
 

 

 

Nota de premsa 

El volum número 32 de la Col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” 

posa de manifest que la conjuntura econòmica estronca el procés 

d’individualització progressiva en l’evolució de les famílies  

La crisi econòmica intensifica 

la solidaritat familiar 
• L’actual conjuntura econòmica ha reforçat la cooperació intergeneracional de les 

famílies espanyoles davant la desconfiança que el mercat i l’Estat del benestar 

puguin proporcionar els ajuts i els serveis socials que es requereixen.  

 

• El 56% dels espanyols consideren que qui ha d’assumir la responsabilitat de l’ajuda 

econòmica i els serveis de cura és la família. Aquest percentatge és més baix en 

països com ara Alemanya (32%) o França (30%), on hi ha més prestacions socials. 

 

• Les circumstàncies que causen les ajudes econòmiques entre familiars són, 

sobretot, situacions de dificultat derivades de l’atur o la fallida d’un negoci (37%) i 

la insuficiència d’ingressos (15%).  

 

• En el 60% dels casos el vincle donant-receptor és entre pares i fills joves i 

emancipats. Paral·lelament, el 68% dels espanyols pensen que són els fills els qui 

han de tenir cura dels pares si aquests en tenen necessitat.  

 

• El percentatge d’avis que tenen cura dels néts ha augmentat més del 10% des del 

1993, de manera que ja són dues de cada tres les famílies amb fills més petits de 

tres anys que en reben ajuda. 

 

• S’estima que el valor de les transferències de serveis no remunerades entre 

generacions representaria entre el 2 i el 3,7% del PIB.  

 

• Aquesta tendència representa una situació insòlita en l’evolució de la família durant 

les últimes dècades (procés d’individualització i autonomia personal). Així i tot, la 

solidaritat familiar no pot cobrir totes les mancances socials i representa només 

una sortida en situacions d’emergència com l’actual.  

 



• El percentatge de persones que no poden recórrer a ningú en cas de necessitat és 

del 2% i es duplica entre la població més gran. 

 

Madrid, 22 de setembre de 2011. 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”, i l’autor de l’estudi, Gerardo Meil, doctor en Ciències Econòmiques i catedràtic del 

Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid, han presentat aquest 

matí a CaixaForum Madrid el volum 32 de la Col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació “la 

Caixa”, que a més és Premi ”la Caixa” de Ciències Socials 2010.  

L’objecte de la recerca Individualització i solidaritat familiar és analitzar l’estat actual de la 

solidaritat familiar a Espanya, com també els efectes de l’actual conjuntura econòmica en el 

procés d’individualització creixent al llarg de les darreres dècades. L’estudi es basa 

principalment en una enquesta inèdita dissenyada de manera específica per a aquest treball.  

 

La família com a suport econòmic 

 

Si analitzem els indicadors anteriors i posteriors a la crisi econòmica, podem observar que, a 

conseqüència de les dificultats de tota mena que ha generat (atur, crisi de l’Estat del 

benestar i retallades de les despeses socials), la dependència dels recursos familiars ha 

augmentat de manera considerable.  

 

Actualment, més de la meitat dels espanyols (56%) consideren que qui ha d’assumir la 

responsabilitat de l’ajuda econòmica i els serveis de cura és la família. Aquest 

percentatge amb prou feines arriba al 30% en altres països com ara França o Alemanya, on 

hi ha més ajudes socials i econòmiques. 

 

Aquesta predisposició actual a l’intercanvi d’ajudes entre membres d’una mateixa família, 

independentment de si viuen plegats o no, és especialment remarcable a Espanya, on fins 

ara la solidaritat entre parents es caracteritzava sobretot per la convivència de les 

generacions sota un mateix sostre. 

 

L’intercanvi és prevalent en favor de la població més jove (de menys de 39 anys), la més 

afectada per la crisi, i la beneficiària principal de les ajudes econòmiques familiars. Així, el 

vincle donant-receptor és, en el 60% dels casos, entre pares i fills. No obstant això, 

aquest reforç de les relacions de solidaritat econòmica és apreciable en tots els grups 

d’edat.  

 



En sentit contrari destaca, però, el fet que les ajudes dineràries dels fills als pares són 

ben poc freqüents. Només entre el 7 i l’11% dels més grans de 75 anys admeten que 

reben ajuda econòmica dels fills. 

 

El perfil de qui rep l’ajuda econòmica és el d’una persona jove i emancipada, 

majoritàriament amb cònjuge i fills, i no necessàriament a l’escala social més baixa. El 

perfil del donant, en canvi, no presenta unes característiques determinades, si bé els menys 

propensos a prestar ajuda són els emancipats més joves i les dones de més de 60 anys. 

