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RESUM 
Els persistents problemes globals que limiten el desenvolupament com la pobresa, les 

desigualtats de gènere i la sostenibilitat mediambiental, entre altres, van fer que la 

Cooperació Internacional pel Desenvolupament tingués l’objectiu d’eliminar aquests 

problemes. 

En aquest treball s’analitzen diferents aspectes de la societat Manresana, amb 

l’aplicació d’indicadors. 

Amb els resultats obtinguts es relacionen entre indicadors i es fan comparatives amb 

altres localitats, per obtenir una visió més amplia de la situació i veure amb claredat 

quins són els problemes i què ocasionen. 

 Encara que ha hagut alguns punts que no s’ha pogut estudiar amb profunditat per la 

escassa informació estadística. 

Finalment, els resultats i les conclusions obtingudes una vegada aplicada el sistema 

d’indicadors, es pot veure la importància que tenen aquests estudis per la societat. Es 

poden fer moltes coses més i continuar aquesta investigació. 
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ABSTRACT 
The persistent global problems that limit the development such as poverty, gender 

inequality and environmental sustainability, among others, made the International 

Development Cooperation had to eliminate these problems. 

This paper discusses various aspects of Manresa with the application of indicators. 

The results obtained are interrelated indicators and make comparisons with other 

localities, to get a broader view of the situation and see clearly what the problems are 

and what cause. 

 Although some points that could not be studied in depth by the low statistical 

information. 

Finally, the results and conclusions applied once the system of indicators, you can see 

the importance of these studies by society. You can do many things and continue this 

research. 
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0.INTRODUCCIÓ 

 
El treball de fi de grau té com a objectiu mostrar els coneixements i competències 

adquirides durant el període d’estudis.  

 

La temàtica d’aquest treball es el desenvolupament humà, on es dóna importància al 

benestar de la societat, en particular el de Manresa, la població en que es farà l’estudi. 

El tema va ser escollit per la formulació de les següents preguntes: 

 

- En quin nivell de benestar estar la població de Manresa respecte a altres 

poblacions de Catalunya i Espanya? 

- Hi ha desigualtat de gènere a Manresa? En quin nivell? 

- Com es pot millorar el benestar de la població? 

 

Aquest estudi pot ser útil perquè permet donar diferents visions des de altres àmbits 

del problema i pot contribuir al desenvolupament humà de la societat. 

 

 Per fer-ho estudiarem quin és el concepte de desenvolupament a escala humana i 

com es pot mesurar. 

Llavors es farà una preselecció dels indicadors que es considerin adequats per mesurar 

aquest desenvolupament. 

 

La Organització de les Nacions Unides (ONU) va crear al 1956 el Programa de les 

Nacions Unides pel Desenvolupament, on s’avalua quin és el desenvolupament humà 

dels diferents països.  

El 1992 PNUD va publicar el seu primer informe sobre el Desenvolupament humà al 

món. Aquesta obra liderada per Mahbub ul Haj, va tenir un gran impacte en la forma 

de considerar el progrés  social.   

En comptes de concentrar-se amb els pocs indicadors tradicionals del progrés 

econòmic, va proposar examinar i analitzar com vivia l’ésser humà en cada societat i 

concentrar-se més en la felicitat i el benestar de les persones. 
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En aquest informe es va definir un nou indicador, Índex del Desenvolupament Humà 

(IDH).  

 

L’índex del Desenvolupament humà forma un protocol de mesura del nivell del 

desenvolupament d’una societat, proposat per les Nacions Unides l’any 1990, no es 

limita a la simple comparació de la renta o Producte Interior Brut per càpita.  

Aquesta filosofia està relacionada amb les idees del Premi Nobel de Amartya Sen qui 

va proposar vincular la mesura del benestar social amb les capacitats de que disposen 

els individus, més que la satisfacció (utilitat) que experimenten subjectivament. 

 

Durant molt temps,  l’elaboració de polítiques estava directament relacionada amb el 

progrés econòmic i material, aquest fet es dóna amb més èmfasis durant el període del 

capitalisme industrial. 

 

En la proposta de Nacions Unides s’identifiquen tres elements fonamentals que 

determinen les oportunitats d’una societat: salut, educació i renta. 

Per poder tenir un desenvolupament humà sostenible s’ha d’aconseguir un procés 

capaç d’ampliar les oportunitats presents assegurant al mateix temps l’expansió de les 

capacitats i llibertats futures. 

 

 Per fer-ho, s’ha de donar poder a la societat, protegir els drets humans, potenciar la 

participació a l’hora de prendre decisions, expandir la salut i coneixements, buscar la 

igualtat, protegir els recursos naturals per assegurar les oportunitats de 

desenvolupament de les generacions futures... 

Acceptant que els tres elements son una bona aproximació pels determinants bàsics 

de les oportunitats socials, el següent pas consisteix en donar contingut operatiu a 

aquestes idees per poder calcular el grau de desenvolupament. 

 Per poder-ho fer,  s’ha de prendre dos tipus de decisions.              

La primera, quines variables estadístiques ens permeten mesurar cada un d’aquests 

elements, tenint en compte la disponibilitat de les dades.               
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La segona, com combinar els valors de les variables construïdes per definir un 

indicador sintètic i numèric del nivell de desenvolupament. 

La finalitat d’aquest estudi, és fer entendre que la sostenibilitat d’una societat més 

gran o petita i  el benestar humà hauria de ser l’eix principal del desenvolupament. 
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1.CONCEPTE DE DESENVOLUPAMENT A ESCALA HUMANA 
 

El desenvolupament a escala humana és un concepte molt ampli i complex, hi ha 

diferents teories i coneixements sobre aquest tema. Depenent de la localització d’una 

societat, el seu concepte pot variar. 

Aquest concepte es va exposar a l’informe del 1990 per Mahbub ul Haq, on va definir 

el desenvolupament humà com: 

“El desarrollo humano es el proceso de expansión de las oportunidades del ser humano, 

entre las cuales las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y 

saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida decente. Otras 

oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos, el 

respeto a sí mismo e interactuar con otros sin sentirse avergonzado de aparecer en 

público.” 

Per tant, el desenvolupament a escala humana, es pot definir com, el procés pel qual 

una societat millora les seves condicions de vida, satisfaent les necessitats bàsiques i 

vivint en un entorn on es respecte els drets humans, la cultura i el seu capital natural.  

 

 

2.COM ES POT MESURAR EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ? 
 

Per mesurar aquest fenomen, no és fàcil, el seu enfoc és molt ampli i s’interaccionen 

aspectes socials, culturals i ambientals.  

Amb el pas del temps, l’informe sobre el Desenvolupament Humà ha presentat 

indicadors que ens permet observar l’evolució d’una societat. 

El principal obstacle per realitzar aquesta mesura, és trobar les dades necessàries pel 

càlcul i amb un nivell de fiabilitat elevat. 
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3.CONCEPTE D’INDICADOR  
 

3.1 QUÉ ÉS UN INDICADOR? 

 

Expressió qualitativa o quantitativa observable que permet descriure 

característiques, comportaments o fenòmens de la realitat a través de 

l’evolució d’una variable o l’establiment d’una relació entre variables. 

Aquesta es compara amb períodes anteriors, fen que permeti avaluar l’evolució 

en el temps. 

 

 

3.2 PER QUÈ S’UTILITZEN? 

 

Serveixen per establir un objectiu, programa o política d’un determinat procés, 

ja que les dades estan lligades a contextos per la seva anàlisi fen que els valors 

recollits tinguin un sentit. 

 

 

    

       DADES                  INFORMACIÓ 

 Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 



Desenvolupament a Escala Humana  Cristina Dacosta Camero 

Estudi del Desenvolupament a Escala Humana de Manresa Pàgina 12 
 

3.3 QUINES SÓN LES SEVES CARACTERÍSTIQUES? 
 

 Els indicadors han de complir una sèrie de requisits per poder assolir els 

objectius establerts.  

Les més rellevants són: 

OPORTUNITAT 
 

Han de permetre obtenir informació en temps real, de 

forma adequada i oportuna, mesurar amb un grau 

acceptable de precisió els resultats. 

EXCLOENT 
 

 

Cada indicador avalua un aspecte específic únic de la 

realitat, és a dir, un indicador pot considerar alguna de les 

següents dimensions ( econòmica, social, cultural, política o 

altres), però no pot fer-les totes. 

 

OBJECTIU 
 

Que no estigui influenciat per factors externs. 

 

 

SENSIBLE 
 

El canvi de la variable en el temps ha de ser observable. 

 

 

PRÀCTICS 
 

Es faciliti la seva recol·lecció i processament. 

 

 

CLARS 
 

Han de ser comprensibles, tan per les persones que ho 

desenvolupin com per les que ho estudiïn. 

 

EXPLÍCITS 
 

Definir de forma clara les variables que s'analitzaran per 

evitar males interpretacions. 

 

TRASPERENT 
 

El seu càlcul ha de ser adequat i documentat per el seu 

seguiment. 

 

 Font: Elaboració pròpia. 
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3.4 ÀMBIT DE MESURA 

 

 Els indicadors com instruments que serveixen per mesurar, es troben en un 

gran ventall de possibles escenaris d’actuació. 

En la següent taula, veurem els tipus que podem trobar. 

 

INDICADORS 
TEMÀTICA TEMA 

AMBIENTAL 

ÚS DE RECURSOS 

QUALITAT AMBIENTAL 

BIODIVERSITAT 

CANVI CLIMÀTIC 

SOCIAL 

EQUITAT 

SALUT 

EDUCACIÓ I CULTURA 

HABITATGE 

SEGURETAT 

POBLACIÓ I DEMOGRAFIA 

COHESIÓ SOCIAL 

ECONÒMICA 

ECONÒMICS I DE COMPETITIVITAT 

PRODUCTIVITAT I VALOR AFEGIT 

SECTORIALS 

INSTITUCIONAL 

CANVI TECNOLÒGIC 

DESPESA PÚBLICA I DEUTE PÚBLIC 

BON GOVERN 

GOVERNANÇA I DEMOCRÀCIA 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT INTERNACIONAL 

RESPONSABILITAT SOCIAL 
Font: Elaboració pròpia. 
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3.5 NIVELL DE MESURA 
 

Segons l’objectiu que es tingui, es poden realitzar diferents nivells de mesura. 

Per aconseguir uns resultats més aproximats i reals. 

 Els nivells són: 

 Nivell de mesura macro  Aproximació general a l’objecte d’anàlisi. 

 Nivell de mesura meso  Nivell entremig sense obtenir grans trets en 

detall. 

 Nivell de mesura micro Escala detallada i específica de mesura del 

objecte. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Per fer aquest estudi, hem de tenir clar quina metodologia utilitzarem i com farem la 

construcció d’un sistema d’indicadors. 

Per realitzar un sistema d’indicadors, hem de saber: 

- Àmbit en que en centrarem: SOCIAL 

- Nivell de mesura : MICRO 

- Informació que s’utilitzarà: DADES ESTADÍSTIQUES 

- Amb que compararem els nostres resultats: PROVINCIES DE CATALUNYA I 

COMUNITATS AUTÒNOMES D’ESPANYA 
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5. SISTEMA D’INDICADORS SELECCIONAT 
 

A continuació, es presenta el sistema d’indicadors seleccionat adequat per realitzar 

aquest estudi. 

TEMÀTICA DELS INDICADORS : SOCIAL 

TEMA SUBTEMA1 

EQUITAT 

POBRESA 

GÈNERE 

OCUPACIÓ 

SALUT 
ENVELLIMENT 

ESTATUS DE SALUT 

EDUCACIÓ I CULTURA 
NIVELL EDUCATIU 

ÚS DEL CATALÀ 

HABITATGE CONDICIONS 

SEGURETAT JUSTÍCIA I VIOLÈNCIA 

POBLACIÓ I DEMOGRAFIA CANVI DE POBLACIÓ 

COHESIÓ SOCIAL IDENTITAT 
     Font: elaboració pròpia. 

