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Presentació

La família és l’escenari principal en el qual ens desenvolupem com a per-
sones, adquirim els valors de la nostra comunitat i aprenem a donar i a 
rebre afecte. Al llarg de tota la vida, la família constitueix un marc de 
referència estable, una font de suport a la qual acudim quan cal i un espai 
on podem prestar ajuda i cura per als altres.

Aquest marc de relació tan important ha experimentat una gran transfor-
mació en les últimes dècades. Una transformació que ha vingut de la mà, 
entre altres factors, de canvis demogràfics i socials. Per exemple, a causa 
de l’augment de l’esperança de vida, cada vegada és més gran el nombre 
de famílies en què conviuen tres o fins i tot quatre generacions. Al mateix 
temps, la reducció de la natalitat implica que les famílies tenen menys fills. 
Aquesta natalitat reduïda es justifica en part per la incorporació massiva 
de la dona al mercat de treball, cosa que al seu torn genera noves necessi-
tats de cura al si de la família. Al costat d’això, han aparegut nous tipus 
de família, fruit de les diferents vicissituds que experimenten les persones 
al llarg de la vida. Finalment, tampoc no hem d’oblidar el canvi de va-
lors subjacent en moltes d’aquestes transformacions. Així, assistim a una 
desaparició progressiva dels valors patriarcals i autoritaris, en benefici de 
famílies més igualitàries i negociadores.

Davant d’aquests canvis, ens hem de preguntar si les famílies compleixen 
avui les seves funcions tradicionals i mantenen la importància que van te-
nir en el passat. Continuen les persones confiant en la família com a prin-
cipal font de suport? O, al contrari, assistim a una dissolució progressiva 
dels valors familiars, que es veurien substituïts per altres tipus de valors 
més individualistes? En quins aspectes continuem confiant en la família i 
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en quins altres acudim a persones de fora del cercle familiar o a les institu-
cions? Aquest estudi dóna resposta a aquestes preguntes i a altres, alhora 
que aporta elements de reflexió en tres sentits.

En primer lloc, analitza si els valors familiars, fonamentals en les societats 
mediterrànies com la nostra, conserven la seva rellevància tradicional. En 
segon lloc, s’examinen els fluxos d’ajuda i solidaritat entre les diferents 
generacions dins la família. Aquestes ajudes poden consistir en la presta-
ció de serveis (per exemple, d’atenció o cura) o bé donar-se en forma de 
transferències monetàries o materials. Finalment, s’hi estudia fins a quin 
punt la família contribueix al benestar individual dels seus membres, iden-
tificant també els conflictes principals que es generen en l’entorn familiar. 
Sobre tots aquests aspectes, s’ofereixen dades de la situació al nostre país 
i una necessària perspectiva comparada amb la situació d’altres països del 
nostre entorn.

Amb aquest número de la col·lecció d’Estudis Socials, l’Obra Social  
”la Caixa” pretén contribuir amb dades objectives al debat sobre el pre-
sent i el futur de la família. A partir de l’anàlisi de l’estat de la família que 
aporta aquest treball, serà possible d’avaluar-ne les necessitats i planificar 
amb més rigor les polítiques educatives, socials i de provisió de cura que 
s’hi destinen. També es podrà elaborar un diagnòstic més ajustat dels rep-
tes que la transformació de les famílies planteja per a l’Estat del benestar 
i la seva sostenibilitat futura.

Jaume Lanaspa Gatnau
Director Executiu de l’Obra Social
”la Caixa” i Director General
de la Fundació ”la Caixa”

Barcelona, setembre 2011
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  Introducció

L’estructura i la dinàmica de la vida familiar a Espanya no es pot separar 
dels profunds canvis que s’han registrat recentment en la societat espanyo-
la i, en general, a tots els països desenvolupats. De la mateixa manera que 
ha passat a la resta de països occidentals, el control social exercit sobre els 
comportaments familiars s’ha alterat profundament durant les últimes dè-
cades. Mentre que, d’una banda, s’ha reduït el control social sobre múlti-
ples dimensions de la realitat familiar subjectes tradicionalment a models 
normatius ben arrelats, de l’altra s’ha refermat el control social sobre les 
dinàmiques de poder que es desenvolupen al si de la vida familiar, amb el 
resultat que els drets individuals (en particular els drets dels membres so-
cialment més febles) s’anteposen als de la institució, tant en el pla legisla-
tiu com en el de les actituds i comportaments.

Aquesta modificació del control social de la vida familiar als països occi-
dentals ha donat lloc a un espai social de llibertat individual en la confor-
mació dels projectes de vida i en les formes de concebre i organitzar la vida 
en parella i en família. Altrament dit, els projectes i les formes de vida fa-
miliar s’han privatitzat i els models d’organització de la vida familiar he-
retats han perdut en força vinculant. Les formes d’entrada, permanència i 
sortida de la vida familiar s’han flexibilitzat, i queden les que s’adapten a 
l’arbitri de la negociació i l’acord entre els protagonistes individuals, o, 
més concretament, ja no és legítima la reprovació social de les formes que 
s’aparten dels models heretats del passat.

