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“The	   real	   scien0fic	   study	   of	   the	  
distribu0on	   of	   wealth	   has,	   we	   must	  
confess ,	   scarce ly	   begun.	   The	  
conven8onal	   academic	   study	   of	   the	  
so-‐called	   theory	   of	   distribu8on	   into	  
rent,	   interest,	   wages,	   and	   profits	   is	  
only	   remotely	   related	   to	   the	   subject.	  
This	  subject,	  the	  causes	  and	  cures	  for	  
the	  actual	  distribu0on	  of	  capital	  and	  
income	  among	  real	  persons,	  is	  one	  of	  
the	   many	   now	   in	   need	   of	   our	   best	  
efforts	   as	   scien8fic	   students	   of	  
society.”	  	  	  
	  

Irving	  Fisher	  	  
President’s	  address,	  	  
American	  Economic	  Associa0on	  (1919)	  

ECONOMIA I DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA 
Irving Fisher (1919) 
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CAUSES: THE MORAL ECONOMY 
Institucions socials democràtiques, desigualtat i pobresa 



GLOBALIZATION 
¿’The great convergence’?: Inequality and poverty 



CAUSES: GLOBALITZACIÓ 
Joseph E. Stiglitz (2002) Globalization and Its Discontents 



CAUSES: GLOBALITZACIÓ 
Joseph E. Stiglitz (2002) Globalization and Its Discontents 

“Globaliza0on	   today	   is	   not	  
working	   for	   many	   of	   the	  
world’s	  poor.	   It	   is	  not	  working	  
for	   much	   of	   the	   environment.	  
It	   is	   not	   working	   for	   the	  
stability	  of	  the	  global	  economy.	  
T h e 	   t r a n s i 8 o n 	   f r o m	  
communism	   to	   a	   market	  
economy	   has	   been	   so	   badly	  
managed	   that,	   with	   the	  
excep8on	   of	   China,	   Vietnam,	  
and	   a	   few	   Eastern	   European	  
countries,	   poverty	   has	   soared	  
as	  incomes	  have	  plummeted”.	  	  



CAUSES: GLOBALITZACIÓ 
Jagdish Bhagwati (2007) In Defense of Globalization 



CAUSES: GLOBALITZACIÓ 
Jagdish Bhagwati (2007) In Defense of Globalization 

“Indeed,	  few	  [policy	  makers]	  in	  
the	   twen8eth	   century	   have	  
not	  had	  poverty	  on	  their	  minds	  
and	   a	   passion	   to	   remove	   it	   in	  
their	   hearts,	   [the	   central	  
q u e s 8 o n 	   i s ] , 	   d o e s	  
globaliza0on,	   in	   the	   specific	  
form	   of	   free	   trade	   (and	  
i nw a r d	   d i r e c t	   f o r e i g n	  
investment	  .	  .	  .)	  imply	  a	  closer	  
integra0on	   into	   the	   world	  
economy,	   par t	   o f	   tha t	  
poverty-‐reducing	   policy,	   or	  
are	  wisdom	  and	  knowledge	  on	  
the	   side	   of	   those	   who	   claim	  
the	  contrary?”	  	  



CAUSES: GLOBALITZACIÓ 
Hernando de Soto (2000) El Misterio del Capital 



CAUSES: GLOBALITZACIÓ 
Amartya Sen (1992) Inequality Reexamined 
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Jeffrey Sachs (2005) United Nations Millennium Project 
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CAUSES: GLOBALITZACIÓ 
Jeffrey Sachs (2005) United Nations Millennium Project 

“Trade	   i s	   among	   the	   most	  
poli8cally	   charged	   of	   interna8onal	  
issues	   for	   development.	   Though	  
hugely	   important,	   it	   is	   far	   from	   a	  
mag ic	   bu l le t	   fo r	   ach iev ing	  
development.	   The	   slogan	   “trade,	  
not	  aid”	   is	  misguided,	  par0cularly	  
in	   the	   poorest	   countries.	   Trade	  
reforms	   are	   complementary	   to	  
other	  parts	  of	  development	  policy,	  
such	  as	  infrastructure	  investments	  
and	   social	   programs	   to	   develop	   a	  
hea l th	   and	   we l l	   educated	  
workforce”.	  	  