 

Els índex escollits per fer aquest treball són: 

 IDH  Índex del Desenvolupament Humà 

 ILH índex de Llibertat Humana 

 IPH-2 Índex de pobresa 

 IDG Índex del Desenvolupament de Gènere 

 ISS Índex de la Societat Sostenible 

 IPF  Índex del Planeta Feliç 

Però els índexs que estudiarem amb més profunditat són : IDH, IDG i IPH-2. 

Han estat escollits, per diferents raons: 

 Per poder veure quina relació hi ha entre indicadors, quins factors són els que 

més influeixen i que provoquen 

 Un altre de les raons importants, és que l’adquisició de dades sigui factible. Al 

portar aquest estudi a una població petita com és Manresa, molts càlculs no es 

poden realitzar per la manca de dades.  
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6. CONTEXT DEL ESTUDI 
 

6.1 ÀMBIT DE REFERÈNCIA 
 

El marc contextual de referència d’aquest estudi es Manresa, capital de la 

comarca del Bages (Catalunya). 

Manresa es un territori de 41.65 km 2  i amb una població de 75.152 habitants 

l’any 2017. Té una altitud de 238 nivell del mar, això fa que tingui un clima 

submediterrani, és a dir, una mescla entre mediterrani i continental.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comarca del Bages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situació de Manresa a la comarca del Bages 
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7. CÀLCULS DELS ÍNDEXS 
 

7.1 ÍNDEX DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 
 

L’origen de l’Índex del Desenvolupament Humà és el 1990 amb el primer 

informe del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD). 

Aquest índex va ser creat per l’economista pakistanès Mahbub ul Haq, basant-

se en les idees d’Armartya Sen. 

El seu objectiu es mesurar la qualitat de vida de la societat.    

La qualitat de vida va relacionada amb la llibertat de la població per decidir quin 

estil de vida vol dur i enfrontar-se als canvis socials i ambientals. 

 

Els components que formen l’IDH són: 
 
 
 

Esperança de vida 
        al néixer 
 
Anys de mitjana 
    d’educació 
 
Anys d’educació  
      esperats 
 
Ingrés nacional  
brut per càpita 
 
 
 
 
L’IDH  es pot classificar en 4 nivells : 

 

1. Nivell molt alt  0.790 i superior 

2. Nivell alt  0.690 – 0.789 

3. Nivell mitjà  0.520 – 0.689 

4. Nivell baix  inferior a 0.519 

SALUT 

EDUCACIÓ 

ESTÀNDAR 

 DE VIDA 

IDH 
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Per calcular aquest índex utilitzem la següent fórmula: 
 
 

IDH = 1/3( IEV + IE + IPIB) 
 

 

 IEV = Índex d’esperança de vida 

 IE = Índex d’educació 

 IPIB = Índex d’ingressos 

 

 7.1.2 ÍNDEX D’ESPERANÇA DE VIDA (IEV) 

 

Mesura el factor “SALUT”, es té en compte l’esperança de vida al néixer.  

Aquesta variable ens indica la mitjana d’anys que viurà un nen recent nascut en 

la societat .  

 Per calcular aquest índex, utilitzem la següent expressió: 

 

IEV = (valor d’esperança de vida al néixer – valor mínim)/(valor màxim – valor 

mínim) 

 

Els valors màxim i mínim , les Nacions Unides pren com 85 i 25 per convenció, 

d’aquesta manera ens assegurem que l’índex està compres entre 0 i 1, sense 

arribar mai als valors extrems del interval. 

Les estimacions de l’esperança de vida utilitzades per fer els càlculs, provenen 

de la base de dades del Idescat. 

A continuació, es podrà veure com es calcula l’esperança de vida de Manresa, 

per diferents anys, d’aquesta forma podrem veure com evoluciona en un 

període de temps. 
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ANY : 1995 

 
  Taula 1. Recull de dades IEV 1995 (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA 1995 

Al néixer (anys) 78,81 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

Llavors amb aquestes dades, es realitza el següent càlcul: 

 

 

𝑰𝑬𝑽 =  
(78.81 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.905 

 

IEV 0,905 

 

Com es pot veure el resultat del IEV és pròxim a 1, això significa que és força 

alta l’esperança de vida a Manresa el 1995. 

 

ANY : 2001 

  Taula 2. Recull de dades IEV 2001 (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA 2001 

Al néixer (anys) 80,27 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

𝑰𝑬𝑽 =  
(80.27 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.927 

 

IEV 0,927 
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El resultat del IEV després de 6 anys ha augmentat, això és molt positiu, perquè 

significa que la societat viu més anys. 

 

ANY : 2006 

    Taula 3. Recull de dades IEV 2006 (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA 2006 

Al néixer (anys) 81,75 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝑰𝑬𝑽 =  
(801.75 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.950 

 

IEV 0,950 

 

Com era d’esperar amb el pas del temps, l’esperança de vida augmenta, 

aproximadament  2% cada (4 – 5) anys. 

 

ANY : 2007 

    Taula 4. Recull de dades IEV 2007 (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA 2007 

Al néixer (anys) 82 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝑰𝑬𝑽 =  
(82 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.954 

 

IEV 0,954 
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En un any només ha augmentat el 0.1% el IEV. 

 

ANY : 2011 

 Taula 5. Recull de dades IEV 2011 (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA 2011 

Al néixer (anys) 82,34 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝑰𝑬𝑽 =  
(82.34 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.959 

 

IEV 0,959 

 

Es pot veure que l’esperança de vida no augmenta amb tanta rapidesa com 

anys anteriors. 

 

A continuació, es fa una gràfica dels resultats obtinguts, fen una representació 

de l’evolució del IEV respecte el temps. 

 

      Taula 6. Recull dels resultats IEV (Manresa). 

MANRESA 

TEMPS IEV 

1995 0,905 

2001 0,921 

2006 0,950 

2007 0,954 

2011 0,959 
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Gràfic 1. Evolució del IEV de Manresa. 

 

Gràficament, es pot veure que entre l’any 1995 – 2001 hi ha un augment 

important, d’aproximadament 1.45 % d’esperança de vida, però hi ha una 

millora més notòria entre l’any 2001 – 2006, en que l’esperança de vida en 5 

anys va augmentar un 2%. 

Aquest augment, coincideix amb el període on va evolucionar la tecnologia de 

forma exponencial a Espanya. 

Llavors els següents anys, continua augmentant IEV, però d’una manera més 

constant i estabilitzada, ja que la vida de les persones no és eterna i arriba un 

punt en que arriba el seu límit.  

Per això el valor màxim de l’IEV, no pot superar a 1. 
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7.1.2 ÍNDEX D’EDUCACIÓ (IE) 
 

Ens informa quin nivell d’educació té la societat Manresana. Es mesura a partir 

de l’alfabetització dels adults i de la matriculació bruta combinada amb 

l’educació primària, secundària i terciària. 

L’expressió que utilitzem per fer el càlculs és la següent: 

  

IE = 1/2 ( taxa d’anys esperats d’escolarització + taxa de la mitjana 

d’escolaritat) 

 

Taxa d’anys esperats d’escolarització = (valor – valor mínim) / (valor màxim – 
valor mínim)  

 

Taxa de la mitjana d’escolaritat  = (valor – valor mínim) / (valor màxim – valor 
mínim) 

 

On els valors màxim i mínim , també estan estipulats per Nacions Unides. 

 Els anys esperats d’escolarització: correspon als anys d’escolarització 

obligatòria. 

 La mitjana d’escolaritat: correspon a una estimació dels anys 

d’escolarització (no obligatòria), que té la població. 

A continuació, es veuran els passos a seguir per obtenir les mesures de 

diferents anys. 

ANY : 1995 

       Taula 7. Recull de dades d’ IE 1995 (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ 1995 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 13,9 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 
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 Taxa d’escolarització esperada = 
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització = 
(13.9−0)anys 

(15−0)anys
= 0.926 

IE = 
1

2
· (0.556 + 0.923) = 0.741 

 

IE 0,741 

 

Veien el resultat, no és pròxim a 1, això significa que la societat Manresana 

l’any 1995, es limitava a fer els estudis obligatoris. 

 

ANY : 2001 

         Taula 8. Recull de dades d’ IE  2001 (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ 2001 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 14,3 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

Taxa d’escolarització esperada = 
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa de la mitjana d’escolarització = 
(14.6−0)anys 

(15−0)anys
= 0.953 

IE = 
1

2
· (0.556 + 0.953) = 0.754 
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IE 0,754 

En 5 anys, l’educació pràcticament s’ha mantingut. 

 

ANY : 2006 

        Taula 9. Recull de dades d’ IE  2006 (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ 2006 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 17,1 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

Taxa d’escolarització esperada = 
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa de la mitjana d’escolarització = 
(17.1−0)anys 

(15−0)anys
= 1.140 

IE = 
1

2
· (0.556 + 1.140) = 0.848 

 

 

IE 0,848 

 

En 10 anys si que hi ha un augment d’educació en la població, d’un 10% 

aproximadament. 
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ANY : 2007 

        Taula 10. Recull de dades d’ IE  2007 (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ 2007 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 17 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

Taxa d’escolarització esperada = 
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa de la mitjana d’escolarització = 
(17−0)anys 

(15−0)anys
= 1.133 

IE = 
1

2
· (0.556 + 1.133) = 0.844 

 

IE 0,844 

De l’any 2006  al 2007 pràcticament no hi ha hagut diferència. 

 

ANY : 2011 

        Taula 11. Recull de dades d’ IE  2011 (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ 2011 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 18,2 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 
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Taxa d’escolarització esperada = 
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa de la mitjana d’escolarització = 
(18.2−0)𝑎𝑛𝑦𝑠 

(15−0)𝑎𝑛𝑦𝑠
= 1.213 

IE = 
1

2
· (0.556 + 1.213) = 0.884 

 

IE 0,884 

 

En tres anys, hi ha un petit augment en la escolarització, d’un 0.01% 

aproximadament. 

 

A continuació, veurem una gràfica dels resultats obtinguts, fen una 

representació de l’evolució del IE respecte el temps. 

 

    Taula 12. Recull dels resultats IE (Manresa). 

MANRESA 

TEMPS IE 

1995 0,741 

2001 0,754 

2006 0,848 

2007 0,844 

2011 0,884 
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Gràfic 2. Evolució del IE de Manresa. 

 

Gràficament es pot veure que entre l’any 2001 i 2006, augmenta els anys 

d’escolarització, és a dir, hi ha una petita part de la població Manresana que 

estudia després dels estudis obligatoris, com per exemple: carreres 

universitàries, cicles formatius... 

Llavors, entre l’any 2006 – 2007 hi ha una petita disminució de (0.001%), que es 

pot considerar que es manté. 

Per últim, entre 2007 – 2011 torna a haver un augment significatiu de (0.1%).  

L’any 2011 tenim un índex d’educació de 0.884, com podem veure no és pròxim 

a 1, és a dir, que segurament part de la població, després de fer els estudis 

obligatoris, s’inicia al món laboral. 
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7.1.3 ÍNDEX D’INGRESSOS (IPIB) 

 

El PIB (Producte Interior Brut), mesura el resultat final de l’activitat de 

producció de les unitats productores en el territori.  

Aquest índex es calcula utilitzant el PIB per càpita. En aquest cas per la 

construcció de l’índex s’utilitza un ajust logarítmic del ingrés.  

El seu objectiu és  aconseguir un nivell respectable del desenvolupament humà, 

no es necessita un ingrés il·limitat , i per aquest motiu, es redueix el valor de les 

diferencies en la part alta de la distribució. Ho podem considerar com una 

“aproximació de la utilitat per la renta”. 