Així, per encetar un projecte de vida en comú ja no cal el matrimoni, sinó 
que és possible la convivència en parella sense haver-se casat prèviament i 
sense que això comporti una estigmatització. Les parelles i les dones han 
de decidir lliurement si volen tenir fills i quan els volen tenir, encara que 
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aquesta llibertat es troba condicionada per «noves» normes socials que 
estigmatitzen la maternitat adolescent massa aviat o quan hom no disposa 
de prou recursos per oferir als fills un mínim de benestar. La responsabili-
tat que s’adquireix amb la decisió de tenir fills, en tot cas, és independent 
de l’estat civil dels pares. Si un membre de la parella o tots dos ja no creuen 
en el seu projecte de vida en comú i no volen prolongar la unió, s’accepta 
legalment i social la seva ruptura sense cap altre requisit que la voluntat de 
trencar-la. Però on es manifesta amb més claredat aquest procés de pèrdua 
de control social sobre els projectes de vida familiar i guany d’autonomia 
individual per definir-los d’acord amb les preferències individuals, és en 
l’acceptació social i legal de les parelles del mateix sexe i en el reconeixe-
ment legal de la seva capacitat per assumir la cura i la tutela de menors (si 
bé amb diferències segons els països). Malgrat que aquestes parelles po-
den patir discriminació social segons les circumstàncies i els contextos en 
què es trobin, com també legal segons els països on resideixin (per prohi-
bició de contreure matrimoni o adoptar), la seva acceptació com una op-
ció individual no reprovable socialment és creixent.

Aquest procés de transformació del control social i el guany corresponent 
d’autonomia individual en els projectes de vida dels individus ha estat 
sintetitzat per Ulrich Beck (1986) mitjançant el concepte d’individualització. 
Amb aquest concepte es pretén posar en relleu el protagonisme creixent 
que la cultura actual concedeix a les opcions i les decisions individuals 
enfront de les normes socials en àmbits com ara la feina, la política i la 
vida familiar. Individualització significa «l’autonomia creixent de les bio-
grafies individuals de les instàncies que en el passat han guiat l’aparició de 
determinades fites i trànsits vitals, com ara el matrimoni, el naixement del 
primer fill, l’inici de la biografia laboral, etc.; aquestes instàncies estaven 
constituïdes fonamentalment pel sexe, l’edat i l’origen social o regional» 
(Peuckert, 1996: 252). Davant la «biografia normal» o socialment estan-
darditzada sorgeix així la «biografia elegida»: això vol dir una capacitat de 
tria més gran en les opcions vitals fonamentals; d’altra banda, però, també 
implica més incerteses i menys seguretat en la validesa de les normes i ins-
titucions socials tradicionals (Beck, 1986: 206).

Pel que fa a les transformacions de la família, el concepte d’individualització 
pretén no tan sols remarcar la dimensió de la pèrdua del control social 
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tradicional sobre la vida familiar dels individus, sinó també subratllar el 
fet que els projectes de vida, i en particular els de les dones, s’han transfor-
mat profundament, de manera que els drets i les aspiracions individuals 
passen a tenir un lloc preeminent en la seva definició. Així, les aspiracions 
vitals de les dones en la societat actual s’han deixat de definir exclusiva-
ment en l’àmbit de la família, com una vida orientada al servei dels altres 
membres, i en lloc d’això s’afirma el seu dret de tenir una carrera profes-
sional pròpia i una vida pròpia (Beck-Gernsheim, 1998).

La individualització, entesa com una pèrdua del control social sobre els 
projectes de vida familiar i un guany d’autonomia individual per donar 
forma a aquests projectes, és el procés social que hi ha al darrere dels prin-
cipals canvis que han tingut lloc en la vida familiar:

1.  Canvi en el rol social de les dones, que s’ha deixat de definir sobretot 
entorn dels rols domèstics i familiars (com a mestressa de casa, mare i 
cuidadora dels familiars dependents) i passa a abraçar tots els àmbits de 
la vida social i, en particular, la feina remunerada. Del model de família 
tradicional caracteritzat per una divisió estricta dels rols segons l’edat i 
el sexe –en el qual a l’home pertocava la responsabilitat de proveir els 
recursos monetaris per a la seva família–, hem passat a un model en què 
tots dos membres de la parella s’han de corresponsabilitzar tant pel  
que fa a la feina de fora de l’espai domèstic, per obtenir «mitjans de 
vida», com dins d’aquest espai, per obtenir «qualitat de vida».

2.  Emergència de la planificació familiar com la norma que ha de regular 
les decisions sobre el fet de tenir fills. L’aparició d’aquesta norma social 
implica que la pràctica sexual dins la parella es deixa de concebre com 
una qüestió orientada fonamentalment a la reproducció; els fills ja no 
en són una mera conseqüència, sinó que els individus han de recórrer a 
mètodes anticonceptius i decidir conscientment, d’acord amb les seves 
circumstàncies vitals, el moment més adient per tenir-ne i el nombre que 
en poden criar i educar segons la norma de la «paternitat i maternitat 
responsables». Sexualitat, procreació i matrimoni, tradicionalment as-
pectes d’una única realitat social anomenada família (sobretot en el cas 
de les dones), passen a ser realitats no tan estretament vinculades, de 
manera que la pràctica sexual no té per què estar condicionada pel vin-
cle matrimonial. Les dones adquireixen amb això el control de la seva 



16 IndIvIdualItzacIó I solIdarItat famIlIar

sexualitat i la decisió de tenir fills. La conseqüència de la generalització 
de les normes sobre la paternitat i maternitat responsables i la planifica-
ció familiar, juntament amb un enduriment creixent de les condicions 
(sobretot materials) que s’han de donar per decidir tenir fills –un habi-
tatge independent «adequadament» equipat, una feina «segura» i in-
gressos «suficients» (i la definició dels adjectius corresponents cada ve-
gada és més restrictiva)–, és la caiguda de la fecunditat. Des del punt de 
vista de la família, això implica la reducció de la grandària de les unitats 
familiars, la generalització de les famílies reduïdes i l’augment de les 
persones i parelles sense fills.