WTO/OMC: ‘TRADE, NOT AID’ 
Geneve, 1995 

www.wto.org 



GLOBALITZACIÓ: ¿DUMPING SOCIAL? 
Organització Mundial del Comerç (OMC/WTO) 
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Organització Mundial del Comerç (OMC/WTO) 



GLOBALITZACIÓ: DESLOCALITZACIÓ 
Globalization of Labor and Income Share in Advanced Countries 



GLOBALITZACIÓ: ‘LABOUR STANDARDS’ 
Organització Mundial del Comerç (OMC/WTO) 
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GLOBALITZACIÓ: ‘LABOUR STANDARDS’ 
Child labour 



GLOBALIZATION & INEQUALITY 
Harvard University Press / Princeton University Press 



WORLD POPULATION 
Global map of continents with size relative to population 



WORLD POPULATION 
Global map of countries with size relative to population 



WORLD POPULATION 
Density, people by km2 



WORLD POPULATION 
Vertical axis shows the sum of all population at each degree of longitude 



URBANIZATION: 400 URBAN AREAS 
With at least 1.000.000 inhabitants 

Only	  3%	  of	  the	  world's	  popula8on	  lived	  in	  ci8es	  
in	  1800;	  this	  propor8on	  had	  risen	  to	  47%	  by	  
2000,	  and	  reached	  50.5%	  by	  2010	  



ECONOMIA GLOBAL 
Milions de persones, PIB real (US$2010) per càpita PPP, 1980-2020 



ECONOMIA GLOBAL 
Població en %, PIB real (US$ 2000) per càpita PPP, 1980-2020 



ECONOMIA GLOBAL 
Milions de persones, PIB real en US$ PPP, 2010-2020(e) 



ECONOMIA GLOBAL 
Variació en milions de persones per nivell d’ingrès, 2010-2020(e) 



ECONOMIA GLOBAL 
Població mundial total en %, PIB per càpita PPP, 1980-2025(p) 



ECONOMIA GLOBAL 
Per regions del món, PIB per càpita PPP, 2000-2025(p) 



ECONOMIA GLOBAL 
Per regions del món, PIB per càpita PPP, variació 2000-2025(p) 



PAÏSOS DESENVOLUPATS 
% de la població total, PIB per càpita PPP, 1980-2025(p) 



RÜSSIA, UKRAINA, POLÒNIA, TURQUIA 
% de la població total, PIB per càpita PPP, 1980-2025(p) 



RÚSSIA 
Població en milions de persones, PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



TURQUIA 
Població en milions de persones, PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



AMÈRICA LATINA 
Població en milions de persones, PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



AMÈRICA LLATINA 
% de la població total, PIB per càpita PPP, 1980-2025(p) 



AMÈRICA LATINA 
Quota classe mitja i alta en %, PIB per càpita PPP, 2000-2010-2020(p) 



ASIA 
% de la població total, PIB per càpita PPP, 1980-2025(p) 



CHINA, INDONÈSIA, VIETNAM (ET AL.) 
Població en milions de persones, en PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



CHINA 
% de la població total, PIB per càpita en PPP, 1980-2020(p) 



GLOBALITZACIÓ: MADE IN CHINA 
Deslocalització industrial 

 



COST LABORAL UNITARI 
Índex 2000: 100 



TIPUS DE CANVI DEL RENMINBI/YUAN 
Rmb/$ 



PREUS GAS NATURAL 
Per continents, US$/Mm btu, 1995-2014 



RELOCALITZACIÓ: MADE IN AMERICA 
Made in America, Again: Why Manufacturing Will Return to the U.S. 