 

 

Per fer aquesta mesura, s’utilitza la següent expressió: 

 

 
 
IPIB = log (valor real del PIB) – log (valor mínim) / log (valor màxim) – log 

(valor mínim) 

 Com anteriorment, els valors màxims i mínims estan estipulats per la UNESCO. 

 

ANY : 1995 

 

            Taula 13. Recull de dades d’ IPIB  1995 (Manresa). 

ÍNDEX DEL IPIB  1995 

Valor del PIB per càpita 13700 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(13700) − log (100)

log(75000) − log(100)
= 0.743 

 

IPIB 0,743 
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El 1995 el PIB va créixer gràcies al sector de serveis, donant més importància 

que el sector industrial. 

 

ANY : 2001 

 
   Taula 14. Recull de dades d’ IPIB  2001 (Manresa). 

ÍNDEX DEL IPIB  2001 

Valor del PIB per càpita 21200 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(21200) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.809 

 

IPIB 0,809 

 

El PIB es molt més alt respecte el 1995, per tant, la població de Manresa té un 

nivell de vida més elevat. 

 

 

ANY : 2006 

 
Taula 15. Recull de dades d’ IPIB  2006 (Manresa). 

ÍNDEX DEL IPIBC  2006 

Valor del PIB per càpita 25800 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(25800) − log (100)

log(75000) − log(100)
= 0.839 
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IPIBC 0,839 

 

Com podem veure el PIB ha augmentat de forma important en 5 anys, això es 

degut a la industrialització en aquell moment. 

Els sectors industrials més potents a Manresa el 2006  són: 

- Industria mecànica 

- Industria tèxtil  (cotó) 

 

 

ANY : 2007 

Taula 16. Recull de dades d’ IPIB  2007 (Manresa). 

ÍNDEX DEL IPIB  2007 

Valor del PIB per càpita 26100 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(26100) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.841 

 

 

IPIBC 0,841 

 

En un any el PIB ha augmentat molt ràpid, perquè la industrialització es va 

implantant a la població. 
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ANY : 2011 

 

Taula 17. Recull de dades d’ IPIB  2011 (Manresa). 

ÍNDEX DEL IPIBC  2011 

Valor del PIB per càpita 22700 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(22700) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.819 

 

IPIBC 0,819 

 

El 2011 el PIB a Manresa pateix una baixada, degut a la crisis econòmica que es 

va produir a tota Espanya, afectant també a Manresa, especialment el sector 

industrial. 

 

A continuació, es realitzar un gràfic dels resultats obtinguts, per poder veure 

l’evolució del IPIB en tot el període estudiat. 

 

 

     Taula 18. Recull de dades d’ IPIB (Manresa). 

MANRESA 

TEMPS IPIB 

1995 0,743 

2001 0,809 

2006 0,839 

2007 0,841 

2011 0,819 
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Gràfic 3. Evolució del IPIB de Manresa. 

 

Gràficament, es pot veure un creixement molt més important entre 1995-2001 

a causa de l’evolució industrial. 

Entre el 2001-2006 també hi ha un augment, però el sector industrial es veu 

com es va implantant a la població Manresana i el creixement no és tan brusc 

com hem vist l’any anterior estudiat.  

Entre els anys 2006 -2007 el creixement del PIB es manté força constant i el 

2011 hi ha una baixada notòria econòmica a causa de la crisi econòmica 

general.  

 

Un cop s’ha fet l’estudi dels tres índex que composen L’IDH, ja es pot calcular. 
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CÀLCUL DE L’ IDH 

ANY : 1995 

 
IDH = 1/3 · (0,905 + 0,741 + 0,743) = 0,796 

 

IDH 0,796 

 
Els índexs que més influeixen en el valor de l’IDH, és l’índex d’educació i el PIB. 

 

 

ANY : 2001 

 

IDH = 1/3 · (0,927+0,754+0,809) = 0,830 
 

IDH 0,830 

 

L’índex que més influeix en la mesura de l’IDH, és l’IE, al ser un valor baix 

(només una petita part de la població continuava estudiant després de fer els 

estudis obligatoris). 

 

 

ANY : 2006 

 

IDH = 1/3 · (0,950+0,848+0,839) = 0,879 
 

IDH 0,879 

 

L’any 2006 l’IE, ja començava a augmentar i el seu valor s’iguala a la mesura del 

PIB. 
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ANY : 2007 

 

IDH = 1/3 · (0,954+0,844+0,841) = 0,880 
 

IDH 0,880 

 

En un any de diferència l’IDH no ha tingut gaire variació. 

 

 

ANY : 2011 

 

IDH = 1/3 · (0,959+0,884+0,819) = 0,888 
 

IDH 0,888 

 

Es veu com l’IE de la població de Manresa cada vegada és més elevat. 

L’IPIB al 2011 és baix i això provoca una disminució en el valor de l’IDH. 

 

A continuació, veurem un gràfic dels resultats obtinguts: 

 

 
       Taula 19. Recull de dades d’ IDH (Manresa). 

MANRESA 

TEMPS IDH 

1995 0,796 

2001 0,83 

2006 0,879 

2007 0,88 

2011 0,888 
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Gràfic 4. Evolució de l’IDH de Manresa. 

 

Entre l’any 1995 i el 2001 es veu un creixement lineal progressiu, però a l’any 

2006 hi ha un creixement molt important, degut a que tan l’índex d’educació, 

com l’índex del PIB, han augmentat proporcionalment.  

El valor de l’IDH al 2006 s’estabilitza,  però l’any 2011, hi ha una disminució 

molt gran, arribant molt pròxim al valor de l’IDH de l’any 2001, degut a una 

disminució del PIB per càpita a causa de la crisi econòmica del moment. 

Veient aquesta evolució, es pot veure com els índexs que més influeixen a la 

mesura de l’IDH són: 

- Índex d’educació 

- Índex del PIB 
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8. COMPARATIVA AMB LES PROVINCIES DE CATALUNYA 
 

En aquest apartat es vol veure la diferència que hi ha d’IDH des de el punt de 

vista regional al d’una província. 

 

8.1 COMPARATIVA DE L’ÍNDEX D’ESPERANÇA DE VIDA (IEV) 

 

Es podrà veure com varia un dels components que formen l’IDH entre 

províncies i comparant-lo amb la regió Manresana. 

 

Taula 20. Recull de dades IEV (Manresa i províncies) 

TEMPS LLOC IEV 

1995 

MANRESA 0,905 

BARCELONA 0,890 

GIRONA 0,893 

LLEIDA 0,887 

TARRAGONA 0,887 

2001 

MANRESA 0,927 

BARCELONA 0,916 

GIRONA 0,915 

LLEIDA 0,918 

TARRAGONA 0,910 

2006 

MANRESA 0,950 

BARCELONA 0,935 

GIRONA 0,933 

LLEIDA 0,928 

TARRAGONA 0,922 

2007 

MANRESA 0,954 

BARCELONA 0,939 

GIRONA 0,937 

LLEIDA 0,934 

TARRAGONA 0,926 
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Gràfic 5. Comparativa IEV Manresa amb províncies de Catalunya. 

 

Com es pot veure al gràfic, Manresa té una esperança de vida molt més elevada 

que la resta de províncies de Catalunya. 

Hi ha semblança de valors entre Barcelona – Girona – Lleida – Tarragona. Però 

entre les quatre províncies que tenim, la que té un valor més alt d’IEV és 

Barcelona i el més baix Tarragona. 

Aquest fet, es degut a que per calcular l’IEV de Manresa al ser una regió petita 

en comparació a les províncies, el valor mesurat no està tan repartit com pot 

passar al territori extens de cada província. 

També es veu aquest fet, entre Barcelona on la població està més concentrada 

en el territori i Tarragona on la població està més repartida pel terreny. 

Per tant, es pot dir que quan reduïm la escala de l’estudi els valors mesurats 

són molt més reals. 
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8.2 COMPARATIVA DE L’ÍNDEX D’EDUCACIÓ (IE) 

 

Segons quin sector estigui més explotat en cada regió de Catalunya, l’índex 

d’educació tindrà un valor o un altre. 

 

Taula 21. Recull de dades IE (Manresa i províncies) 

TEMPS LLOC ÍNDEX D'EDUCACIÓ 

1995 

MANRESA 0,741 

BARCELONA 0,954 

GIRONA 0,945 

LLEIDA 0,985 

TARRAGONA 0,946 

2001 

MANRESA 0,754 

BARCELONA 0,978 

GIRONA 0,949 

LLEIDA 0,987 

TARRAGONA 0,96 

2006 

MANRESA 0,848 

BARCELONA 0,981 

GIRONA 0,948 

LLEIDA 0,97 

TARRAGONA 0,945 

2007 

MANRESA 0,844 

BARCELONA 0,977 

GIRONA 0,943 

LLEIDA 0,969 

TARRAGONA 0,948 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolupament a Escala Humana  Cristina Dacosta Camero 

Estudi del Desenvolupament a Escala Humana de Manresa Pàgina 40 
 

 
Gràfic 6. Comparativa IE Manresa amb províncies de Catalunya. 

 

Observant les dades i el gràfic es pot veure en terminis generals, que les 

províncies tenen un índex d’educació molt més elevat que la regió de Manresa. 

En concret, les dues províncies amb un índex d’educació més elevat són 

Barcelona i Lleida. 

Al disminuir l’escala a Manresa, es fa un estudi a una població més petita, en 

canvi si fem l’estudi d’una província la quantitat de persones es triplica, per 

tant, la diferencia es evident, que es notòria. 

Es torna a veure la importància que té a fer l’estudi regional. 
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8.3 COMPARATIVA DE L’ÍNDEX DEL PIB (IPIB) 

 

Amb aquesta comparativa es vol veure com influeixen les mesures del IPIB si es 

disminueix l’escala d’estudi. 

 

Taula 22.  Recull de dades IPIB (Manresa i províncies). 

TEMPS LLOC IPIB 

1995 

MANRESA 0,743 

BARCELONA 0,797 

GIRONA 0,807 

LLEIDA 0,758 

TARRAGONA 0,777 

2001 

MANRESA 0,809 

BARCELONA 0,847 

GIRONA 0,843 

LLEIDA 0,805 

TARRAGONA 0,839 

2006 

MANRESA 0,839 

BARCELONA 0,847 

GIRONA 0,873 

LLEIDA 0,854 

TARRAGONA 0,900 

2007 

MANRESA 0,841 

BARCELONA 0,897 

GIRONA 0,879 

LLEIDA 0,854 

TARRAGONA 0,903 
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Gràfic 7. Comparativa IPIB Manresa amb províncies de Catalunya. 

 

En general el PIB amb el pas dels anys ha anat creixent, especialment 

Tarragona.  

Es pot veure que el 1995 i 2001, Girona i Barcelona té un PIB més gran que la 

resta. Com són ciutats amb molta població, la zona industrial i els sectors de 

serveis es concentren més en aquests territoris. 

El 2006 totes les províncies van créixer econòmicament menys Barcelona, que 

va ser la regió on més va sobtar la crisi econòmica, perquè gran part de 

l’economia és del sector de la construcció i el turisme. 

El 2007 en comparació amb el 2006 està força estable, però amb comparació 

amb els altres anys, hi ha una diferencia significativa. 

 Es pot dir que aproximadament al voltant de 10 anys el PIB de Manresa ha 

crescut un 10%. 

 El PIB de Manresa es comparable amb el de Lleida són regions que tenen 

característiques molt semblants, com per exemple: 

- Potencia important en el sector de l’agricultura. 

- Potencia important en el sector de serveis. 

- Potencia important en el sector industrial mecànic. 
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8.4 COMPARATIVA DE L’ÍNDEX DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

(IDH) 
 

Es vol veure en quin nivell es troba Manresa en el desenvolupament humà 

respecte a la resta de Catalunya. 