3.  Desaparició de la família patriarcal i sorgiment de la família negocia-
dora. El canvi en la definició social del rol de la dona, la seva incorpo-
ració al mercat de treball, el guany del control de la seva sexualitat i la 
decisió de tenir fills, entre altres canvis socials i culturals, han soscavat 
les bases de la família patriarcal en proporcionar a les dones els recursos 
socials per qüestionar-ne la validesa (un aspecte que s’ha conceptualit-
zat amb el nom d’apoderament). Aquest apoderament de les dones s’ha 
traduït en la negociació, més implícita que no pas explícita, dels termes 
de la convivència, dels espais d’autonomia personal dins el projecte de 
vida en comú i de les responsabilitats de cadascun dels membres de la 
parella, i ha donat lloc a una nova classe de família que podríem quali-
ficar de família negociadora. Cada vegada són més els aspectes de la 
convivència que «s’han de parlar» perquè ja no els donem per fets, en no 
haver-hi models clarament definits i universalment acceptats de com ha 
de ser i d’organitzar-se la vida familiar, ni en les relacions entre els còn-
juges, ni en les relacions entre les generacions.

4.  Pluralització de les formes de vida familiar i aparició de noves formes 
familiars. El guany d’autonomia dels individus en la definició dels seus 
projectes de vida familiar s’ha traduït també en l’extensió de formes de 
convivència que eren minoritàries en el passat, i fins i tot en l’aparició  
de noves formes de família. Les famílies constituïdes per la parella amb 
els fills convivents són cada vegada menys freqüents, alhora que altres 
formes de convivència ho són cada vegada més.
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I quins són els efectes que la individualització ha tingut en la solidaritat 
familiar?

Ni Beck ni Beck-Gernsheim ni els seus col·laboradors han desenvolupat 
els possibles efectes de la individualització en les pautes de solidaritat fa-
miliar; no obstant això, implícita en la seva tesi trobaríem l’afirmació 
d’una erosió de la solidaritat familiar tradicional com a corol·lari del me-
nor control social dels comportaments familiars, d’una conflictivitat con-
jugal més gran i de les aspiracions professionals de les dones. Així, el fet 
que els matrimonis siguin més vulnerables es traduiria, segons la seva tesi, 
en una conflictivitat conjugal més gran i en la generalització del divorci 
(Beck, 1986), com també en el creixement de segones i successives núpcies 
o parelles, la qual cosa afectaria negativament l’articulació de la xarxa 
familiar en introduir confusió i incertesa. D’altra banda, l’orientació pro-
fessional de la dona acabaria amb el seu paper preeminent en la xarxa de 
sociabilitat familiar i en l’articulació dels fluxos d’ajuda mútua en no estar 
definit el seu rol en tant que responsable única de tenir cura dels familiars, 
ni disposar de prou temps per dedicar-s’hi, cosa que redundaria en un 
afebliment dels llaços dins la xarxa familiar.

Si ho formulem en termes més generals, la llibertat més gran dels individus 
derivada del menor control social sobre els projectes de vida redundaria 
en una menor capacitat d’ajuda i de fiabilitat de les xarxes socials i en una 
dependència més gran de les institucions. Aquesta línia argumental ve  
a reformular –des d’una perspectiva totalment diferent, però que conflueix 
en el mateix diagnòstic– la coneguda tesi de l’aïllament estructural de la 
família nuclear i la pèrdua de la funció de protecció social de les xarxes de 
parentiu a conseqüència de l’emergència de la societat industrial formu-
lada per Parsons (1943) i Burgess i Locke (1945) i que tanta polèmica i 
refutacions ha suscitat (Lirwak, 1960; Sussman i Burchinal, 1962; Pitrou, 
1978; Lirwak i Kulis, 1987, entre altres). En aquesta ocasió, però, qui 
suposadament quedaria aïllat estructuralment de la xarxa de parentiu no 
seria la família nuclear, sinó l’individu.

Des d’una perspectiva ben diferent, la tesi de Popenoe (1993) sobre el de-
clivi dels valors familiars i de la família nord-americana i, per extensió, de 
la família nuclear occidental, se situa en la mateixa direcció. La tesi central 
d’aquest autor és que la família ha perdut funcions, poder i autoritat, i que 
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el familisme com a valor cultural s’està erosionant perquè les persones es-
tan menys disposades a invertir temps, diners i energia en la vida familiar 
i s’estimen més invertir-los en elles mateixes. El corol·lari d’aquest plante-
jament és que la solidaritat familiar també s’està erosionant.