INDIA, PAKISTÁ I BANGLA DESH 
Població en milions de persones, PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



INDIA 
Població en %, PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



ECONOMIES EMERGENTS 
Milions de persones, PIB (US$ 2000) per càpita PPP, 1980-2020(p) 



ECONOMIES EMERGENTS 
% de la població total, PIB (US$ 2000) per càpita PPP, 1980-2025(p) 



ECONOMIES EMERGENTS 
% de la població total, PIB (US$ 2000) per càpita PPP, 1980-2020(p) 



ECONOMIES EMERGENTS 
Variacions en milions de persones, PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



ECONOMIES EMERGENTS 
Variacions població (%), PIB per càpita PPP, 1980-2020(p) 



ECON. EMERGENTS: CLASSES MITJAS 
Distribució de la població, per regions del món, evolució 1980-2020(p) 



ECON. EMERGENTS: CLASSES MITJAS 
Distribució en % de la població, per regions del món, 2000-2020(p) 



ECONOMIES EMERGENTS 
PIB per càpita PPP, percentatge de variació (%) 



ECONOMIES EMERGENTS  
Rangs d’ingrès en %, PIB per càpita PPP, 2010 



ECONOMIES EMERGENTS 
PIB real per càpita, evolució 2010-2020 (log USD) 



PATRONS DE CONSUM 
Percentatge per grups de renda, 2012 



PATRONS DE CONSUM 
Per nivell d’ingrès, 2010 



EMERGENTS: PATRONS DE CONSUM 
PIB real per càpita PPP, 2012 



KOREA: PATRONS DE CONSUM 
PIB real per càpita PPP, 1980-2010 



POPULATION AND MOTORIZATION 
PIB per capita vs. Car per 1000 people 



‘MIDDLE-INCOME TRAP’ 
Infraestructure, property rights, labor market, R&D 



‘MIDDLE-INCOME TRAP’ 
Infraestructure, property rights, labor market, R&D 



ÀFRICA 
% de la població total, en PIB per càpita PPP, evolució 1980-2025(p) 



ÀFRICA: UNDERNOURISHED MAP 
% of population 



ÀFRICA: FERTILITY RATE 
Per woman, by country 



ÀFRICA: LIFE EXPECTANCY 
By country 



CAUSES: DESASTRES NATURALS 
Evolució 1901-10 (82 desastres) i 2003-12 (mès de 4.000) 



CAUSES: DISRUPCIONS TECNOLÒGIQUES 
Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee (2013) The Second Machine Age 



CAUSES: DESINDUSTRALITZACIÓ 
Dani Rodrik (2015) Premature Deindustralization 



CAUSES: ‘THE WINNERS-TAKE-ALL’ 
The Shrinking Middle 



CAUSES: ‘THE WINNERS-TAKE-ALL’ 
Is globalization muddling the middle class? 



DIGITAL DIVIDE: GLOBAL 
Computers per 100 people 



DIGITAL DIVIDE: GLOBAL 
Number of IP addresses 



DIGITAL DIVIDE: GLOBAL 
Internet users, percentage of country’s population 



DIGITAL DIVIDE: GLOBAL  
Google placemark search 



DIGITAL DIVIDE: GLOBAL 
Twitter, color-coded by the language 



DIGITAL DIVIDE: GLOBAL 
Retwitting 



DIGITAL DIVIDE: GLOBAL 
Flickr, pictures uploaded 



CAUSES: DEMOGRAFIA 
Població (< 15 i > 65), en %, 1800-2050 



P.R. CHINA: DEMOGRAFIA 
 2025  

 



CAUSES: DEMOGRAFIA I SEG. SOCIAL 
Espanya: 2011 



CAUSES: DEMOGRAFIA I SEG. SOCIAL 
Espanya: Projecció 2031 



CAUSES: MIGRACIÓ 
Origen i destí 



P.R. CHINA: MIGRACIÓ 
De les àrees rurals als nuclis urbans, segons IDH 

 



P.R. CHINA: MIGRACIÓ 
 Àrees rurals  

 



P.R. CHINA: HUKOU 
 外地人 (Waidi ren) = “la gente de fora”  

  
 



CAUSES: CAPTACIÓ DE RENDES 
Joseph E. Stiglitz (2012) The Price of Inequality 



CAUSES: ‘RENT SEEKING’ 
Why is Rent-Seeking So Costly to Growth? 