 

   Taula 23.  Recull de dades IDH (Manresa i províncies) 

TEMPS LLOC IDH 

1995 

MANRESA 0,796 

BARCELONA 0,925 

GIRONA 0,924 

LLEIDA 0,932 

TARRAGONA 0,924 

2001 

MANRESA 0,830 

BARCELONA 0,950 

GIRONA 0,942 

LLEIDA 0,956 

TARRAGONA 0,946 

2006 

MANRESA 0,879 

BARCELONA 0,961 

GIRONA 0,948 

LLEIDA 0,956 

TARRAGONA 0,947 

2007 

MANRESA 0,880 

BARCELONA 0,962 

GIRONA 0,951 

LLEIDA 0,958 

TARRAGONA 0,949 
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Gràfic 8. Comparativa IDH Manresa amb províncies de Catalunya. 

 

 

 
Gràfic 9. Comparativa IDH Manresa amb províncies de Catalunya. 
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Com es pot veure, Manresa i Lleida són els que tenen més similitud, encara que 

Lleida a partir de 2003 - 2004 el seu IDH augmenta més ràpid que el de 

Manresa. 

 La raó de que això sigui així,  es per la influencia que li provoca un dels seus 

components, l’índex d’educació.  

En general segons l’estudi realitzat la població Lleidatana té més estudis post 

obligatoris que la població Manresana. 

 

Per un altre banda, les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, tenen un 

IDH molt més elevat que el de Manresa i entre ells són comparables els anys 

1995 -2002. A partir de l’any 2001-2002, Tarragona segueix augmentant amb 

rapidesa fins que a partir del 2006 comença a estabilitzar-se.  

Girona també va augmentant amb el pas del temps però no amb tanta rapidesa 

com Tarragona. 

 I per últim Barcelona es veu com l’any 2005-2006, té una disminució sobtada 

important i es recupera a partir de l’any 2007 estan gaire bé al nivell de 

Tarragona. 

Les raons per les quals aquestes tres províncies tinguin un IDH molt més elevat 

que Manresa, és a causa d’un dels índexs que el composen, l’IPIB.  

Per tant, es pot veure que la importància més important entre Manresa i les 

províncies de Catalunya, és l’economia de la població. 
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9. COMPARATIVA COMUNITATS AUTÒNOMES D’ESPANYA 

L’objectiu és comparar els diferents components que formen l’IDH de Manresa ( a 

petita Escala) amb les comunitats autònomes d’Espanya (a gran Escala). 

 

9.1 COMPARATIVA DE L’ÍNDEX D’ESPERANÇA DE VIDA (IEV) 
 

A continuació veurem una taula de valors on es mostra els IEV per diferents 

comunitats autònomes i per diferents anys, per poder veure com evolucionen 

al llarg del temps. 

Taula 24.  Recull de dades IEV (Manresa i comunitats autònomes) 

TEMPS LLOC IEV 

1995 

MANRESA 0,743 

ANDALUSIA 0,844 

MADRID 0,934 

PAÍS BASC 0,921 

CANTABRIA 0,884 

CANÀRIES 0,893 

MURCIA 0,867 

2001 

MANRESA 0,809 

ANDALUSIA 0,880 

MADRID 0,974 

PAÍS BASC 0,96 

CANTABRIA 0,92 

CANÀRIES 0,917 

MURCIA 0,902 

2006 

MANRESA 0,839 

ANDALUSIA 0,899 

MADRID 0,984 

PAÍS BASC 0,982 

CANTABRIA 0,938 

CANÀRIES 0,923 

MURCIA 0,912 

2007 

MANRESA 0,841 

ANDALUSIA 0,902 

MADRID 0,987 

PAÍS BASC 0,988 

CANTABRIA 0,942 

CANÀRIES 0,925 

MURCIA 0,913 
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Gràfic 10. Comparativa IEV Manresa amb les comunitats autònomes d’Espanya. 

 

Visualment es veu clarament, que entre comunitats autònomes hi ha 

diferències en l’esperança de vida. 

Murcia i Canàries són els que tenen una esperança de vida més gran, a més a 

més no ha evolucionat com a la resta de les comunitats autònomes  que han 

anat millorant al llarg dels anys, sinó que des del 1995 – 2007, els valors 

mesurats s’han mantingut en un valor elevat i amb poca variació. 

 Manresa, de les comunitats autònomes Espanyoles estudiades, es comparable 

amb el País Basc, els valors mesurats entre les dues regions són molt similars. 

Les causes que provoquen que una regió tingui una esperança de vida més gran 

o més petita són: 

- Sanitat pública: cada vegada es té més cures per diverses malalties. 

- Vida laboral: es mira la salut del treballador en el seu lloc de treball. 

- Economia: es viu en bones condicions i es té una alimentació 

adequada. 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

1995

2001

2006

2007

IDH 

A
N

Y
S 

COMPARATIVA IEV 

MURCIA

CANÀRIES

CANTABRIA

PAÍS BASC

MADRID

ANDALUSIA

MANRESA



Desenvolupament a Escala Humana  Cristina Dacosta Camero 

Estudi del Desenvolupament a Escala Humana de Manresa Pàgina 48 
 

9.2 COMPARATIVA DE L’ÍNDEX D’EDUCACIÓ  (IE) 
 

A continuació, es farà el mateix que anteriorment però amb l’índex d’educació. 

 

 
Taula 25.  Recull de dades IE (Manresa i comunitats autònomes). 

TEMPS LLOC IE 

1995 

MANRESA 0,741 

ANDALUSIA 0,920 

MADRID 1,005 

PAÍS BASC 1,014 

CANTABRIA 0,984 

CANÀRIES 0,938 

MURCIA 0,918 

2001 

MANRESA 0,754 

ANDALUSIA 0,938 

MADRID 1,032 

PAÍS BASC 1,03 

CANTABRIA 0,995 

CANÀRIES 0,939 

MURCIA 0,938 

2006 

MANRESA 0,848 

ANDALUSIA 0,954 

MADRID 1,008 

PAÍS BASC 1,041 

CANTABRIA 1,002 

CANÀRIES 0,952 

MURCIA 0,959 

2007 

MANRESA 0,844 

ANDALUSIA 0,953 

MADRID 1,007 

PAÍS BASC 1,044 

CANTABRIA 1,005 

CANÀRIES 0,955 

MURCIA 0,953 
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Gràfic 11. Comparativa IE Manresa amb les comunitats autònomes d’Espanya. 

 

Com es pot veure Manresa té un nivell d’IDH molt per sota comparant-lo amb 

les diferents comunitats autònomes. 

El país Basc i Madrid són les que tenen un nivell més gran que la resta. Per tant, 

són les dues comarques que la seva població té un nivell d’estudis post 

obligatori més elevat.  

Cantabria i Andalusia són els següents en el ranking i entre ells tenen uns valors 

molt semblants. 

Murcia i Canàries tenen valors de mesura gairebé iguals i amb el pas del temps 

s’han mantingut bastant constants. 

La causa primordial que provoca que una regió tingui un nivell d’estudis més 

elevat o més baix és: 

- Economia i situació laboral : si es tenen els recursos suficients per 

poder-se permetre uns estudis post-obligatoris. 

Aquest fet es pot veure clarament en la següent comparativa, on es veurà que 

la relació entre l’índex d’educació i el IPIB estan directament relacionats. 
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9.3 COMPARATIVA DE L’ÍNDEX DEL PIB (IPIB) 
 

 Es fa la comparativa de l’últim component del IDH. 

 
Taula 25.  Recull de dades IPIB (Manresa i comunitats autònomes) 

TEMPS LLOC IPIB 

1995 

MANRESA 0,743 

ANDALUSIA 0,844 

MADRID 0,934 

PAÍS BASC 0,921 

CANTABRIA 0,884 

CANÀRIES 0,893 

MURCIA 0,867 

2001 

MANRESA 0,809 

ANDALUSIA 0,880 

MADRID 0,974 

PAÍS BASC 0,96 

CANTABRIA 0,92 

CANÀRIES 0,917 

MURCIA 0,902 

2006 

MANRESA 0,839 

ANDALUSIA 0,899 

MADRID 0,984 

PAÍS BASC 0,982 

CANTABRIA 0,938 

CANÀRIES 0,923 

MURCIA 0,912 

2007 

MANRESA 0,841 

ANDALUSIA 0,902 

MADRID 0,987 

PAÍS BASC 0,988 

CANTABRIA 0,942 

CANÀRIES 0,925 

MURCIA 0,913 
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Gràfic 12. Comparativa IPIB Manresa amb les comunitats autònomes d’Espanya. 

 

El PIB de Manresa amb el pas del anys ha augmentat notòriament en 

comparació a les altres comunitats autònomes on el seu creixement no és tan 

ràpid.  L’augment del PIB de Manresa es veu més sobtat entre els anys 1995 – 

2006, en aquell moment la industria mecànica es va anar fen una gran potència 

en aquesta regió. 

El País Basc i Madrid tenen un IPIB molt semblant i són els que tenen un valor 

més gran a la resta, a conseqüència d’això el nivell de vida en aquestes 

comunitats autònomes també és més elevat. 

Com amb la resta d’índexs, Murcia i Canàries tenen un IDH comparable i amb el 

pas del temps cada vegada els seus valors són més semblants. 

Manresa a la única regió que s’aproxima és Andalusia. 

Les causes més importants que provoquen que unes regions tinguin un IPIB 

més elevat que altres és: 

-Educació: si la població té un bon ensenyament produirà més 

eficientment. 

 -Salud: quan menys inhabilitacions en el sector laboral es tingui millor. 
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9.4 COMPARATIVA DE  L’ ÍNDEX DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ     

(IDH) 

 

Finalment, comparem l’IDH entre Manresa i diferents comunitats autònomes 

espanyoles per poder veure les diferències i similituds que hi poden haver i 

quines són les seves raons, causes i conseqüències de que s’obtinguin aquests 

resultats. 

 

Taula 26.  Recull de dades IDH (Manresa i comunitats autònomes) 

TEMPS LLOC IDH 

1995 

MANRESA 0,796 

ANDALUSIA 0,877 

MADRID 0,944 

PAÍS VASC 0,94 

CANTABRIA 0,919 

CANARIES 0,901 

MURCIA 0,888 

2001 

MANRESA 0,830 

ANDALUSIA 0,902 

MADRID 0,976 

PAÍS VASC 0,968 

CANTABRIA 0,943 

CANARIES 0,913 

MURCIA 0,911 

2006 

MANRESA 0,879 

ANDALUCÍA 0,918 

MADRID 0,98 

PAÍS VASC 0,986 

CANTABRIA 0,959 

CANARIES 0,927 

MURCIA 0,929 

2007 

MANRESA 0,880 

ANDALUSIA 0,92 

MADRID 0,983 

PAÍS VASC 0,99 

CANTABRIA 0,963 

CANARIES 0,93 

MURCIA 0,929 
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Gràfic 13. Comparativa IDH  Manresa amb les comunitats autònomes d’Espanya. 

 

 
Gràfic 14. Comparativa IDH  Manresa amb les comunitats autònomes d’Espanya. 
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A primera vista, les comunitats autònomes parteixen de valors més elevats què 

la població Manresana.  

Tant en les comunitats autònomes com a Manresa trobem característiques 

similars, amb un comportament monòton creixent al llarg del temps estipulat.  

L’índex de desenvolupament humà més gran correspon a Madrid i al País Basc 

amb valors molt pròxims a 1.  

Les comunitats autònomes que tenen un IDH més baix, corresponen a 

Andalusia, Murcia i Canàries. 

Un fet molt important, és que Manresa (una població petita) experimenta un 

creixement molt més elevat que la resta de comunitats. 

Dels tres components (índexs) que formen l’IDH, els que més influeixen són: 

 

 

 

Índex d’educació    

Índex del PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha pogut veure que entre aquests dos índexs 

hi ha una relació estreta. Ja que si tens 

coneixements suficients, a la vida laboral ets 

més eficient. Per un altre banda, si no tens 

recursos econòmics per poder fer estudis post 

-obligatoris, l’índex d’educació disminueix. 
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10. ÍNDEX DEL DESENVOLUPAMENT DE GÈNERE (IDG) 
 

La ONU va proposar aquest índex com a mesura per incorporar al IDH les diferencies 

entre gèneres.  

