
Exposició Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) 

 

 

L’enquesta Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és la 1ª enquesta longitudinal a 

Catalunya, per l’estudi de l’estructura social catalana i, en especial, les desigualtats socials. 

L’enquesta s’ha editat en 11 onades de l’any 2001 al 2012. 

 

Els dies del congrés podreu visitar l’exposició del PaD, que recull els principals resultats de 

l’enquesta, i s’oferirà als visitants un exemplar de Trajectòries i canvi social a Catalunya, 

publicat en motiu dels 10 anys del PaD. A banda dels roll-ups amb els principals resultats, 

també hi haurà una mostra amb les principals publicacions realitzades amb dades del PaD. 

 

Lloc de l’exposició: Casa dels Països Catalans , Univesitat Via Domitia de Perpinyà   

 

 
Els enllaços 

Panel de Desigualtats Socials a Catalunya 

  http://www.obdesigualtats.cat/index.php 

Trajectòries i canvi social a Catalunya http://www.obdesigualtats.cat/img/10anys/10%20anys%20PaD/index.html 

Casa dels Països Catalans , Univesitat Via Domitia de Perpinyà 

http://www.casa-paisos-catalans.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=2&lang=ca 

 

 

 

+info 

 

Les dades longitudinals com les que ens ofereix l’enquesta PaD, ens obren les portes a l’estudi 

dinàmic de la realitat social, a partir d’enquestar a les mateixes persones any rere any (mostra 

panel), una fórmula que permet reconstruir trajectòries de vida i analitzar en clau de durada, 

determinats fenòmens socials. 

 

Tal vegada una de les principals virtuts de l’enquesta estigui en l’oportunitat d’haver donat 

resposta a preguntes que, sense dades longitudinals no és possible de contestar, com ara: Qui 

entra, qui es queda i qui aconsegueix sortir de la pobresa? (Ramos, Ayllón 2008), Qui entra al 

mercat de treball per quedar-s'hi i prosperar i qui cau en el cercle viciós de la precarietat i 

temporalitat laborals? (Verd, Martí, 2012), Qui puja qui es manté i qui baixa en l’ascensor 

social català? (Martínez-Celorrio, Marín, 2010-2011) Quins han estat els col·lectius més 

vulnerabilitzats des de l’esclat de la crisi? (Martínez-Celorrio, Marín, 2012), Quin impacte té la 

formació al llarg de la vida sobre la trajectòria laboral? (Vono-de-Vilhena, et al., 2012). 
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