CAUSES: MERCAT vs. ESTAT 
Desregulació / Ronald Reagan & Margaret Thatcher 



CAUSES: DESREGULACIÓ FINANCERA 
Alan Greenspan, Chairman of the US Federal Reserve (1987-2006) 



CAUSES: GRAMM-LEACH-BLILEY ACT 
Bill Clinton (1999): The repeal of the Glass-Steagall Act of 1933 



LEHMAN BROTHERS 
September 15th 2008 



AIG 
September 16th 2008 



CAUSES: BANC CENTRAL EUROPEU (BCE) 
Política monetària expansiva 

 



CAUSES: TIPUS D’INTERÈS BAIXOS 
Banc Central Europeu (BCE) - Reserva Federal (FED) – Banf of England (BoE) 



CAUSES: LTRO + TLTRO + QE 
Penalització de l’estalvi popular 



BORSES: RENDA VARIABLE 
Estalvi popular i Risc 

 



CAUSES: CRISI IMMOBILIÀRIA  
Habitatges iniciats i acabats (1995-2014), Espanya 



CAUSES: CRISI ECONÒMICA I ATUR 
Atur Registrat. Milers de persones i taxa de variació (%), Espanya 



CAUSES: ATUR DE LLARGA DURADA 
La ‘patata calenta’ de l’aturat sense subsidi, Espanya 



CAUSES: DEVALUACIÓ INTERNA 
Índex UBS, Espanya 



CAUSES: SALARIS EN CONVENIS 
Increment salarial sense cláusula de salvaguarda, segons vigència conveni (%) 



CAUSES: ENDEUTAMENT FAMILIAR 
Hipoteques i desnonaments, Espanya 



CAUSES: DEUTE JÓVES I IMMIGRANTS 
La reversió al ‘niu buit’, Espanya 
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CONSEQÜÈNCIES  
Equality is better for everyone 

	  
	  

• 	  Level	  of	  trust	  
	  
• 	  Mental	  illness	  
	  	  
• 	  Life	  expectancy	  and	  infant	  mortality	  
	  	  
• 	  Obesity	  
	  
• 	  Children's	  educa8onal	  performance	  
	  
• 	  Teenage	  births	  

• 	  Homicides	  
	  
• 	  Imprisonment	  rates	  
	  
• 	  Social	  mobility	  	  



CONSEQÜÈNCIES: SALUT (et al.) 
Problemes socials i de salut 



CONSEQÜÈNCIES: MOBILITAT SOCIAL 
Joseph E. Stiglitz (2012) The Price of Inequality 
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MEDICIÓ: POBRESA GLOBAL 
Index de Desenvolupament Humà (IDH) (PNUD) (& Amartya SEN) 
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Index de Desenvolupament Humà (IDH) (PNUD) (& Amartya SEN) 



MEDICIÓ: DESIGUALTAT I POBRESA 
Pobresa Absoluta PPP (Banc Mundial): Població amb menys de 2 US$ dia 
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Pobresa Absoluta PPP (Banc Mundial): Població amb menys de 2 US$ dia 



MEDICIÓ: DESIGUALTAT I POBRESA 
Pobresa Extrema PPP (Banc Mundial): Població amb menys de 1,25 US$ dia 



MEDICIÓ: DESIGUALTAT I POBRESA 
Pobresa Relativa (Banc Mundial): Ingressos inferiors a la meitat de la mitja 



MEDICIÓ: DESIGUALTAT I POBRESA 
Pobresa Relativa (Banc Mundial): Ingressos inferiors a la meitat de la mitja 



MEDICIÓ: CORBA LORENZ I ÍNDEX GINI 
Distribució de la rendai la riquesa 

•  La	   corba	   de	   Lorenz	  
relaciona	   el	   percentatge	  
d ’ i n g r è s 	   a m b	   e l s	  
diferents	   percentatges	  
de	  població.	  