Aquest índex ajusta la mesura del progrés mig de la societat en el seu conjunt oferint 

l’IDH per reflectir les desigualtats entre homes i dones. 

Suposem que a la població hi ha dos grups, la societat masculina i la societat femenina, 

i la seva unió forma tota la societat. 

Per calcular aquest índex, s’utilitzen els mateixos paràmetres que hem utilitzats en 

l’IDH, però separats per gènere què són: 

 

 

ÍNDEX D’ESPERANÇA DE VIDA 

 

ÍNDEX D’EDUCACIÓ 

 

ÍNDEX DEL PIB 

 

 

   IDG = IDH dones / IDH homes 
 

 
 
Aquests paràmetres són tan per homes, com per dones. 

 

 IEV = Índex d’esperança de vida 

 IE = Índex d’educació 

 IPIB = Índex d’ingressos 

  

Cada índex es calcularà tan pel 

gènere masculí, com pel gènere 

femení. 
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A continuació, es calcularà els índexs que composen l’IDG. 

 

10.1 ÍNDEX D’ESPERANÇA DE VIDA (IEV) 
 

La variable que mesura el factor salut es la esperança de vida al néixer, com 

s’ha fet anteriorment amb l’IDH, però en aquest cas amb la diferència que es 

separarà per gènere. 

Per veure com evoluciona aquest índex amb el temps, serà calculat en un rang 

d’anys. 

 

ANY : 1995 

 

        Taula 27.  Recull de dades IEV per a dones (Manresa) 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA DONES 1995 

Al néixer (anys) 75,2 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(75.2 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.849 

IEV DONES 0,849 

 

 

        Taula 28.  Recull de dades IEV per a homes (Manresa) 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA HOMES 1995 

Al néixer (anys) 73,5 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(73.5 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.823 

 

IEV HOMES 0,823 
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Com era d’esperar les dones  tenen una esperança de vida més gran. 

ANY : 2001 

 
        Taula 29.  Recull de dades IEV per a dones (Manresa) 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA DONES 2001 

Al néixer (anys) 81,56 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(81.56 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.947 

 

IEV DONES 0,947 

 

 

         Taula 30.  Recull de dades IEV per a homes (Manresa) 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA HOMES 2001 

Al néixer (anys) 78,7 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(78.7 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.903 

 

IEV HOMES 0,903 

 

L’esperança de vida ha augmentat notòriament per els dos gèneres, però les 

dones segueixen tenint un IEV més elevat que el dels homes. 
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ANY : 2006 

 
        Taula 31.  Recull de dades IEV per a dones (Manresa) 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA DONES 2006 

Al néixer (anys) 82,35 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(82.35 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.959 

 

IEV DONES 0,959 

 

 

         Taula 32.  Recull de dades IEV per a homes (Manresa) 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA HOMES 2006 

Al néixer (anys) 79,98 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(79.98 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.923 

 

IEV HOMES 0,923 

 

En cinc anys l’esperança de vida segueix creixent, però no ha crescut tan 

exponencialment com entre l’any 1995 – 2001. 
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ANY : 2007 

 

        Taula 33.  Recull de dades IEV per a dones (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA DONES 2007 

Al néixer (anys) 83,5 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(83.5 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.923 

 

IEV DONES 0,977 

 

 

        Taula 34.  Recull de dades IEV per a homes (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA HOMES 2007 

Al néixer (anys) 80,79 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(80.79 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.935 

 

IEV HOMES 0,935 

 

 

En un any l’esperança de vida en les dones ha augmentat molt més que la dels 

homes. 
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ANY : 2011 

 
         Taula 35.  Recull de dades IEV per a dones (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA DONES 2011 

Al néixer (anys) 83,84 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(83.84 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.982 

 

IEV DONES 0,982 

 

 

        Taula 36.  Recull de dades IEV per a homes (Manresa). 

ÍNDEX D'ESPERANÇA DE VIDA HOMES 2011 

Al néixer (anys) 82,12 

Valor màxim (anys) 85 

Valor mínim (anys) 20 

 

 

𝐈𝐄𝐕 =  
(82.12 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠

(85 − 20) 𝑎𝑛𝑦𝑠
 = 0.956 

 

IEV HOMES 0,956 

 

 

De l’any 2007 a 2011 l’esperança de vida comença a estabilitzar-se i augmenta 

més a poc a poc. 

Amb les dades obtingudes es representarà gràficament per poder veure la 

relació entre gèneres. 
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Taula 37.  Recull de dades IEV per a dones - homes (Manresa) 

MANRESA 

TEMPS IEV HOMES IEV DONES 

1995 0,823 0,849 

2001 0,903 0,947 

2006 0,923 0,959 

2007 0,935 0,977 

2011 0,956 0,982 

 

 

 
       Gràfic 15. Evolució del IEV dones – homes. 

 

 

Com es pot veure gràficament, les dones en general tenen més esperança de 

vida, però l’augment d’IEV tan per dones, com per homes, creixen amb la 

mateixa proporció. 

Entre l’any 1995 i 2000, el creixement del IEV és molt pronunciat, llavors a la 

resta d’anys, segueix augmentant, però no tan ràpidament. 
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10.2 ÍNDEX D’EDUCACIÓ (IE) 
 

Com s’ha parlat anteriorment en el càlcul de l’IDH, l’índex d’educació, té en 

compte la escolarització esperada i la escolarització obligatòria. 

El càlcul es realitzarà separats en dos grups, homes i dones. 

A continuació, es mostrarà els càlculs realitzats per diferents anys: 

 

 

ANY : 1995 

 
Taula 85.  Recull de dades IE per dones  (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ DONES 1995 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 9,7 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

 

Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(9.7−0)anys 

(15−0)anys
= 0.647 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 0.647) = 0.601 

IE DONES 0,601 
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Taula 39.  Recull de dades IE per homes (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ HOMES 1995 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 13,5 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(13.5−0)anys 

(15−0)anys
= 0.900 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 0.900) = 0.728 

IE HOMES 0,728 

 

El 1995 hi ha molta diferencia entre homes i dones en l’educació. 

 

ANY : 2001 

 
Taula 40.  Recull de dades IE per dones  (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ DONES 2001 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 11,5 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 
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Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(11.5−0)anys 

(15−0)anys
= 0.767 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 0.767) = 0.661 

IE DONES 0,661 

 

 

Taula 41.  Recull de dades IE per homes (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ HOMES 2001 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 15,1 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

 

Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(15.1−0)anys 

(15−0)anys
= 1.007 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 1.007) = 0.781 

IE HOMES 0,781 

 

L’índex d’educació ha augmentat pels dos gèneres per igual, però segueix 

havent una gran diferencia entre homes i dones. 
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ANY : 2006 

 

Taula 42.  Recull de dades IE per dones  (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ DONES 2006 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 15,8 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

 

Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(15.8−0)anys 

(15−0)anys
= 1.053 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 1.053) = 0.804 

IE DONES 0,804 

 

 

Taula 43.  Recull de dades IE per homes (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ HOMES 2006 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 16,5 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 
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Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(16.5−0)anys 

(15−0)anys
= 1.100 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 1.100) = 0.828 

IE HOMES 0,828 

 

En aquest any, els dos gèneres tenen un índex d’educació molt semblant. 

 

ANY : 2007 

 

Taula 44.  Recull de dades IE per dones  (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ DONES 2007 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 16,6 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

 

Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(16.6−0)anys 

(15−0)anys
= 1.107 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 1.107) = 0.828 

IE DONES 0,831 
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Taula 45.  Recull de dades IE per homes (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ HOMES 2007 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 17,2 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

 

Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(17.2−0)anys 

(15−0)anys
= 1.147 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 1.147) = 0.851 

IE HOMES 0,851 

 

L’IE és molt semblant al de l’any anterior. 

 

 

ANY : 2011 

 
 

Taula 46.  Recull de dades IE per dones  (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ DONES 2011 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 17,9 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 
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Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)anys 

(18−0)anys
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(17.9−0)anys 

(15−0)anys
= 1.193 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 1.193) = 0.874 

IE DONES 0,874 

 

 

 

Taula 47.  Recull de dades IE per homes (Manresa). 

ÍNDEX D'EDUCACIÓ HOMES 2011 

Escolarització esperada (anys) 10 

Mitjana d'escolarització (anys) 18,2 

Valor màxim d'escolaritat esperada (anys) 18 

Valor mínim d'escolaritat esperada (anys) 0 

Valor màxim mitjana d'escolarització (anys) 15 

Valor mínim mitjana d'escolarització (anys) 0 

 

 

Taxa d’escolarització esperada  =  
(10−0)𝑎𝑛𝑦𝑠 

(18−0)𝑎𝑛𝑦𝑠
= 0.556 

Taxa mitjana d’escolarització  =  
(18.2−0)𝑎𝑛𝑦𝑠 

(15−0)𝑎𝑛𝑦𝑠
= 1.213 

 

IE  =  
1

2
· (0.556 + 1.213) = 0.884 

IE HOMES 0,884 
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Els homes segueixen tenint un valor més gran que les dones, però poc a poc es 

van igualant. 

 

  Taula 48.  Recull de dades IE per a dones- homes (Manresa) 

MANRESA 

TEMPS IE HOMES IE DONES 

1995 0,728 0,601 

2001 0,781 0,661 

2006 0,828 0,804 

2007 0,851 0,831 

2011 0,874 0,884 

 

 

 
         Gràfic 18. Evolució del IE dones – homes. 

 

 

Es pot veure com hi ha una gran diferència entre gèneres entre l’any 1995 – 

2001, però al llarg dels anys aquesta desigualtat ha anat disminuint, 

aconseguint uns valors molt aproximats entre si. 

La desigualtat que hi ha als primers anys, és degut a que la dona es dedicava 

més a treballs de la llar.  Llavors, amb el pas del temps les dones s’han anat 
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introduint al món laboral, fen que a la majoria de les cases tan els homes com 

les dones treballen.  

Aquest fet es va començar a produir entre l’any 2000 i 2005. 

En general en aquest període de temps estudiat, el valor del IE no es gaire 

pròxim a 1, això ens indica que molta part de la població després de fer els 

estudis obligatoris, passen directament a la vida laboral. 

 

 

10.3 ÍNDEX DEL PIB (IPIB) 
 

Tal i com s’ha explicat per calcular l’IDH, aquest índex ens indica l’ingrés. 

Es representarà aquest ingrés tan per dones com per homes, per a un període 

de temps, d’aquesta manera es veurà si hi ha desigualtats entre gèneres i com 

evoluciona. 

 

ANY : 1995 

 

           Taula 49.  Recull de dades IPIB per a dones (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB DONES 1995 

Valor del PIB per habitant 3500 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(3500) − log (100)

log(75000) − log(100)
= 0.527 

 

IPIB DONES 0,537 

 

 

 

 



Desenvolupament a Escala Humana  Cristina Dacosta Camero 

Estudi del Desenvolupament a Escala Humana de Manresa Pàgina 71 
 

          Taula 50.  Recull de dades IPIB per a homes (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIBC HOMES 1995 

Valor del PIB per habitant 10000 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(10000) − log(100)

log(75000) − log (100)
= 0.696 

 

IPIB HOMES 0,696 

 

Hi ha una gran desigualtat entre homes i dones en els ingressos. 

 

 

ANY : 2001 

 

           Taula 51.  Recull de dades IPIB per a dones (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB DONES 2001 

Valor del PIB per habitant 7000 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(7000) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.642 

 

IPIB DONES 0,642 
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             Taula 52.  Recull de dades IPIB per a homes (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB HOMES 2001 

Valor del PIB per habitant 14200 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(14200) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.749 

 

IPIB HOMES 0,749 

 

 

Els ingressos han augmentat en general però la desigualtat segueix se’n 

important. 

