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Nota de premsa 

 

El volum 30 de la Col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” 
aporta dades inèdites sobre l’evolució de les relacions familiars en la 
conjuntura social i econòmica actual i l’impacte que tenen en la infància 

 
Infància i futur 
Noves realitats, nous reptes 

 
• L’estudi conclou que la família igualitària contribueix més que la tradicional al 

benestar dels nens espanyols. En aquest sentit, la poca implicació del pare 

entre els 0 i els 10 anys augmenta la probabilitat que els fills presentin 

desafecció escolar, baixa competència emocional i taxes més elevades 

d’obesitat.  

• Més de la meitat (el 51%) dels progenitors homes amb nens de 5 a 10 anys 

estan altament implicats en la criança dels fills, tot i que encara és només un 

7% el que s’implica en la mateixa mesura, o més gran, que les mares. 

• La proporció de pares que es van acollir a la llicència de paternitat s’ha 

quadruplicat (ha passat del 15% al 58%) des que es va posar en marxa la Llei 

d’igualtat. També hi influeix la incorporació laboral de les dones: els pares 

s’acullen en un 20% més als permisos quan elles treballen. 

• L’informe posa de manifest que a les llars en què les mares treballen elles 

mantenen els mateixos estàndards d’estímul i de vincle amb els fills que en 

les llars en què elles es dediquen exclusivament a les responsabilitats 

domèstiques. 

• La manca d’ocupació de la mare augmenta el risc de pobresa infantil i de 

fracàs escolar. Actualment a les llars on només treballa un progenitor tres de 

cada deu nens de 0 a 10 anys són pobres.  

• Un nombre creixent de famílies joves perden la reticència a deixar els fills a 

càrrec de cuidadors en centres d’educació infantil. El 44% dels pares amb 

nens de fins a dos anys porten els fills a l’escola bressol i el 66% dels 

espanyols menors de 35 anys creuen que és la millor opció. 

 

Madrid, 25 de novembre de 2010. Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la 
Caixa”; Rosa Maria Molins, directora de l’Àrea de Beques i Estudis Socials de la 
Fundació ”la Caixa”; Pau Marí-Klose, doctor en Sociologia per la Universidad Autónoma 

de Madrid, director de projectes científics de l’Instituto de Infancia y Mundo Urbano i 
investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques, i Marga Marí-Klose, 
professora i doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona i Master in Social 
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Policy Research per la London School of Economics, han presentat aquest matí a 

CaixaForum Madrid el volum número 30 de la Col·lecció d’Estudis Socials: Infància i 

futur: noves realitats, nous reptes.  

L’objectiu del llibre és oferir una anàlisi inèdita, a partir de dades extretes d’una 

enquesta pròpia (Enquesta de Relacions Inter i Intrageneracionals) feta expressament 
per a aquest estudi, de les condicions de vida de la població infantil a Espanya en un 
context familiar en evolució i afectat per la conjuntura social i econòmica actual.  

La nova paternitat 

 

Aquest estudi posa de manifest l’evolució i les noves modalitats d’exercici de la paternitat 
entre els homes espanyols. Prop de la meitat (51%) dels pares de nens de cinc a deu 

anys estan altament implicats en la criança dels fills i exerceixen una paternitat 

intensa (6,7%) —d’un nivell igual o superior a la mare— o responsable (43,9%) —segons 
la mare, dedica temps més que suficient al menor.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

De fet, el 69% dels homes espanyols defensa actualment, i segons l’enquesta efectuada, 
un model de família igualitària o simètrica.  
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L’augment de la implicació dels pares es produeix en un context de canvis socials i 
polítics molt significatius. En el terreny social, s’accelera la incorporació de les dones al 

mercat laboral. En l’àmbit polític, s’estenen els permisos de paternitat, que fomenten 
una distribució més equitativa de la feina en l’esfera domèstica, o com a mínim prevenen 
la tradicionalització de rols (l’accentuació de les asimetries de gènere) que se sol produir 

després que neixin els fills.  
 