•  L’área	   entre	   la	   corba	   de	  
Lorenz	   i	   la	   diagonal	  
mesura	  la	  desigualtat	  de	  
la	  distribució.	  

•  El	   coeficient	   de	   Gini	   es	  
resultat	   de	   dividir	   l’área	  
c i t ada	   i	   l ’ á rea	   de l	  
triàngol	   format	   per	   la	  
diagonal	  i	  els	  eixos	  



MEDICIÓ: ÍNDEX GINI GLOBAL 
Evolució 1820-2008 



MEDICIÓ: ÍNDEX GINI GLOBAL 
Evolució 1980-2025(p) 



The	  Gini	  coefficient	  is	  a	  number	  between	  0	  and	  1,	  	  
where	  0	  corresponds	  with	  perfect	  equality	  and	  1	  

corresponds	  with	  perfect	  inequality	  

MEDICIÓ: ÍNDEX GINI GLOBAL 
Per països 



MEDICIÓ: DESIGUALTAT I POBRESA 
Pobresa Extrema PPP (Banc Mundial): Població amb menys de 1,25 US$ dia 

Growth	  maOers	  	  
	  

• The	  propor8on	  of	  the	  world	  popula8on	  living	  in	  extreme	  poverty	  (income	  
below	  $1.25	  a	  day	  (US%	  2005	  PPP))	  has	  fallen	  from	  32%	  in	  1990	  to	  16%	  in	  
2010.	  

• Inequality	  has	  been	  fallen	  among	  households	  at	  a	  global	  level.	  Inequality	  
among	  households	  has	  been	  rising	  within	  many	  countries.	  	  

• The	  extraordinary	  growth	  of	  China	  and	  India	  (two	  fihhs	  of	  the	  word’s	  
popula8on)	  explains	  the	  decline	  in	  global	  household	  inequality.	  

• Inequality	  of	  incomes	  has	  risen	  greatly	  in	  China	  and	  India.	  
	  
• US	  and	  UK	  have	  experienced	  excepcionally	  large	  rises	  in	  inequality	  since	  1980	  



MEDICIÓ: IGUALTAT vs. DESIGUALTAT 
Països per continents, increment i disminució de la desigualtat, 1990-2012 



MEDICIÓ: DESIGUALTAT I POBRESA 
Globalització 

•  Un increment de l’1% del PIB 
redueix un 4,3% la pobresa 
econòmica  en les societats més 
igualitàries. 

 

•  Un increment de l’1% del PIB 
redueix un 0,6% la pobresa 
econòmica en les societats 
menys igualitàries. 



MEDICIÓ: DESIGUALTAT I POBRESA 
Globalització 

Thimothy J. Besley & Robin 
Burgess (2003) Halving Global 
Poverty, van calcular que si la 
d e s v i a c i ó e s t à n d a r d e l a 
distribució de la riquesa en l’Àfrica 
Sub-Sahariana es reduís en 1 
unitat, la pobresa es reduiria en 
més de la meitat. 



MEDICIÓ: PIKETTY (r > g) 
Thomas Piketty (2013) Capital in the Twenty-First Century 



MEDICIÓ: PIKETTY  
Robert Reich (2012) Inequality for All 



MEDICIÓ: PIKETTY 
Thomas Piketty (2013) Capital in the Twenty-First Century 
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Thomas Piketty (2013) Capital in the Twenty-First Century 



MEDICIÓ: PIKETTY 
Thomas Piketty (2013) Capital in the Twenty-First Century 



MEDICIÓ: REALITAT vs. PERCEPCIÓ 
US Wealth Distribution 



MEDICIÓ: PIKETTY 
Thomas Piketty (2013) Capital in the Twenty-First Century 



TOP 1% INCOME SHARE 
1913-2010 



MEDICIÓ: CLASE MITJA 
Mèxic, 2014 



MEDICIÓ: CLASE MITJA 
Modelos probabilísticos de conglomeración multivariada 



MEDICIÓ: CLASE MITJA 
Mèxic. Components principals 



MEDICIÓ: CLASE MITJA ESPANYA 
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (INE)  

Análisis de Componentes Principales y Cluster 



MEDICIÓ: CONDICIONS DE VIDA (ESP) 
Enquesta de Condicions de Vida (ECV) (INE (2013)), Espanya 



MEDICIÓ: ÍNDEX AROPE (INE) (ESP) 
Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (INE), Espanya 

Población	  que	  está	  en	  alguna	  de	  estas	  tres	  situaciones:	  
	  	  	  

1.   Riesgo	  de	  pobreza	  (inferior	  al	  60%	  de	  la	  mediana	  de	  los	  ingresos	  por	  unidad	  de	  consumo).	  