 

ANY : 2006 

 

           Taula 53.  Recull de dades IPIB per a dones (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB DONES 2006 

Valor del PIB per habitant 7300 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(7300) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.648 

 

IPIB DONES 0,648 
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             Taula 54.  Recull de dades IPIB per a homes (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB HOMES  2006 

Valor del PIB per habitant 17500 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(17500) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.780 

 

IPIB HOMES 0,780 

 

L’augment del IPIB és més gran en els homes que en les dones i la 

desigualtat segueix existint. 

 

ANY : 2007 

 
            Taula 55.  Recull de dades IPIB per a dones (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB  DONES 2007 

Valor del PIB per habitant 7500 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(7500) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.652 

 

IPIB DONES 0,652 
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            Taula 56.  Recull de dades IPIB per a homes (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB HOMES  2007 

Valor del PIB per habitant 19050 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(19050) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.793 

 

IPIB HOMES 0,793 

 

Les mesures calculades són molt semblants als de l’any anterior. 

 

 

ANY : 2011 

 
            Taula 57.  Recull de dades IPIB per a dones (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB DONES 2011 

Valor del PIB per habitant 7050 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(7050) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.643 

 

IPIB DONES 0,643 
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            Taula 58.  Recull de dades IPIB per a homes (Manresa) 

ÍNDEX DEL IPIB HOMES 2011 

Valor del PIB per habitant 15200 

Valor màxim 75000 

Valor mínim 100 

 

𝐈𝐏𝐈𝐁 =
log(15200) − log (100)

log(75000) − log (100)
= 0.759 

 

IPIB HOMES 0,759 

 

El IPIB tan per dones com per homes, hi ha una disminució en comparació amb 

l’any 2007. 

 

 

 
     Gràfic 19. Evolució del IPIB dones – homes. 
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Visualment es pot veure que la desigualtat econòmica entre sexes és evident. 

Tenen aproximadament la mateixa proporció de creixement i el mateix 

comportament. 

Entre els anys 1995 i 2000 és el període on més desigualtat hi ha. Això, és degut 

a que gran part de la població femenina es dedicava a les feines de la llar. Les 

dones que s’introduïen a la vida laboral, es consideraven menys eficients que 

els homes i el sou era molt més baix que el dels homes, fen les mateixes 

tasques. 

Els anys 2006-2007 hi ha un augment del IPIB pels dos gèneres, però la 

desigualtat no ha disminuït.  

Entre els anys 2007 – 2011 a causa de la crisi econòmica que hi ha en el 

moment, hi ha una disminució important dels ingressos. 

En tot aquest període estudiat, només s’ha vist una millora a partir de l’any 

2001, però 10 anys després aquesta desigualtat segueix existint i no es veu que 

millori. 

 

 

10.4 ÍNDEX DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ (IDH) 

 

En aquest apartat es calcularà l’IDH de Manresa pels homes i per les dones. Per 

veure si hi ha desigualtat, com evoluciona al llarg del temps i quins són els 

factors que fan que els valors mesurats siguin aquests. 

Per tant, els càlculs es faran utilitzant la següent fórmula: 

 

IDH = 1/3( IEV + IE + IPIB) 
 

 

A continuació, es mostren els càlculs del IDH de Manresa per sexes. 
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ANY : 1995 

 

HOMES 

 

IDH = 1/3( 0.823 + 0.728 + 0.696) = 0.749 
 

IDH HOMES 0,749 

 

 

DONES 

 

IDH = 1/3( 0.849 + 0.601 + 0.537) = 0.662 
 

IDH DONES 0,662 

 

 

Com es pot veure l’IDH és molt superior que al de les dones. 

 

 

ANY : 2001 

 

HOMES 

 

IDH = 1/3( 0.903 + 0.781 + 0.749) = 0.811 
 

IDH HOMES 0,811 

 

 

DONES 

 

IDH = 1/3( 0.947 + 0.661 + 0.642) = 0.750 
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IDH DONES 0,750 

 

Hi ha diferencia entre sexes, però no tan pronunciat com anteriorment. 

 

 

ANY : 2006 

 

HOMES 

 

IDH = 1/3( 0.923 + 0.828 + 0.780) = 0.811 
 

IDH HOMES 0,844 

 

 

DONES 

 

IDH = 1/3( 0.959 + 0.804 + 0.648) = 0.804 
 

IDH DONES 0,804 

 

L’IDH entre sexes en un període de 5 anys, ha millorat molt, és a dir, que els 

valors són cada vegada més semblants. 

 

ANY : 2007 

 

HOMES 

 

IDH = 1/3( 0.935 + 0.851 + 0.793) = 0.860 
 

IDH HOMES 0,860 
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DONES 

 

IDH = 1/3( 0.977 + 0.831 + 0.652) = 0.804 
 

IDH DONES 0,820 

 

En un període tan petit, 1 any, l’IDH ha millorat pels dos sexes i la igualtat és 

més pròxima. 

 

ANY : 2011 

 

HOMES 

 

IDH = 1/3( 0.956 + 0.884 + 0.759) = 0.860 
 

IDH HOMES 0,866 

 

 

DONES 

 

IDH = 1/3( 0.982 + 0.874 + 0.643) = 0.804 
 

IDH DONES 0,833 

 

En 5 anys el valor de l’IDH és manté força constant i també la igualtat entre 

sexes. 
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10.5 COMPARATIVA DELS IDH ENTRE SEXES 
 

L’objectiu de realitzar aquesta comparativa, es veure com evoluciona l’IDH per 

les dones i els homes de Manresa, i saber quines són les diferències que hi ha. 

A continuació es mostrarà una taula on recull els valors calculats i un gràfic 

comparatiu. 

 

         Taula 59.  Recull de dades dels IDH per sexes. 

MANRESA 

TEMPS IDH HOMES IDH DONES 

1995 0,749 0,662 

2001 0,811 0,75 

2006 0,844 0,804 

2007 0,86 0,82 

2011 0,866 0,833 

 

 

 
Gràfic 20. Comparativa d’IDH entre sexes. 

 

 

Com podem veure els homes en el període de temps estudiat tenen un IDH més 

alt que el de les dones, això es conseqüència sobretot de la desigualtat salarial 

entre gèneres. 
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10.6  ÍNDEX DEL DESENVOLUPAMENT DE GÈNERE (IDG) 
 

Com s’ha comentat anteriorment, la diferència entre IDH i IDG és que el IDH  

mesura el progrés mig de la societat, l’IDG ajusta el progrés mig per reflectir la 

desigualtat entre homes i dones. 

Un cop tenim l’ IDH calculat per sexes, podem calcular l’IDG. 

 

Per calcular l’IDG, s’utilitza la següent expressió: 

IDG = IDH dones / IDH homes 

 

A continuació fem els càlculs pels diferents anys: 

 

ANY : 1995 

 

IDG = 0.662 / 0.749 = 0.885 

IDG 0,885 

 

ANY : 2001 

 

IDG = 0.750 / 0.811 = 0.925 

IDG 0,925 

 

ANY : 2006 

 

IDG = 0.804 / 0.844 = 

IDG 0,953 
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ANY : 2007 

 

IDG = 0.820 / 0.860 = 0.954 

IDG 0,954 

 

ANY : 2011 

 

IDG = 0.833 / 0.866 =0.962 

IDG 0,962 

 

A continuació, es representen els valors calculats gràficament. 

 

          Taula 60.  Recull de dades dels IDG per sexes. 

MANRESA 

TEMPS IDG 

1995 0,885 

2001 0,925 

2006 0,953 

2007 0,954 

2011 0,962 

 

 
Gràfic 21. Evolució del IDG de Manresa. 
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Com es pot veure gràficament, l’IDG era relativament baix l’any 1995, és a dir, 

que hi havia molta desigualtat entre dones i homes. Però, al llarg del temps, 

L’IDG ha augmentat de tal manera que veient la correlació que s’ha obtingut, 

podem dir que hi ha un creixement força lineal. 

El 2006 hi ha una petita baixada, que veien els càlculs, es pot dir que el IPIB és 

el component que més ha afectat. La disminució d’aquest IPIB és la crisi 

econòmica que hi havia en el moment. 

Llavors l’any següent 2007 comença a millorar i a augmentar l’índex, encara 

que no amb la rapidesa que s’ha vist al inici. 

En general podem dir que Manresa ha millorat molt el seu IDG, millorant les 

desigualtats econòmiques i estudiantils. Encara que lo ideal, és que la població 

aconsegueixi un valor de IDG el més pròxim possible a 1, perquè això 

significaria que no hi ha desigualtats entre sexes. 

 

A continuació es fa una comparativa entre IDG i IDH per veure la relació que 

tenen entre ells. 

 

10.6.1 COMPARATIVA IDH- IDG 

 

Taula 61.  Recull de dades del IDG – IDH (Manresa). 

MANRESA 

TEMPS IDG IDH 

1995 0,885 0,796 

2001 0,925 0,83 

2006 0,953 0,879 

2007 0,954 0,88 

2011 0,962 0,888 
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       Gràfic 22. Comparativa IDG – IDH de Manresa. 

 

 

Es pot observar que l’ IDH i l’IDG no coincideixen, el IDG és molt més gran que 

l’IDH i es manté per sobre durant tot el període i els dos creixent 

sostingudament. 

 

Que l’IDG estigui per sobre del IDH és una bona senyal, perquè si estiguessin 

invertits, significaria que les diferencies entre un gènere i l’altre són el suficient 

per penalitzar el país amb més IDH i passar a tenir menys IDG, indicant que 

entre sexes les diferencies i desigualtats són majors. 

 

Si s’observa els valors de la correlació del IDG, es pot veure que la seva evolució 

al llarg del temps és positiu (creixent) i força lineal. 

Per un altre banda el IDH també té un creixement positiu i és força lineal. 

Es pot veure com l’any 2006, en comptes de evolucionar constantment i 

sostingudament com la resta d’anys, hi ha un petit augment. Per interpretar 

aquest fet, s’ha de mirar els components que formen aquests índexs i veure 

quin és o quins són els que més influeixen a que això succeeixi. 
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A continuació, es gràfica cada índex amb els seus components per veure com 

influeixen . 

 

10.6.2 COMPARATIVA IDH- IDG-COMPONENTS 

 

Taula 62.  Recull de dades del IDG - COMPONENTS (Manresa). 

MANRESA 

TEMPS IDG IEV HOMES IEV DONES IE HOMES IE DONES IPIB HOMES IPIB DONES 

1995 0,885 0,823 0,849 0,728 0,601 0,696 0,537 

2001 0,925 0,903 0,947 0,781 0,661 0,749 0,642 

2006 0,953 0,923 0,959 0,828 0,804 0,78 0,648 

2007 0,954 0,935 0,977 0,851 0,831 0,793 0,652 

2011 0,962 0,956 0,982 0,884 0,874 0,759 0,643 

 

 

 
       Gràfic 23. Comparativa IDG – COMPONENTS de Manresa. 

 

 

A primera vista, l’evolució dels índexs és positiva (CREIXENT). 
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l’índex de l’educació, perquè són els dos índex on tan els homes, com les dones 

tenen un valors similars. En canvi en l’índex del PIB, la desigualtat entre sexes 

és notòria. 

 

Com el IPIB és el que més influeix negativament al IDG, a continuació es fa un 

gràfic comparatiu entre IDH – IDG – IPIB. 

 

10.6.3 COMPARATIVA IDH- IDG-IPIB 

 

       Taula 63.  Recull de dades del IDG – IDH – IPIB (Manresa). 

MANRESA 

TEMPS IDG IDH IPIB 

1995 0,885 0,796 0,743 

2001 0,925 0,83 0,809 

2006 0,953 0,879 0,839 

2007 0,954 0,88 0,841 

2011 0,962 0,888 0,819 

 

 

 
       Gràfic 24. Comparativa IDG – IDH – IPIB de Manresa. 
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Entre els anys 1995 a 2006, el creixement pels tres índex és ràpida i força lineal. 