Aquest enfocament del declivi de la importància de la família i de la soli-
daritat intergeneracional ha estat qüestionat per molts autors. Els seus 
treballs han posat de manifest que les relacions intergeneracionals durant 
la vida adulta i en la vellesa continuen sent fortes i constitueixen un recurs 
de gran importància per al benestar de les persones grans (Bengtson i 
Achenbaum, 1993; Attias-Donfut, 1995; Nave-Herz, 2002; Motel-Klinge-
biel et al., 2003, entre molts altres). Encara més, una de les publicacions de 
Bengtson (2001), un dels autors més influents en aquest àmbit, té un títol 
prou eloqüent: «Més enllà de la família nuclear: la importància creixent de 
les relacions intergeneracionals». Però la fortalesa de les relacions interge-
neracionals s’ha fet palesa no tan sols als Estats Units, sinó també en al-
tres països occidentals com ara Suïssa (Kellerhals et al., 1994), Bèlgica 
(Bawin-Legros i Jacobs, 1995), França (Attias-Donfut, 1995) o Alemanya 
(Bien, 1994; Kohli, 1999; Szydlik, 2000; Nave-Herz, 2002). A Espanya 
també hi ha estudis que demostren la importància de les ajudes intergene-
racionals (Meil, 2002; Instituto de Estadística de Andalucía, 2007) i, so-
bretot, que se centren en la cura de les persones grans dependents (Pérez 
Ortiz, 2003; Agulló, 2002; Rodríguez, Mateo i Sancho, 2005, entre molts 
altres), com també en la cura dels infants (Tobío et al., 2010; Marí-Klose 
et al., 2010, entre altres). Kohli, Hank i Künemund (2009) resumeixen els 
resultats d’aquestes recerques en els punts següents: 

1.  Els fills emancipats i els seus pares grans viuen no gaire lluny els uns dels 
altres (tot i que en la majoria dels casos no sota el mateix sostre) i se 
senten emocionalment propers, tenen contacte freqüent i es donen su-
port mutu mitjançant diferents tipus d’ajuda.

2.  Les transferències financeres i les ajudes que es donen continuen sent 
freqüents i importants. Aquestes ajudes flueixen generalment a través 
de la línia intergeneracional i en sentit descendent, és a dir, de pares a 
fills.
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3.  Les transferències financeres entre vius es complementen amb les trans-
ferències per causa de mort o herències. Mentre que les primeres es des-
tinen normalment als fills en situacions de necessitat, les segones es dis-
tribueixen uniformement entre els fills.

Ara bé, si la pèrdua del control social sobre els projectes de vida familiar i 
el guany d’autonomia individual per donar forma a aquests projectes han 
comportat la fi del model de família patriarcal, com ha afectat a les pautes 
de solidaritat familiar la generalització de la feina remunerada de les do-
nes, l’extensió del divorci i l’aparició de la família negociadora? Si el pro-
cés d’individualització ha produït canvis tan profunds en la dinàmica fa-
miliar com els indicats, podem imaginar que no hagi originat també canvis 
en les normes i les pràctiques de solidaritat familiar?

Hi ha una percepció força estesa tant en l’àmbit cientificosocial com en el 
conjunt de la societat, en aquest cas no exempta d’ambigüitat, que la soli-
daritat familiar a Espanya, com en tots els països mediterranis, és alta. La 
pretesa importància més alta de la solidaritat familiar en els països medi-
terranis europeus –entre els quals Espanya– s’explicaria per les caracterís-
tiques del règim de benestar familista d’aquests països. Segons una tipolo-
gia de polítiques socials que Esping-Andersen (2000) ha popularitzat en 
analitzar el benestar social a partir dels diversos papers que tenen l’Estat, 
el mercat i la família en la provisió de benestar individual, caldria distingir 
entre tres models diferents de règims de benestar: el model liberal, el model 
socialdemòcrata i el model conservador. El model liberal es caracteritza 
pel paper central del mercat en la provisió del benestar, mentre que l’Estat 
i la família hi tenen un paper marginal; el model de solidaritat predomi-
nant és de caràcter individual i el lloc de solidaritat predominant és el 
mercat. L’exemple més clar d’aquest règim el tenim amb els Estats Units. 
En el model socialdemòcrata de règim de benestar, la família i el mercat 
ocupen un lloc marginal, mentre que l’Estat hi ocupa un paper central en 
prestar serveis universals que permeten d’externalitzar la cura dels fami-
liars dependents, fent que el lloc predominant de la solidaritat sigui l’Estat. 
El país que caracteritza millor aquest model és Suècia. El tercer tipus de 
règim és el conservador: aquí, el paper de la família en la provisió de benes-
tar és central, mentre que el mercat hi té un paper marginal i l’Estat un 
paper subsidiari; el lloc predominant de la solidaritat és la família. Els 
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països que representen més clarament aquest model són Alemanya i Itàlia 
(Esping-Andersen, 2000: 115).

Molts autors han advocat per incloure-hi un quart model, proper però di-
ferent del conservador, anomenat mediterrani, en el qual el paper de la 
família seria encara més gran, i el de l’Estat, menor que no pas en el model 
conservador, tot i que per a Esping-Andersen no hi ha prou motius que 
justifiquin parlar d’un model diferenciat (2000: 92 i següents). En el model 
conservador, però sobretot en el mediterrani, l’absència de serveis socials 
suficients per descarregar les dones de les obligacions de la cura familiar, 
així com l’elevat cost d’aquests serveis en el mercat, obligaria que les dones 
continuessin assumint les obligacions de fer-se càrrec dels familiars depen-
dents, per la qual cosa la solidaritat familiar ocuparia un lloc molt impor-
tant en la provisió de benestar individual. Seguint aquesta línia argumen-
tal hauríem de concloure, per tant, que la solidaritat familiar en aquests 
països no s’hauria vist substancialment afectada pel procés d’indivi-
dualització, perquè ni el mercat ni l’Estat possibiliten una desfamiliaritza-
ció dels serveis de cura.