• En tot just 3 dècades la taxa d’ocupació de les dones d’entre 25 i 49 anys s’ha 

duplicat, i ha passat del 36% l’any 1990 al 63% l’any 2010 (EPA). No obstant això, les 
dades de participació laboral revelen diferències significatives en el compromís laboral 
de les dones segons la seva situació familiar. En tres de cada cinc parelles amb fills 

menors de 6 anys les dones treballen. Es tracta d’una xifra elevada si la comparem 
amb allò que passava fa amb prou feines dues dècades, però és significativament més 
baixa que la proporció de dones que treballen que viuen en parella i no tenen fills 

(80%). Una altra diferència important es troba en el percentatge de dones que 
treballen a temps parcial: un 19% si tenen fills; un 10% si no en tenen. 
 

A més, un 23% de mares espanyoles de nens menors de 5 anys han hagut de 

deixar la feina o una activitat formativa els últims 4 anys per atendre els fills (en 
canvi, només un 4,8% d’homes declaren el mateix). 

 
• D’altra banda, les dades analitzades en l’Enquesta de Relacions Inter i 

Intrageneracionals evidencien que l’aprovació de la Llei d’igualtat (2007), que 

introdueix un nou permís de paternitat (que passa a ser de quinze dies en comptes 
de dos), ha disparat el nombre d’homes que s’acullen a la llicència, que gairebé s’ha 
quadruplicat, passant del 15% al 58%. 

 
L’enquesta conclou que els pares s’acullen més sovint —concretament un 20% 

més— als nous permisos, en la immensa majoria dels casos juntament amb les 

dones, quan elles treballen. (Si la mare treballa el 62% dels pares demanen el 
permís; si la mare no treballa ho fan el 42% dels pares.)  
 

Per tant, la participació de la dona fomenta que els homes s’acullin als permisos i 
s’impliquin en la criança des del naixement del fill. I això també passa a la inversa, atès 
que l’enquesta també evidencia que, quan els homes s’hi impliquen, elles se 

senten menys culpables i menys obligades a deixar la feina o la formació. 
Treballar no genera grans angoixes a les mares quan hi ha coresponsabilització.  
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Com podem observar en el gràfic, si les dones que treballen a temps complet tenen una 
parella prou implicada en la vida dels fills, la probabilitat que considerin que la seva 

dedicació és insuficient és semblant a la de mares en escenaris tradicionals (mares que 
no treballen i tenen una parella que no s’implica prou en la vida dels fills). 
 

Mares, pares i centres d’educació infantil 

 

L’Enquesta de Relacions Inter i Intrageneracionals en la Infància evidencia que la 
provisió de cures per part de parents disponibles ja no és l’estratègia de conciliació 

principal que manegen els progenitors. Les dades suggereixen que l’ajuda familiar es 

concep principalment com una ajuda complementària o d’emergència, que resol 
problemes de conciliació puntuals, però que no està disponible per a la majoria de les 
famílies de manera regular i sistemàtica. 

 
Les dades de la nostra enquesta revelen que, en la majoria dels casos, l’ajuda d’avis 
(76%), altres parents (17%), veïns o amics (9,2%) o cangurs (7,3%) és ocasional. El 39% 

de les famílies que reben ajuda declaren que té lloc diàriament o gairebé, la qual cosa 
equival només al 21% del total de famílies amb fills d’entre 0 i 10 anys. 
 

El 43,6% dels progenitors de nens de fins a 2 anys declaren que els seus fills van 

actualment i de manera regular a centres d’educació preescolar. Aquests centres 
són un instrument de conciliació molt important per a les famílies en què tots dos 

progenitors treballen. 
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Un nombre creixent de famílies joves ha perdut la reticència a deixar els fills a càrrec 

de cuidadors en centres d’educació infantil. El 66% dels espanyols menors de 35 anys 
creu que per a un nen menor de tres anys és preferible anar a una escola infantil que no 
pas quedar-se a cada. 

A més, l’estudi torna a posar de manifest que en el cas de parelles coresponsables i 
implicades en la criança, les mares que porten els fills a escoles bressol no mostren 

percepcions més negatives sobre la dedicació temporal als fills, fins i tot quan són molt 
petits (menors de dos anys). 
 

Conseqüències en el benestar del menor 

Els resultats examinats suggereixen que les famílies amb vinculacions més intenses amb 

el mercat de treball aconsegueixen suplir possibles dèficits de temps físic compartit 

amb els fills amb un augment d’activitats de qualitat amb ells. 
 