A partir del 2007 el IDG i IDH, segueix creixent, pels motius que hem vist 

anteriorment, és a dir, gràcies a l’índex d’esperança de vida i l’índex d’educació, 

però no augmenta amb tanta rapidesa. El motiu de que evolucioni més 

lentament, és a causa del índex del PIB, que hi ha un decreixement a partir del 

2007 a causa de la crisi econòmica del moment. 

 

12. ÍNDEX DE POBRESA HUMANA PER PAISOS 

OCCIDENTALS  (IPH-2) 
 

Mentre l’IDH mesura el progrés global d’un país en l’assoliment del desenvolupament 

humà respecte la longevitat, els coneixements i el nivell de vida, l’IPH reflecteix la 

distribució dels avenços i mesura el total de mancances que continuen existint. 

Hi ha dos tipus de IPH: 

 

IPH-1  Índex de pobresa humana per països en desenvolupament. 

IPH-2  Índex de pobresa humana per països desenvolupats ( aquest països 

són seleccionats per OCDE, Organització per la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic). 

 

Mesura les privacitats del tres components bàsic que es veuen en l’IDH i també es tenen en 

compte la exclusió  social. 

Els component bàsics són: 

 Vida llarga i saludable  

 Educació 

 Nivell de vida digne 

 Exclusió social 

 

Segons la PNUD, el IPH-2 es calcula com la mitjana ponderada dels quatre components 

i s’afegeix α = 3 per donar una ponderació addicional, a les esferes en que la privació 

és més pronunciada.  Matemàticament l’expressió és de la següent manera: 
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P1 = Probabilitat al néixer i de no sobreviure fins els 60 anys (multiplicada per 100) 

P2  Percentatge d’adults que manquen en aptituds d’alfabetització. 

P3 = Percentatge de la població per sota l’ombrall de pobresa d’ingressos. 

P4 = Taxa d’atur de llarga duració (12 mesos o més) 

α=3  

 

A continuació, farem el càlcul del IPH-2 pas a pas de l’any 2011. 

 

ANY : 2011 

 

P1  Probabilitat al néixer de no sobreviure fins els 60 anys. 

Taula 64.  Probabilitat al néixer (Manresa). 

PROBABILITAT 1 

De 0 a 64 anys 

ANY TAXA P1 (%) 

2011 - 2015 171 0,171 

 

Per calcular P1, S’ha dividit a la taxa de probabilitat al néixer per 100.000 habitants (ja 

que els valors estan calculats per aquest valor) i després s’ha multiplicat per 100.  

 

P2  Probabilitat d’adults que manquen en aptituds d’alfabetització. 

Taula 65.  Probabilitat de manca d’alfabetització (Manresa). 

PROBABILITAT 2 

MANCA D'ALFABETITZACIÓ (hab) 1.067 

TOTAL (hab) 63.215 

P2 (%) 1,688 
 



Desenvolupament a Escala Humana  Cristina Dacosta Camero 

Estudi del Desenvolupament a Escala Humana de Manresa Pàgina 89 
 

Per calcular P2, s’ha dividit la manca d’alfabetització per el número d’habitants i 

després s’ha multiplicat per 100 obtenint el percentatge. 

P3  Probabilitat de la població per sota l’ombrall de pobresa d’ingressos. 

 

Taula 66.  Probabilitat de la població sota l’ombrall de pobresa (Manresa). 

PROBABILITAT 3 

P3 (%) 11,3 

 

En aquesta probabilitat no s’ha hagut de calcular res, perquè hem trobat el valor 

directament. 

 

 

P4  Taxa d’atur de llarga duració. 

Taula 67.  Probabilitat d’atur (Manresa). 

PROBABILITAT 4 

De 15 a 65 anys 

Població (hab) 48.115 

Atur (hab) 4.978 

P4 (%) 10,346 

 

Per calcular P4, s’ha dividit els habitants que es troben en l’atur per la població que té 

edat laboral i finalment s’ha multiplicat per 100, 

 

Un cop s’han calculat les quatre probabilitats ja podem calcular IPH-2. 

Taula 68. Recull de dades per calcular IPH-2 (Manresa). 

ÍNDEX DE POBRESA HUMANA -2 

P1 (%) 0,171 

P2 (%) 1,688 

P3 (%) 11,3 

P4 (%) 10,346 

α 3 
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𝐼𝑃𝐻 − 2 = (
(0.1713+ 0.1683+11.33+ 10.3463)

4
)

1/3

= 9% 

 

IPH -2 9% 

 

A continuació es gràfica el IPH-2 i els seus components: 

 

 
Gràfic 25. Comparativa IPH-2 i els seus components de Manresa. 

 

 

Com podem veure, els dos primers components P1 i P2 són molt més baixos que els 

components P2 i P3, que aquests últims ens fa que es tingui un IPH-2  més elevat. 

Per veure, com esta posicionada Manresa respecta a altres comunitats autònomes 

d’Espanya, a continuació es fa una comparativa. 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

2011

P
e

rc
e

n
ta

tg
e

 

TEMPS (anys) 

IPH-2 + COMPONENTS 

P1

P2

P3

P4

IPH-2



Desenvolupament a Escala Humana  Cristina Dacosta Camero 

Estudi del Desenvolupament a Escala Humana de Manresa Pàgina 91 
 

12.1 COMPARATIVA IPH-2 DE MANRESA AMB COMUNITATS 

AUTÒNOMES D’ESPANYA. 
 

 

 
 

Figura 3. Mapa d’Espanya amb el IPH-2. 

 

Aquestes dades han estat elaborats per la Fundació Bancaja i el Ivie i publicat 

en el quadern de Capital Humà Pobresa en un període de crisis econòmica. 

Les diferencies entre comunitats autònomes en el nivell de pobresa és evident. 

Les tres comunitats autònomes amb els pitjors resultats són : Extremadura, 

Andalusia I Canàries. Llavors el següent pitjor en aquesta escala seria Manresa. 

En l’extrem oposat tenim Navarra, País Basc i Cantabria, que tenen els menors 

valors de pobresa respecte al conjunt d’Espanya. 

Aquests valors de pobresa com hem dit anteriorment, són més baixos que a 

l’actualitat perquè es van elaborar en plena crisis econòmica, fen que la taxa de 

l’atur a llarga durada augmentés. També, s’ha de dir que l’IPH-2 no ha 

empitjorat excessivament perquè s’ha tingut en compte la salut i l’educació que 

han reduït l’IPH-2. 
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13. ÍNDEX DE SOCIETAT SOSTENIBLE (ISS) 
 

L’origen  d’ISS va ser el 2006 amb l’informe Brundtland a la Fundació Societat 

Sostenible, i va definir el desenvolupament sostenible com al “progrés que satisfà les 

necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per 

satisfer les seves pròpies necessitats”. 

El benestar de les Nacions, conté indicadors de benestar humà amb altres de 

sostenibilitat ambiental per aconseguir generar una imatge més representativa del 

estat actual del món. 

El mètode de valoració del benestar és un mètode que mesura la sostenibilitat, donant 

a les persones i al ecosistema el mateix pes.  

 

Per tant, podem dir que l’objectiu d’aquest índex és donar una visió genèrica i 

sistèmica, on es reflecteixi de forma realista la sostenibilitat del conjunt de la societat. 

 

Es basa en tres dimensions: 

 
 
 
 
ÍNDEX DEL BENESTAR 
HUMÀ (IBH) 

 
Necessitats bàsiques 

Aigua suficient 

Aliments suficients 

Seguretat sanitària 

 
Desenvolupament personal 

Vida sana 

Aire net 

Aigua neta 

 
Societat equilibrada 

Educació 

Equitat de gènere 

Distribució dels ingressos 

Bon govern 

 
 
ÍNDEX DEL BENESTAR DEL 
ECOSISTEMA (IBE) 

Natura i medi ambient Qualitat de l’Aire 

Biodiversitat 

Recursos naturals Recursos hídrics renovables 

Consum de matèria 

Clima i energia Energia renovable 

Gasos d’efecte hivernacle 

 
ÍNDEX DEL BENESTAR 
ECONÒMIC SOSTENIBLE 
(IBES) 

Transició Agricultura orgànica 

Estalvis reals 

 
Economia 

Producte Interior Brut 

Ocupació 

Deute públic 
Font: Elaboració pròpia. 
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Per tant, per aconseguir una societat sostenible, aquestes tres dimensionals són 

indispensables per la societat. 

Cada un d’aquests índexs, es combinen diferents indicadors. 

- L’IBH combina uns 36 indicadors de salut, població, riquesa, educació, 

comunicació, llibertat, pau, criminalitat, equitat... 

- L’IBE, combina 51 indicadors de salut de la terra, àrees protegides, qualitat de 

l’aigua, subministrament d’aigua, atmosfera global, qualitat de l’aire, diversitat 

d’espècies... 

- L’IBES, combina uns 30 indicadors de consum privat, serveis de labors 

domèstics, serveis de consum a llarga durada, costos de salut pública i 

educació... 

Com podem veure la quantitat de indicadors a utilitzar és molt gran, per aquest motiu 

en aquest treball no aplicarem l’ISS, ja que per la població de Manresa hi ha  manca de 

dades estadístiques. 
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14. ÍNDEX DE LLIBERTAT HUMANA (ILH) 
 

14.1 EN QUÈ CONSISTEIX I COM ES VALORA? 
 

Valoració que té en compte la llibertat dels individus. 

 Aquesta valoració feta per (Charles Humana), està agrupada en 5 categories 

segons el tipus de llibertat que es presenten. 

Cada categoria se li assigna una puntuació del (0-3): 

0  cap llibertat 

1  majoritàriament opressiu 

2  amb algunes violacions de llibertat 

3  llibertat total 

 

 14.2 TIPUS D’INDICADORS EN CADA CATEGORIA 
 

Dret a : 

 Viatjar en el propi país 

 Viatjar a l’exterior 

 Associar-se pacíficament 

 Impartir idees i rebre informació 

 Vigilar les violacions dels drets humans 

 Un llenguatge ètnic 

 

Llibertat de renunciar a: 

 Treball infantil o forçat 

 Permisos de treball obligatoris 

 Crims o desaparicions extrajudicials 

 Tortura o coerció 
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 Pena capital 

 Càstig corporal 

 Detenció il·legal 

 Adhesió obligatòria a un partit u organització 

 Religió o ideologia estatal obligatòria en les escoles 

 Control de les arts 

 Censura política de la premsa 

 Censura a la comunicació per correu o intervenció telefònica 

 

Llibertat per: 

 Oposició política pacífica 

 Eleccions multipartidismes per votació secreta i sufragi universal 

 Igualtat legal i política de la dona 

 Igualtat social i econòmica per minories ètniques 

 Periòdics independents 

 Edició de llibres independents 

 Xarxes de radio i televisió independents 

 Tribunals independents 

 Sindicats independents 

 

Dret legal a: 

 Tenir una nacionalitat 

 Ser considerat innocent mentre no es demostri culpabilitat 

 Recorre a l’ajuda legal gratuïta quan es necessiti 

 Ser jutjat en públic 

 No permetre el registre domiciliari policial sense una ordre judicial 

 No permetre l’embarg arbitrari dels bens personals 
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Dret personal a: 

 Matrimoni interracial, interreligiós o civil 

 Igualtat de sexes durant el matrimoni i per procediments de divorci 

 Homosexualitat entre adults 

 Practicar qualsevol religió 

 Determinar el número de fills propis 

 

Aquests indicadors, es responen amb un “sí” o un “no” , per tan no es té en compte 

la severitat amb la que es viola cada una de les llibertats. 