Implícita en el plantejament d’Esping-Andersen hi ha la tesi de l’afebliment 
de la solidaritat familiar a causa del desenvolupament de l’Estat del benes-
tar, un procés que caracteritza amb el nom de desfamiliarització. Aquest 
procés té lloc quan l’Estat proporciona recursos que faciliten el treball 
remunerat de les dones i la cura de dependents fora de l’àmbit familiar; 
això afavoreix que les generacions adultes puguin viure en cases indepen-
dents. Aquest procés es coneix també com l’efecte crowding out o expulsió 
(Künemund i Rein, 1999). El corol·lari de la desfamiliarització seria 
l’afebliment de la solidaritat familiar, entenent aquest afebliment com una 
freqüència menor d’ajudes en diners i serveis entre les generacions i, més 
en general, entre els membres de la xarxa familiar.

No obstant això, els treballs de Kohli i els seus col·laboradors –com també 
la literatura referida anteriorment– sobre la importància de les transferèn-
cies intergeneracionals han qüestionat aquest diagnòstic. Les prestacions 
de l’Estat del benestar als individus mitjançant transferències de diners i 
serveis no tindrien un efecte de substitució de les prestacions de les famí-
lies, sinó que són les que farien possible que la solidaritat familiar fos ope-
rativa. L’estructura de les transferències intergeneracionals palesa que, a 
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més de ser importants, la direcció del flux d’ajudes és predominantment 
dels pares cap als fills adults, i això és per a tots els grups d’edat i en tots 
els països europeus, i no pas a la inversa (Attias-Donfut, 1995; Szydlik, 
2000; Albertini, Kohli i Vogel, 2007). D’altra banda, les transferències són 
més freqüents als països amb un règim socialdemòcrata de benestar, però 
menys intenses que als països mediterranis, on són menys freqüents quan 
els receptors no conviuen a la mateixa llar, tot i que quan es concedeixen 
són més intenses tant en diners com en temps; els països amb un règim 
conservador es troben en una situació intermèdia (Albertini, Kohli i Vo-
gel, 2007). Segurament perquè els pares tenen prou recursos gràcies a les 
pensions i poden ajudar econòmicament els seus fills (Künemund i Rein, 
1999; Attias-Donfut, 2005). Des d’una perspectiva històrica àmplia, Reher 
(1998) considera que la centralitat de la família i de la solidaritat familiar 
al sud d’Europa enfront dels països del nord data de molt abans de 
l’aparició de l’Estat del benestar, i fins i tot precedeix la Revolució Indus-
trial. Per tant, no podem parlar d’un efecte de crowding out (expulsió); la 
tesi que l’Estat del benestar ha erosionat la solidaritat familiar seria un 
altre dels mites sobre la societat moderna (Kohli, Künemund i Vogel, 
2008).

Al marge de la qüestió de si el tipus de règim de benestar explica la inten-
sitat de la solidaritat familiar i si la creixent assumpció de responsabilitats 
de cura per part de l’Estat del benestar afebleix o no la solidaritat fami-
liar, el considerable nombre d’investigacions internacionals comparades 
presenten dades sobre l’abast de la solidaritat familiar a Espanya que no 
sempre es corresponen amb la imatge d’una «família forta» (Reher, 1998) 
enfront de la «família feble» que regiria en els països més desenvolupats, 
és a dir, més individualitzats.

  Objectius de la recerca

La recerca que presentem té dos objectius principals: d’una banda, evi-
denciar l’abast i les característiques de la solidaritat familiar a Espanya 
(en la mesura en què disposem de dades, es compararan amb les d’altres 
països) i, de l’altra, analitzar els efectes de la individualització sobre la 
dinàmica de la solidaritat familiar. En fer aquesta anàlisi no tan sols cen-
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trem l’atenció en les relacions intergeneracionals, com és habitual en 
aquesta mena d’estudis, sinó que també tenim en compte el paper que hi 
tenen altres familiars i els amics.

Entre les preguntes a les quals donem resposta dins el primer bloc d’ob-
jectius, hi trobem les següents: quin abast i quines formes adopta la solida-
ritat familiar a Espanya? Quines són les característiques estructurals que 
presenta i què diferencia la solidaritat familiar a Espanya de la que es 
dóna en altres països?

Entre les preguntes del segon bloc d’objectius hi ha les següents: s’ha afeblit 
el suport mutu que es donen els membres de la família? O, segons que hem 
formulat més amunt, si el procés d’individualització ha produït canvis  
tan profunds en la dinàmica familiar com els indicats, podem imaginar que 
no hagi originat canvis en les pautes de solidaritat familiar? Encara que no 
disposem de gaire informació per fer una anàlisi comparativa en el temps, 
sí que hi ha indicis que permeten d’abordar aquestes qüestions.

El terme solidaritat familiar es refereix a les normes i pràctiques d’ajuda 
mútua entre els membres de la família. Autors com ara Bengtson i Roberts 
(1991) l’entenen com un constructe multidimensional que es reflecteix en 
sis dimensions diferents de les relacions entre pares i fills adults: associati-
va, afectiva, consensual, funcional, normativa i estructural.