A les llars en què les mares treballen es mantenen els mateixos estàndards d’estímul 

i de vincle que a les llars en què les mares es dediquen exclusivament a les 
responsabilitats domèstiques i, a més, cada vegada en més casos els estàndards es 

multipliquen perquè el pare també s’hi implica d’una manera intensa o responsable.  
 
Per exemple, cognitivament, la diferència de la dedicació dels progenitors tant si la mare 

treballa com si no és mínima, però si ho fa és compartida amb la parella. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Un percentatge considerable de pares i mares entrevistats en l’Enquesta sobre Relacions 

Inter i Intrageneracionals en la Infància indiquen que a casa seva es produeixen 
situacions de tensió amb relació a les qüestions referides a la compaginació de la vida 
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laboral i la familiar. D’aquesta manera, un 28% es refereix a tensions per la cura dels 

infants (un 2,8% declara que es produeixen sovint). Les tensions són més recurrents a 
les llars en què la mare treballa i té aspiracions professionals ambicioses, els nens són 
menors i la implicació del pare en la cura dels fills és baixa.  

 

• Dimensió socioemocional  

La poca dedicació del pare i les tensions a la llar, provocades per un desequilibri de 
dedicació a les tasques i a la criança augmenten la probabilitat que els fills presentin una 
competència emocional baixa, una conducta que es detecta actualment en el 30% 

dels nenes d’entre 5 i 10 anys. 
 
Els pares que dediquen temps de qualitat als fills tenen fills menys vulnerables des 

del punt de vida afectiu. En canvi, a les llars amb un repartiment asimètric de les tasques 
i en què, com a conseqüència d’això, són freqüents les situacions de tensió, és més 
elevada la probabilitat que el nen presenti problemes socioemocionals. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
En les famílies igualitàries els pares desenvolupen relacions afectives més 

intenses amb els fills, optant per una comunicació inicialment física amb el fill (per mitjà 
d’abraçades, petons, carícies) i l’esperança de preservar una proximitat emocional i 
intel·lectual en etapes posteriors del desenvolupament del menor. En canvi, les dades 

evidencien l’escàs protagonisme del pare tradicional en aquests espais. A les llars en 
què l’exercici de la paternitat respon a cànons tradicionals, la mare s’erigeix clarament en 
proveïdora principal d’afecte. 
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A més, els pares més compromesos en activitats d’estímul cognitiu són menys proclius 

al càstig físic, en igualtat d’altres condicions. A les llars en què la mare treballa, la 
probabilitat que s’hagi recorregut al càstig físic és més baixa, la qual cosa suggereix que 
les famílies amb un repartiment tradicional dels rols de gènere també són les que 

tendeixen més a recórrer a les formes violentes de reprovació. El 36% dels pares 
reconeixen que han donat una bufetada als fills l’última setmana, probabilitat que es 
redueix a la meitat quan el grau d’estimulació cognitiva i d’implicació per part dels dos 

progenitors és molt elevat. 

• Dimensió econòmica 

El grau de vinculació de les famílies amb el mercat de treball és el principal factor 

responsable de la situació econòmica que tenen. D’aquesta manera, són pobres set de 
cada deu nens menors de deu anys que viuen en llars en què cap de les persones 
actives treballa.  

 
Ara bé, la precarietat econòmica no afecta exclusivament llars en què ningú treballa. 
Quan treballa una persona, el risc de pobresa continua sent alt: afecta tres de cada 

deu nens de 0 a 10 anys. El model de família tradicional, amb un sol sustentador 
econòmic —generalment, home—, no assegura en moltes llars amb menors protecció 
davant de l’exclusió econòmica. Més de la meitat dels nens de 0 a 10 anys que viuen 

en una situació de pobresa ho fan en aquesta mena de llars (58%).  

 

La taxa de pobresa dels nens de 0 a 10 anys es redueix en 20 punts percentuals si en 

lloc d’una persona a la llar treballen dues persones (percentatge del 8,6%), la qual cosa 
indica que, més que en el passat, són necessaris dos salaris a la llar per prevenir 
situacions de vulnerabilitat econòmica en la infància. 

 
Passa el mateix a les llars monoparentals. Mentre que el 30% de les llars monoparentals 
en què la mare treballa estan en situació de pobresa, a les llars en què la mare no 

treballa el risc de pobresa arriba al 69%.  
 