Per realitzar un estudi sobre la llibertat de les persones, com es pot veure la forma 

de valorar-ho, els ciutadans de Manresa haurien de col·laborar i realitzar enquestes 

on es preguntin aquelles qüestions primordials per poder realitzar aquesta 

investigació, ja que no hi ha dades documentades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa Mundial del ILH. 
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En aquesta imatge, podem veure els països que són més lliures i els que menys, 

Espanya es troba en un 8.14 l’any 2017. 

Seria una bona idea poder fer un estudi a escala més petita sobre la llibertat per la 

regió de Manresa i poder-ho comparar amb les províncies de Catalunya i les 

comunitats autònomes d’Espanya. 

S’han de tenir en compte molts factors, per fer aquesta investigació es podria 

realitzar una enquesta online i classificar els resultats de la població per gèneres. 

Així també podríem relacionar ILH amb IDG i veure si hi ha desigualtats en la 

llibertat entre sexes.  

 

15. ÍNDEX DEL PLANETA FELIÇ (IPF) 
 

És un índex que elabora New Economics Foundation (NEF), una organització sense 

ànim de lucre, fundada i finançada mitjançant aportacions individuals i d’organismes 

públics. 

Estudia les diferencies que hi ha a la societat i els diferents nivells d’injustícies, 

benestar i altres factors que hi ha al món i els esforços que han de realitzar les 

economies per mantenir una població feliç i sostenible. 

 

L’objectiu d’aquesta fundació és crear un índex alternatiu que tingui en compte la 

felicitat i el benestar de la població i no la productivitat. Per tant, mesura el nivell de 

felicitat de cada país. 
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15.1 COM ES MESURA? 
 

Es vol analitzar la felicitat, aquest concepte no es sol tenir en compte per 

estudiar als països, com si no importés com es senten les persones amb la vida 

que duen. 

La percepció subjectiva de la felicitat es un indicador que els experts analitzen 

per obtenir una idea general de com creuen que viuen les persones. En aquest 

cas, per mesurar la felicitat els investigadors apliquen una sèrie de preguntes 

relacionades amb la sensació de benestar a una mostra representativa de 

persones, despres a partir un alogaritme, calculen un valor. 

El valor obtingut del indicador de felicitat es multiplica per el valor resultant del 

indicador d’esperança de vida. Llavors es divideix per valor del indicador de la 

petjada ecològica, que es mesura en base a la quantitat de territori necessari 

per satisfer les necessitat d’una persona.  

Finalment, obtenim L’IPF que es pren entre valors de 1 y 100. L’expressió que 

s’utilitza és la següent: 

 

Índex de planeta feliç = Benestar percebut x Esperança de vida x Desigualtat 

de resultats / Petjada ecològica 

 

 Benestar percebut  es mesura a partir d’una enquesta que s’avalua 

en una escala de 0 a 10. 

 Esperança de vida  Dades que podem trobar a l’Idescat. 

 Desigualtat de resultats  les desigualtats entre persones dins d’un 

país, en quantitat de temps viuen i què tan feliços es senten, segons la 

distribució de l’esperança de vida i el benestar de cada país. La 

desigualtat dels resultats s’expressen com un percentatge. 
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 Petjada ecològica  mesura l’àrea de territori i aigua necessari per 

generar els recursos que consumim per assimilar els residus en 

hectàrees globals. 

 

15.2 PER QUÈ NECESSITEM L’ÍNDEX DEL PLANETA FELIÇ? 
 

Últimament la economía global cada vegada és més inestable, l’augment de 

desigualtats i cambis climàtics han començat a ser cada vegada més visibles. 

Una de les causes d’aquestes crisis interconectades es la priorització del 

creixement económic com a objectiu central del govern. 

La gent vota els partits polítics que creuen que poden aportar un economía 

més forta i els legisladors prioritzen les polítiques que augmenten el PIB. 

Aquest fet, ha donat lloc a un deteriorament de les condicions socials i la 

paràlisis front al cambi climàtic. 

A més a més, el creixement econòmic cada vegada més gran es 

incompatible amb el límits planetaris contra al quals ens enfrentem. 

 

A continuació, podem veure una taula amb  els millors i pitjors paísos segons la 

felicitat. 

 

PAÏSOS AMB UN IPF MÉS ALT 

  RANK PAÍS IPF 

1 COSTA RICA 44.7 

2 MÈXIC 40.7 

3 COLOMBIA 40.7 

4 VANUATU 40.6 

5 VIETNAM 40.3 

Taula 69. Països amb un IPF més alt. 
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PAÏSOS AMB UN IPF MÉS BAIX 

  RANK PAÍS IPF 

136 MONGOLIA 14.3 

137 BENIN 13.4 

138 TOGO 13.2 

139 LUXEMBOURG 13.2 

140 CHARD 12.8 

Taula 70. Països amb un IPF més baix. 

 

Com podem veure paísos en vies de desenvolupament, tenen més felicitat que altres 

paísos on la seva económia és més forta. 

A continuació, veurem els components que formen l’índex del paneta felliç i l’IPH en 

un mapa mundial. 

 

 

Benestar percebut 

 

Figura 5. Benestar percebut mundial. 
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Esperança de vida 

 

 

Figura 6. Esperança de vida mundial. 

Desigualtat de resultats 

 

Figura 7. Desigualtat de resultats mundial 
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Petjada ecológica 

 

 

 

Figura 8. Petjada ecológica mundial. 

 

Com podem veure, els components que formen l’índex del planeta feliç per 

Espanya, es troben en una zona positiva, en bona direcció a tenir uns bons 

resultats.  

Però, per la petjada ecològica, estem en zona vermella.  Això significa que l’impacte 

de l’activitat humana sobre el medi és elevat, és a dir, que es necessiten moltes 

hectàrees de terreny per proveir-nos d’aliments, per a tenir un habitatge, per a 

escalfar-nos, per desplaçar-nos a treballar o estudiar, per anar de vacances,… 

La gran petjada ecològica que provoquem, fa que disminueixi el seu grau de 

sostenibilitat. 
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Un cop vist els components, veurem l’Índex del Planeta Feliç, en un mapa cop els 

que hem vist anteriorment. 

 

Índex del Planeta Feliç 

 

 

 

Figura 9. Índex de Planeta Feliç mundial. 

 

Com podem veure, l’Índex del Planeta Feliç per Espanya és de color groc, lluny de 

tenir un bon resultat.  

Com hem vist anteriorment, el principal problema de que aquest fet sigui així, és la 

gran petjada ecológica que tenim.  Per tant, s’hauria de disminuir per poder tenir 

una societat més sostenible i un bon IPF. 
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16. LIMITACIONS  

 

Al realitzar l’estudi, es precís senyalar la presencia de diversos factors limitant, que ha 

dificultat la investigació i ha provocat que alguns índexs no s’hagin pogut calcular. 

Existeix molt poca informació, en l’àmbit regional (petita escala) i la poca informació 

que hi ha, no l’actualitzen cada any, com es fa quan es tracta de països (gran escala), 

llavors hem hagut d’agafar diferents anys on hem trobat els paràmetres necessaris i fer 

l’estudi. 

Llavors, les limitacions principals que s’han pogut trobar són: 

1. Dificultats per trobar dades fiables. 

2. Absència de paràmetres. 

3. Les dades estadístiques no actualitzades. 

4. Dificultats per obtenir informació. 

 

Aquest fet succeeix perquè amb la crisi econòmica ha provocat que es minimitzin els 

costos a nivell institucional. Per fer-ho, es redueixen els pressupostos en els estudis 

socials i ambientals tan a nivell de la Generalitat de Catalunya com pel Municipi de 

Manresa. 
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17. CONCLUSIONS 
 

Al llarg d’aquest treball s’ha intentat descriure el funcionament d’un sistema 

d’indicadors centrat a la regió de Manresa. D’aquesta manera, podem veure les 

diferències que hi ha si l’estudi es fa a gran escala o a petita escala.  

Tenir el compromís de fer aquest tipus d’investigacions a les regions és un gran pas 

perquè en el futur es puguin liquidar els problemes que afecten a la població. A part, 

de definir els objectius, i fer un diagnòstic , els estudis realitzats han de servir per 

treure un rendiment i corregir de la millor forma els resultats no desitjats, com s’ha 

pogut veure en el cas de la diferència salarial entre sexes. 

Veient el concepte de desenvolupament humà s’ha visualitzat, que no ens hem de 

quedar en aspectes econòmics, materials i productius, sinó que l’economia ha de ser 

un mitjà per gestionar aspectes humans i ambientals. Per aquest motiu es va definir 

l’indicador (IDH). 

Com s’ha pogut veure, hi ha molts tipus d’índex, perquè l’IDH, no conté tots els 

aspectes també presenta limitacions. Degut a les limitacions que tenia l’IDH, va sorgir 

el 2006 l’Índex de Societat Sostenible, que integra part dels indicadors econòmics, 

salut i educació, tenint en compte també el benestar humà, social i ambiental, ens 

aporta una informació més complerta del desenvolupament d’una societat. 

L’enfoc del desenvolupament humà sostenible contempla la riquesa material dins de 

les condicions de benestar. Aquesta visió, supera a l’enfoc de centrar-se exclusivament 

en el consum. 

A partir de l’anàlisi de documents oficials de les Nacions Unides i el treball de Amartya 

Sen es pot deduir que els dos postulats (el model clàssic del desenvolupament 

sostenible i el model del desenvolupament humà), estan íntimament relacionats, fen 

que es complementin entre si. No serveix de res parlar de desenvolupament sostenible 

si aquest no té en compte els problemes socials actuals i futurs. I el mateix passa amb 

el desenvolupament humà, no podrà donar-se si no té en compte les possibles 

eventualitats futures. 



Desenvolupament a Escala Humana  Cristina Dacosta Camero 

Estudi del Desenvolupament a Escala Humana de Manresa Pàgina 106 
 

El 2006 es va presentar un nou enfoc sobre el concepte de desenvolupament a escala 

humana, aquest és l’índex del Planeta Feliç (IPF), on l’aspecte econòmic no est é en 

compte, i la importància la té a com es sen la població en la forma en la que està vivint. 

Aquesta visió, fa reflexionar sobre el món industrialitzat i economista, ja que s’ha 

pogut comprovar que els països amb una economia més baixa té un sentiment de 

felicitat molt més alt, que els països desenvolupats. 

Veient els resultats que s’han obtingut, l’IDH de Manresa és més baix que altres 

províncies de Catalunya, degut al PIB i l’educació. Per millorar l’IDH d’aquesta població, 

s’hauria d’invertir més en l’educació del ciutadans, fen que tingui més oportunitats i 

facilitats per poder estudiar. 

Amb l’IDG s’ha pogut veure, que hi ha desigualtats salarials entre sexes. Fent que 

aquest índex tingui un valor més baix, però superior al IDH. 

Treballar amb aquests índexs ha estat més senzill quan la informació prové dels 

informes a nivell de país o comunitat autònoma, però al canviar d’escala i voler 

calcular aquest índex a Manresa, poder fer aquestes mesures es complica per la manca 

de dades. 

La crisi econòmica ha fet que es reduïssin els impostos en els estudis socio-ambientals 

tan per part de la Generalitat de Catalunya com pel Municipi de Manresa. 

Seria interessant aplicar els indicadors a escala local per poder calcular en un futur 

pròxim l’índex del desenvolupament sostenible en el Municipi de Manresa i poder-lo 

comparar amb altres municipis. D’aquesta manera, la sostenibilitat seria un punt 

important a l’hora de prendre decisions polítiques 

Amb l’experiència adquirida durant el desenvolupament d’aquest treball de fi de grau i 

sabent que cada vegada és més necessari l’estudi de la població per poder tenir una 

societat sostenible, i millorar en tots els aspectes que escau en els individus que 

formen Manresa, és indispensable que perquè aquests objectius siguin eficaços, s’han 

d’implementar i dur un seguiment. 
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