La solidaritat normativa es refereix a la força del compromís dels membres 
de la família per assumir els rols i complir les seves obligacions familiars. 
Aquesta dimensió fa referència, per tant, a la mesura en què els membres 
de la família s’identifiquen amb determinades normes de solidaritat fami-
liar. No es refereix tant a la validesa de determinades normes de solidari-
tat en el seu cas concret –és a dir, en la relació amb els fills, els pares, néts, 
germans, etc.– sinó a la seva validesa en termes abstractes com màximes 
de comportament en l’àmbit familiar.

Per solidaritat estructural entenen l’estructura d’oportunitats perquè es pro-
dueixin les relacions familiars, d’acord amb el nombre, el tipus i la proximi-
tat geogràfica dels membres. El fet de tenir familiars per se i la seva situació 
en l’espai no és cap manifestació en sentit estricte de la solidaritat; així i tot, 
l’existència o no de familiars o la distància a què viuen condicionen les 
oportunitats perquè es produeixin els contactes i l’intercanvi d’ajuts. Així, 
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no és pas el mateix si una persona no té fills ni germans, que si forma part 
d’una xarxa de parentiu més o menys extensa. En aquest sentit, els aspec-
tes als quals s’al·ludeix amb aquesta dimensió reflecteixen més un poten-
cial de solidaritat que no pas un tipus específic de solidaritat.

La solidaritat associativa fa referència a la freqüència i les pautes d’inte r-
acció en diversos tipus d’activitats en què participen els membres de la fa-
mília. Es tracta del contacte a través de visites, trucades telefòniques o per 
correu entre els membres de la família, com també la realització d’activitats 
de manera conjunta com ara anar al cinema o altres espectacles, passejar, 
la pràctica d’esports, celebracions, etc. Les relacions socials es mantenen 
vives perquè es repeteixen en el temps, i passa el mateix amb la vida fami-
liar. 

Per solidaritat afectiva entenen el tipus i el grau de sentiments positius cap 
a altres membres de la família, com també la seva reciprocitat. Es tracta de 
sentiments recíprocs d’afecte, comprensió, reconeixement, confiança, res-
pecte, pertinença, etc., respecte a altres membres de la família. Aquesta 
dimensió de la solidaritat familiar recull la dimensió subjectiva de les rela-
cions i els vincles que es creen a través del sentiment de pertinença al grup, 
de formar part d’un nosaltres (família) que genera identitat i vincles 
d’afectivitat.

La solidaritat funcional es refereix a les accions de donar i rebre ajudes i 
recursos a altres membres de la família sense rebre cap contraprestació 
directa a canvi de l’ajuda o dels serveis oferts, encara que s’esperi recipro-
citat en el futur. Les ajudes i recursos que es proporcionen poden ser ser-
veis que requereixen temps i més o menys esforç (ajuda en les tasques 
domèstiques, fer-se càrrec dels infants, bricolatge, etc.) o bé també trans-
ferències de diners o béns de valor (regals, donacions, préstecs de diners o 
béns). La prestació d’aquestes ajudes i recursos pot ser ocasional o periò-
dica; la periodicitat depèn de les circumstàncies. Aquesta dimensió és la 
que habitualment s’identifica amb la solidaritat familiar. A més a més 
d’aquest intercanvi d’ajudes i recursos, alguns autors (Szydlik, 2000; Al-
bertini, Kohli i Vogel, 2007) inclouen en aquesta dimensió la convivència 
sota un mateix sostre de les generacions o d’altres membres de la família.
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Finalment, la solidaritat consensual al·ludeix al fet de compartir valors, 
actituds i opinions entre els membres de la família. Aquests valors, acti-
tuds i opinions no es refereixen a les obligacions d’ajuda mútua (que  
corresponen a la dimensió de la solidaritat normativa), sinó al consens en 
l’avaluació de la realitat política, econòmica, social o cultural. La conside-
ració d’aquesta dimensió de la vida familiar com una manifestació de la 
solidaritat familiar ha estat qüestionada per nombrosos autors (Syzdlik, 
2000), ja que la diversitat d’opinions i actituds sobre determinats temes de 
la vida social no té per què significar un grau de solidaritat menor que en 
el cas contrari.

Per donar resposta a les preguntes formulades més amunt, analitzem ca-
dascuna d’aquestes dimensions per separat, llevat de l’anomenada solida-
ritat consensual, ja que entenem que la comunitat d’idees i valors entre els 
membres de la xarxa familiar no constitueix una dimensió de la solidaritat 
familiar. Aquesta estratègia és comuna als estudis fets en diversos països 
sobre aquesta qüestió i que ja hem esmentat abans.

