any 1996, el 15,8% de la població 
tenia una taxa d’instrucció insuficient (població 
de 16 i més anys analfabeta + població de 16 i més 
anys sense estudis / població de 16 i més anys). A 
manca de més dades específiques, i fent la 
proporció respecte a la població entre 16 i 55anys,  
hom conclou que, amb escreix, el 10,2% és el 
percentatge de la població de Barcelona que es 
pot considerar funcionalment analfabeta (no té  
capacitat  de  llegir  i  escriure  de manera 
adequada per satisfer les exigències més bàsiques 
de la societat moderna, com ara llegir el prospecte 
d’un medicament o comptes a la mainada)



Penúria quant a disponibilitat 
econòmica

• A manca de més dades específiques 
oficials actualitzades (i concordants amb 
les del PNUD), hem assumit i projectat 
per Barcelona ciutat un estudi de l’any 
1995 de Càritas(*); segons això un 15,0% 
de la població té una renda personal 
disponible inferior al 50% de la mitjana
(inferior a les 45.000PTA, més o menys)
(*) Equipo de investigación sociológica. “Las condiciones de la vida de la 
población pobre en la diócesis de Barcelona”. Fundación Foessa. Madrid, 1995 



Penúria quan a exclusió social

• Essent aquesta una dada molt “viva” en 
els temps actuals, i a manca de dades més 
específiques, hem assumit per a 
Barcelona ciutat la mateixa dada que per 
Espanya dona el PNUD enguany; és a 
dir, un 10,2% de la població activa està 
en atur de llarga durada



IPH-2 de Barcelona

• penúria quan a supervivència 10,4%
• penúria de coneixements 10,2%
• penúria quan a disponibilitat        

econòmica 15,0%
• penúria quan a exclusió social 10,2%

• Per tant,                           IPH-2 = 11,8%



Detall del càlcul de l’Índex de pobresa humana per       
Barcelona (1) 
 
 

Penúria quant a supervivència 
 
De 15.331 defuncions a Barcelona, l’any 1998, 1.599 tenien menys de 60 anys. 
 

Penúria quant a supervivència: (1.599 * 100) / 15.331 =  10,4 % 
 
Font: Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona. 

 

Penúria de coneixements 
 
El 15,8% de la població de Barcelona (respecte a la població de 16 anys i més). Tenint 
en compte que la població de Barcelona de 16 anys i més és de 1.290.409. i que la 
d’entre 16-55 és de 831.152 hom conclou que  
 

Penúria de coneixements = (15,8 * 831.152)/(1.290.409) = 10,2 % 
 
Font: Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona. 



Detall del càlcul de l’Índex de pobresa humana per Barcelona (2) 

 

Penúria quant a disponibilitat econòmica 
 
D’acord amb l’informe de Càrites citat: 
 
Persones en situació de pobresa a la diòcesi de Barcelona (1995) = 618.760 
Població de la diòcesi de Barcelona (1996) = Població de la provincia de Barcelona * 0,89 = 4.628.277 * 0,89 = 4.119.166 
 

Penúria econòmica = (618.760 * 100)/(4.119.166) = 15,0 % 
 

Penúria quant a exclusió social 
 

Atur llarga durada = 10,2 % 

 

IPH-2 = [ (10,43 + 10,23 + 15,03 + 10,23) /4]1/3 = 11,8 



Gràcies per la seva atenció!