2.   Carencia	  material	  severa	  (al	  menos	  cuatro	  conceptos	  de	  nueve).	  Los	  nueve	  conceptos	  
considerados	  son:	  
1.	  No	  puede	  permi8rse	  ir	  de	  vacaciones	  al	  menos	  una	  semana	  al	  año.	  	  
2.	  No	  puede	  permi8rse	  una	  comida	  de	  carne,	  pollo	  o	  pescado	  al	  menos	  cada	  dos	  días.	  	  
3.	  No	  puede	  permi8rse	  mantener	  la	  vivienda	  con	  una	  temperatura	  adecuada.	  	  
4.	  No	  8ene	  capacidad	  para	  afrontar	  gastos	  imprevistos	  (de	  650	  euros).	  	  
5.	  Ha	  tenido	  retrasos	  en	  el	  pago	  de	  gastos	  relacionados	  con	  la	  vivienda	  principal	  (hipoteca	  o	  	  	  	  
alquiler,	  recibos	  de	  gas,	  comunidad...)	  o	  en	  compras	  a	  plazos	  en	  los	  úl8mos	  12	  meses.	  	  
6.	  No	  puede	  permi8rse	  disponer	  de	  un	  automóvil.	  	  
7.	  No	  puede	  permi8rse	  disponer	  de	  teléfono.	  	  
8.	  No	  puede	  permi8rse	  disponer	  de	  un	  televisor.	  	  
9.	  No	  puede	  permi8rse	  disponer	  de	  una	  lavadora.	  

3.   Hogares	  sin	  empleo	  o	  con	  baja	  intensidad	  en	  el	  empleo	  (hogares	  en	  los	  que	  sus	  
miembros	  en	  edad	  de	  trabajar	  lo	  hicieron	  menos	  del	  20%	  del	  total	  de	  su	  potencial	  de	  trabajo	  
durante	  el	  año	  de	  referencia).	  	  



MEDICIÓ: ÍNDEX AROPE (INE) (ESP) 
Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (INE), Espanya 



MEDICIÓ: RISC DE POBRESA (ESP) 
Enquesta de Condicions de Vida (ECV) (INE (2013)), Espanya 



MEDICIÓ: ÍNDEX AROPE (INE) (ESP) 
Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (INE), Espanya 



MEDICIÓ: ÍNDEX AROPE (INE) (ESP) 
Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (INE), Espanya 



MEDICIÓ: ÍNDEX AROPE (INE) (ESP) 
Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (INE), Espanya 



MEDICIÓ: ÍNDEX AROPE (INE) (ESP) 
Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social (INE), Espanya 



MEDICIÓ: POBRESA ENERGÈTICA 
Llars 



MEDICIÓ: POBRESA ENERGÈTICA 
Per regions del món 



MEDICIÓ: POBRESA ENERGÈTICA (ESP) 
Espanya 



MEDICIÓ: DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA 
Catalunya / Espanya 



MEDICIÓ: RISC DE POBRESA (CAT/ESP) 
Catalunya / Espanya 



MEDICIÓ: RISC DE POBRESA (CAT) 
Catalunya 



MEDICIÓ: RISC DE POBRESA/EXCLUSIÓ 
Catalunya 



MEDICIÓ: RISC DE POBRESA/EXCLUSIÓ 
Catalunya 



MEDICIÓ: DIFICULTAT FI DE MES 
Catalunya 



MEDICIÓ: DIFICULTAT FI DE MES 
Catalunya 