 

Segons l’enquesta Xarxes socials i solidaritat (EXSS), elaborada per a aquesta recerca, les 

circumstàncies que han afavorit l’increment de les ajudes econòmiques familiars són 

principalment les situacions de dificultat derivades de l’atur o la fallida d’un negoci 

(39%) i la insuficiència d’ingressos (17%), tal com podem observar a la taula següent.  

 

 

L’adquisició d’un habitatge és una altra de les finalitats més recurrents dels ajuts. El 33% 

dels entrevistats que ha comprat o construït un habitatge ha rebut ajuda econòmica familiar 

per poder-ho fer. Aquesta ajuda es canalitza mitjançant préstecs sense interessos o 

avals, i prové principalment dels pares. 

 

 

 

 

 



 

 

S’intensifica la cura de les persones a casa  

 

Pel que fa a la cura de les persones, també s’ha registrat la mateixa tendència familista. La 

proporció de persones que considera que quan algú no es pot valer ha de recórrer abans als 

serveis socials que no pas a la família ha minvat del 30 al 22%, una acusada davallada de 

vuit punts.  

 

En aquest àmbit, el 68% dels espanyols pensen que són els fills els qui han de tenir 

cura dels pares si aquests en tenen necessitat.  

 

El percentatge d’avis que té cura dels néts ha augmentat més del 10% (del 15 al 25%) i 

ja són dues de cada tres les famílies amb fills més petits de tres anys que reben ajuda per 

tenir-ne cura. Durant l’últim any, el 36% dels avis enquestats ha prestat ajuda regularment 

per fer-se càrrec dels néts. El 20% hi dedica més de 20 hores setmanals. 

 

El valor de les transferències no remunerades de serveis entre generacions s’estima que 

representaria entre el 2 i el 3,7% del PIB. 

 

Una solidaritat insòlita entre les noves famílies 

 

L’estudi conclou que la situació econòmica de les famílies espanyoles, afegida a un Estat del 

benestar que no ha desenvolupat prou serveis socials per absorbir moltes de les ajudes 

requerides, provoca, segons l’autor, que la solidaritat familiar espanyola es trobi 

actualment en els mateixos valors que fa 20 anys.  

 

Aquest reforç de les xarxes familiars és un fet insòlit, tenint en compte que altres dimensions 

de la vida familiar han sofert canvis profunds justament en la direcció contrària durant les 

últimes dècades, derivats d’un procés global d’individualització, autonomia i pèrdua de 

control del nucli familiar (caiguda de la fecunditat, incorporació massiva de la dona al món 

laboral, normalització del divorci, desaparició de la família patriarcal, més llibertat dels 

joves...). 

 

 

 

 



 

 

A més, per comparació a altres països i segons el que es desprèn de la darrera Enquesta de 

qualitat de vida, el percentatge de ciutadans espanyols que reconeix que pot recórrer a la 

família en cas de necessitat (tant si hi conviu com si no) és dels més alts d’Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ajuda familiar constitueix, segons l’autor, “un capital social molt important” amb què 

compten els individus per augmentar el seu benestar subjectiu i material, principalment en 

situacions d’emergència com l’actual.  

 

D’altra banda, la necessitat d’ajuda i solidaritat entre els membres de les famílies espanyoles 

ha afavorit la proximitat. En aquest sentit, el 67% dels joves de 18 a 29 anys viu amb els 

pares. En els països escandinaus, aquest percentatge és només del 30%. A més, a 

Espanya el 69% dels fills emancipats viu a menys de 5 quilòmetres de distància de casa 

els pares. A França i als països escandinaus aquest percentatge baixa fins al 40%. 

 

I aquesta necessitat i proximitat han afavorit, a més a més, un reforç del vincle afectiu. Els 

espanyols adults dediquen més temps de lleure a la família (68%) que no pas als amics 

(22%). I pel que fa a la freqüència de contactes entre les generacions, la proporció dels qui 



afirmen que veuen la seva mare almenys un cop per setmana és, en aquests moments, 

la mateixa que el 1994, al voltant del 74%.  

En tot cas, l’informe destaca que, malgrat el reforç de la solidaritat familiar, aquesta no pot 

cobrir les mancances socials actuals, i que només representa una sortida en situacions 

d’emergència com l’actual. A més, no totes les persones consideren que poden comptar 

amb l’ajut de membres de la seva xarxa social. Gairebé la meitat de la població (el 40%) 

considera que no té garantida l’ajuda en totes les dimensions en cas de necessitat. 

D’altra banda, tot i que les persones que no podrien recórrer a ningú representen només el 

2%, cal tenir en compte que aquest percentatge es duplica entre la població més gran.  

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 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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