  Hipòtesis

Les hipòtesis de les quals partim són les següents:

Hipòtesi 1, sobre la solidaritat normativa. Si la individualització significa 
la transformació del control social sobre els projectes de vida familiar en 
els termes assenyalats més amunt i la qüestionabilitat dels models heretats 
del passat, les normes tradicionals de solidaritat familiar s’han d’haver 
modificat. Així com la individualització no ha comportat la desaparició de 
la família com a projecte de vida al qual aspira la gran majoria de la po-
blació, sinó que ha modificat el model i les formes de vida familiar, tam-
poc no podem suposar que aquest procés impliqui la fi de les normes  
i pràctiques de solidaritat familiar, sinó la seva redefinició. Per això la hi-
pòtesi que formulem és que la individualització ha representat, d’una ban-
da, un desplaçament de les responsabilitats d’ajuda per garantir el benes-
tar dels individus des de la família cap a altres àmbits de la societat (Estat 
i mercat) i que la solidaritat familiar hi intervé només com a últim recurs i 
no a la inversa, que les famílies (i singularment les dones) són les primeres 
responsables de proporcionar ajut. Altrament dit, la individualització 
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hauria comportat una redefinició del principi de subsidiarietat, segons el 
qual aquest darrer hauria de funcionar no per a les prestacions de l’Estat 
del benestar, sinó per a la solidaritat familiar.

D’altra banda, si el procés d’individualització implica també el reconeixe-
ment del dret de les dones a tenir un projecte de vida independent no 
orientat a la família i la igualtat d’oportunitats, drets i obligacions tant per 
als homes com per a les dones, les normes sobre el sexe al qual correspon 
proporcionar determinades ajudes s’han d’haver modificat en el sentit de 
la igualtat d’obligacions per a tots dos sexes. Així, per exemple, la norma 
sobre qui ha de tenir cura dels familiars dependents s’haurà desfeminitzat. 
Aquesta hipòtesi la tractem al capítol 2.

Hipòtesi 2, sobre la solidaritat estructural. La individualització ha com-
portat, com hem assenyalat més amunt, l’aparició de la norma de la plani-
ficació familiar, i això s’ha traduït en una davallada de la fecunditat, la 
qual cosa implica una família més petita. Al mateix temps, la millora de 
les condicions de vida ha allargat la vida de les persones, i la gent gran viu 
cada vegada més temps. Això ha comportat un canvi profund en el nom-
bre i la composició per edats dels membres de la xarxa de parentiu. Aques-
ta conseqüència de la individualització no és una hipòtesi, sinó un fet àm-
pliament demostrat, per la qual cosa no pertoca fer-ne l’anàlisi aquí. No 
obstant això, al capítol 3 sí que evidenciarem com es manifesta aquest 
procés atenent a la composició de les xarxes de parentiu, ja que habitual-
ment només s’analitza aquest aspecte des del punt de vista de la grandària 
de les llars o des del punt de vista demogràfic com a causant de la davalla-
da de la fecunditat o l’envelliment de la població.

La solidaritat estructural fa referència també a la proximitat geogràfica 
dels membres. Com que la individualització ha comportat una accentua-
ció de l’autonomia individual, podríem esperar que això es traduís en una 
disminució sistemàtica de les cases on conviuen tres generacions. Així ma-
teix, també hi hauria una tendència que minvés la convivència de les gene-
racions més grans amb els seus fills adults en avançar-se l’edat d’emancipació 
dels fills. És conegut i s’ha documentat àmpliament el fet que aquesta hi-
pòtesi només es compleix en part, ja que, si bé la gent gran tendeix a viure 
sola el màxim temps possible, encara n’hi ha una proporció elevada que 
viuen amb els fills adults, i l’edat d’emancipació dels fills de casa els seus 
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pares és elevada. Per això aquesta hipòtesi només s’exposa breument al 
capítol 3. En relació amb la proximitat geogràfica, però, no només són 
importants les pautes de convivència, sinó també la distància geogràfica a 
la qual viuen els membres de la xarxa. En virtut de l’èmfasi més gran en 
l’autonomia individual com també per la reducció de les dimensions de les 
generacions més joves, podríem suposar que augmentarà la probabilitat de 
no tenir fills que visquin a prop. En aquest sentit, s’ha cregut que la indivi-
dualització fomentaria l’allunyament espacial dels membres de la xarxa de 
parentiu, però les pautes migratòries estan molt condicionades no tan sols 
per les arrels (el resultat d’identitats familiars i culturals), sinó també per 
les conjuntures econòmiques i les oportunitats laborals, així com per la 
dinàmica del mercat de l’habitatge, per la qual cosa resulta difícil postular 
els possibles efectes de la individualització i suposar que està associada 
amb un allunyament de les generacions. En tot cas, és important saber si 
està tenint lloc una tendència a l’allunyament espacial entre els membres 
de la xarxa, ja que la distància a la qual viuen condiciona decisivament les 
dimensions relacional i funcional de la solidaritat familiar. Això és el que 
veurem al capítol 3.

Hipòtesi 3, sobre la solidaritat relacional. Darrere l’emergència de la famí-
lia negociadora hi ha també, com hem indicat, el procés d’individualització. 
La família negociadora implica que els individus que componen el nucli 
familiar (cònjuges i, si en tenen, fills) «negocien» els termes de la convivèn-
cia i els espais d’autonomia individual. En l’àmbit de les relacions de pa-
rentiu això implicaria, suposem, un afebliment dels lligams de parentiu en 
la seva concepció institucional (he de visitar un membre de la família per-
què és la meva mare, el meu germà, fill, etc., és a dir, en virtut del vincle 
familiar), i adquiriria cada vegada més rellevància la dimensió electiva en 
les relacions. Altrament dit, les relacions d’afinitat adquiririen cada cop 
més protagonisme en les relacions socials dels individus. Amb la indivi-
dualització, el nucli central de les xarxes socials dels individus serien les 
amistats i els parents amb els quals sentim més proximitat afectiva, els 
quals passarien a ser considerats més com a amics que no pas com a pa-
rents. Si aquesta hipòtesi és correcta, les relacions i els contactes a través 
de visites, telèfon, etc., no tindrien per què minvar si la proximitat afectiva 
és alta, però dependrien d’aquesta proximitat afectiva. El fet que una per-
sona tingui un contacte més o menys freqüent amb familiars menys 
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pròxims (cosins o oncles) en funció de la proximitat afectiva, a més de la 
geogràfica, no és un fenomen nou, però sí que ho seria –a conseqüència de 
la individualització– el fet que les relacions amb els membres més propers 
(els germans, però sobretot els pares) depengués d’aquesta proximitat 
afectiva. En aquest mateix sentit podem suposar que el contacte amb fa-
miliars serà més reduït com més limitada sigui la solidaritat normativa, és 
a dir la identificació amb les normes tradicionals de suport mutu. La dis-
cussió d’aquesta hipòtesi la trobarem al capítol 4.

