
L'Observatori 

L' Institut per a l'Estudi i la Transformació de la vida Quotidiana (IQ) posa a disposició 
pública un conjunt de 300 indicadors estadístics escollits de manera rigorosa que 
permetran aproximar-se sistemàticament a la realitat catalana recent des d'una 
mirada no androcèntrica. 

La base de dades inclou informació quantitativa de diferents 
àmbits: per un costat, l'accés als recursos bàsics per la vida: a salut, a la cura, al 
temps, a la seguretat i a la renda. També els àmbits més importants on desenvolupem 
la nostra quotidianitat: les relacions interpersonals, el mercat mercat laboral, 
l'educació i l'entorn físic. En tercer lloc els elements claus per a prendre la veu: la 
cultura, la comunicació, la representativitat en les institucions i l'exercici de la 
ciutadania política. L'àmbit territorial de l'anàlisi és Catalunya, tot i que en alguns casos 
s'inclouen dades del conjunt de l'Estat espanyol o comparatives amb països europeus 
o la UE. 

La intersecció de diferents eixos de desigualtat ha estat un element transversal en 
l'elecció d'indicadors a fi d'abastar la complexitat i diversitat de les condicions de vida 
de les persones. Amb aquest criteri, i quan la informació disponible ho ha permès, 
alguns dels indicadors no sols incorporen la variable sociodemogràfica de sexe, sinó 
que a més també inclouen l'edat i l'origen, la classe social, el territori de residència, 
l'orientació sexual, ...etc., per tal de fer públic com les diverses experiències i 
pertinences a grups socials interactuen generant noves desigualtats o incrementant-ne 
de ja existents. 

La base de dades és el resultat de la compilació d'indicadors procedents de diverses 
fonts. Una gran part són procedents de l'estadística oficial. Així, l'Idescat és una de les 
fonts principals i també han estat utilitzades dades procedents d'altres organismes 
oficials com l'INE, l'Eurostat. També s'ha usat estadística o dades de registre de 
diferents Departaments de la Generalitat. A més, la base de dades ha estat 
complementada per informació estadística rellevant generada per institucions amb un 
fort reconeixement públic com l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) o la 
Fundació Jaume Bofill entre altres.  

A més, en altres casos s'ha optat per reproduir informes o estudis prèviament 
publicats per diversos agents a partir de les fonts considerades d'interès (per exemple 
el CAC, CCOO O Ajuda en Acció). Finalment, també s'ha recomptat informació 
d'interès, ja sigui provinent de fonts oficials o d'entitats (com ConCa, catalanafilms o 
Forbes) amb algunes de les quals hem establert canals de col·laboració (com Pati de 
Llibres o Drac Màgic). 

http://www.iqobservatori.org/index.php/l-observatori
http://www.patidellibres.com/eo/
http://www.patidellibres.com/eo/
http://www.dracmagic.cat/


Les principals fonts estadístiques o de registre utilitzades han estat les següents: 

» Idescat i INE 
 

» Enquesta de població activa 
» Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (IDESCAT) 
» Enquesta de condicions de vida (INE) 
» Enquesta nacional de salut sexual 
» Enquesta de l'ús del temps 
» Enquesta anual de estructura salarial 
» Enquesta anual de serveis 
» Enquesta de qualitat de vida en el treball 

» Diversos Departaments o serveis de la Generalitat de Catalunya 

» Enquesta Salut de Catalunya 
» Enquesta de Seguretat Pública 
» Indicadors de salut materno-infantil 
» Indicadors epidemiològics sobre VIH i SIDA 
» Sistema d'indicadors d'educació de Catalunya 
» Estadístiques d'universitats  
» Enquesta de Joventut 

»ICPS 

» Sondeig d'opinió de Catalunya 
» Banc de dades Dones i homes protagonistes de les institucions democràtiques 
catalanes 

» Fundació Jaume Bofill 

» Panel de Desigualtats de Catalunya 

» Fundacc 

» Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 

» Intituto de la Mujer 

» Eurostat 

» Enquesta Social Europea 

 
 

 

http://www.idescat.cat/
http://www.idescat.cat/
http://www.gencat.cat/salut/esca/
http://www.gencat.cat/salut/esca/
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/ecvhp.html
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/ecvhp.html
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/encuestaSSIntro.htm
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/encuestaSSIntro.htm
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/eut/
http://www.idescat.cat/cat/societat/qualitat/eut/
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=5813
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=5813
http://www.idescat.cat/serveis/
http://www.idescat.cat/serveis/
http://www.idescat.cat/cat/societat/treball/eqvt.html
http://www.gencat.cat/salut/esca/
http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.d9d8008a518e8acf65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=751a4bead3ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=751a4bead3ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.137833b1b7903d2d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=9b0db088013da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b0db088013da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=bc4756809d800310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www.ceeiscat.cat/
http://www.ceeiscat.cat/
http://www.ceeiscat.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoid=e4f02ae701405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e4f02ae701405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoid=e4f02ae701405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e4f02ae701405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.d9cf94acff010a2b74f751dab0c0e1a0/?vgnextoid=e4f02ae701405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e4f02ae701405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.3a53e8fa5fbf71a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=947d98e0efdad310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=947d98e0efdad310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.3a53e8fa5fbf71a9ccf24010b0c0e1a0/?vgnextoid=947d98e0efdad310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=947d98e0efdad310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html
http://www.icps.cat/sondeigs.asp?con=35&apr=1
http://www.icps.es/bancdedades.asp?con=22&apr=4
http://www.icps.es/bancdedades.asp?con=22&apr=4
http://www.fbofill.org/
http://www.obdesigualtats.cat/
http://www.fbofill.org/
http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html
http://www.inmujer.es/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.europeansocialsurvey.org/