La manca de feina de la mare augmenta el risc de pobresa infantil. Actualment a les llars 

on només treballa un progenitor tres de cada deu nens de 0 a 10 anys són pobres.  
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• Dimensió educativa 

A les llars en què el pare no treballa, els nens tendeixen a presentar més problemes, 
sobretot amb relació a les dificultats amb alguna assignatura. L’experiència de l’autor o 

la inactivitat del pare pot ser un element desestabilitzador del clima familiar, atès 

que comporta moltes vegades situacions de tensió i incertesa que repercuteixen sobre el 
benestar infantil.  
 

D’altra banda, a les llars en què la mare treballa a temps complet els nens tendeixen 

a presentar menys problemes de desafecció. L’efecte contribueix a aclarir dubtes 
respecte de les suposades conseqüències negatives de la participació laboral femenina 

en el mercat de treball. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Actualment a un 25% dels nens i un 15% de les nenes d’entre 5 i 10 anys no els agrada 
estudiar, i un 31% dels nens i un 19% de les nenes presenten problemes de concentració 
a l’escola.  

D’acord amb les dades, les famílies exerceixen un paper de primer ordre en la prevenció 
de fenòmens de desafecció escolar. Com més baix és el nivell d’implicació de les 

famílies, més alt és el risc de patir problemes d’aquesta mena. Els riscos de desafecció 

més grans es produeixen en models familiars tradicionals (en els quals les mares 
assumeixen grans responsabilitats en la cura dels fills, mentre que els pares es 

manifesten poc involucrats en la seva atenció). També hi ha una relació positiva entre els 
problemes de desafecció i les tensions freqüents a la llar. 
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• Dimensió sanitària: el risc d’obesitat 

Actualment, entre els cinc i els deu anys, el 12% dels nens espanyols són obesos i el 5% 
té obesitat mòrbida. 

L’anàlisi efectuada avala la idea que la obesitat és producte, sobretot, de factors genètics 
i desigualtats socioeconòmiques, però adverteix que també ho és d’altres processos 
psicosocials que tenen lloc en els contextos en què es mou el menor. Hi influeixen 

dinàmiques d’interacció social entre pares i fills, i entre aquests últims i el seu grup 
d’iguals. 

La valoració dels pares sobre el temps que comparteixen amb els fills –amb 

independència de l’activitat a què es dediqui aquest temps— influeix en el risc d’obesitat. 
En el gràfic es mostra que la probabilitat de tenir obesitat és més alta si els pares 
exerceixen formes de paternitat tradicional que si aposten per nivells d’implicació més 

alts (paternitat intensa o responsable).  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

També és important destacar que l’anàlisi no troba cap evidència que el treball 

remunerat de la mare influeixi negativament en el risc d’obesitat. 
 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó. Tel. 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
Juan A. García. Tel. 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Jesús N. Arroyo. Tel. 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
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ANNEX: 

 

Metodologia de l’estudi 

Per elaborar aquest estudi es va dissenyar una enquesta específica. Enquesta de 
Relacions Inter i Intrageneracionals en la Infància (2010). A continuació se’n presenten 
les característiques. 
 
Data de l’enquesta: gener i febrer de 2010 
 
Àmbit: Espanya 
 
Univers: formen l’univers de la mostra pares o mares que viuen amb els seus fills de 0 a 
10 anys d’edat. Van respondre l’enquesta 611 pares i 1.595 mares. Les respostes es 
refereixen a 1.058 nens de 0 a 4 anys i 1.148 nens de 5 a 10 anys. En total, es recull 
informació de 1.160 nens i 1.046 nenes. 
 
Mida de la mostra: 2.206 famílies amb fills de fins a deu anys (sobre una previsió de 
2.200 famílies). 
 
Procediment de mostreig: distribució geogràfica representativa. Quotes basades en la 
mida d’hàbitat en cada comunitat autònoma, sexe i edat del menor, i situació laboral de la 
mare. Selecció aleatòria de llars a partir de bases de dades actualitzades semestralment 
per la CMT. A continuació es presenta el nombre d’entrevistes previstes segons mida 
d’hàbitat i edat del menor. 
 
 
Error mostral: ±2,13% 
Els qüestionaris i els fitxers de dades estan a disposició dels investigadors que els 
demanin. (paumari@ciimu.org) 
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