Hipòtesi 4, sobre la solidaritat funcional. A conseqüència de la redefinició 
de les normes de solidaritat familiar d’acord amb una concepció subsi-
diària d’aquesta mateixa solidaritat (hipòtesi 1), les ajudes prestades per la 
família haurien de ser menys intenses, és a dir, menys freqüents, o bé hau-
rien de comportar una inversió de recursos (en diners o en temps) més li-
mitada. D’altra banda, en consonància amb la hipòtesi 3, les ajudes tam-
bé estarien condicionades per la proximitat afectiva i el grau de solidaritat 
normativa. La consideració d’aquesta hipòtesi correspon als capítols 5 i 6. 

  Metodologia i fonts de dades

L’anàlisi de l’impacte del procés d’individualització en les diverses dimen-
sions de la solidaritat familiar s’ha de fer tant des d’una perspectiva longi-
tudinal com estructural. D’una banda, cal analitzar com van canviant 
aquestes diverses dimensions en què es manifesta la solidaritat, i, de l’altra, 
l’impacte que hi tenen els canvis familiars derivats del procés d’indi-
vidualització. Malauradament disposem de poques dades com parables en 
el temps, de manera que l’anàlisi s’ha de centrar a descriure i estudiar el 
seu impacte en les dimensions de la solidaritat familiar.

Tampoc no disposem de prou dades ni indicadors per analitzar-los tots, per-
què les enquestes a mostres de tota la població, que són les que analitzem 
aquí, només recullen les realitats socials més freqüents i no les menys esteses. 
Per això no podem estudiar les diferències, si n’hi ha, en les pautes de solida-
ritat familiar en les anomenades noves famílies per comparació a la família 
nuclear, però sí que podem analitzar l’efecte d’altres canvis. La nostra anàlisi 
se centra en els efectes que comporta la reducció de la grandària de la famí-
lia, el canvi en les normes familiars i l’aparició de la família negociadora.
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Els indicadors utilitzats per analitzar els efectes de la reducció de la gran-
dària de la família són el nombre de fills o de germans, segons l’aspecte de 
les relacions, com també la presència o no de filles o germanes. Per analit-
zar l’impacte del canvi en les normes hem construït un indicador global 
que anomenem «índex d’individualització normativa» a partir del grau de 
rebuig de les normes d’ajuda mútua entre les generacions que recull la 
taula 1.1 i que tracta el capítol 2. Aquest indicador es construeix a partir 
de la suma de les respostes donades a les preguntes sobre el grau d’acord 
amb aquestes proposicions normatives en una escala d’1 (molt d’acord) a 
5 (molt en desacord), de manera que com més alt és el valor de l’índex, 
menor és la identificació amb les normes de solidaritat intergeneracional. 
El grau de consistència interna de les respostes (Alfa de Cronbach = 0,55) 
no és tan alt com seria desitjable, però assoleix un valor acceptable.

La identificació d’un indicador del desenvolupament de la família nego-
ciadora és més problemàtica, perquè és un constructe que fa referència a 
canvis en múltiples dimensions de la vida familiar (Meil, 2006) i, d’altra 
banda, el canvi en la dinàmica de les relacions entre els membres de la fa-
mília ha estat tan generalitzat que de la família patriarcal només en que-
den vestigis. Un aspecte central dels canvis associats al sorgiment de la 
família negociadora és que les relacions entre els membres estan social-
ment menys prefixades i hi ha un marge més gran per acordar el contingut 
de la relació entre les parts. L’emergència del divorci per mutu acord, com 
a pràctica social i com una possibilitat en l’horitzó de la relació de parella, 
és una de les manifestacions de la família negociadora. Això fa palès que 
la «qualitat» de les relacions, la proximitat afectiva, ha esdevingut un as-
pecte central de les relacions conjugals. No suggerim que les relacions 
afectives no fossin importants en la vida familiar, si més no des de l’eclosió 
de la societat moderna, com han demostrat els historiadors de la família, 
però amb l’aparició de la família negociadora s’ha accentuat la seva im-
portància. El corol·lari d’aquest procés és que les relacions familiars es 
mantenen perquè hi ha una afinitat, i no en virtut de normes socials asso-
ciades a vincles de sang i d’aliança. Un indicador de l’impacte d’aquesta 
dimensió del canvi familiar hauria de poder mesurar la proximitat afectiva 
amb els membres de la família amb què no es conviu. Aquest indicador 
podria ser la valoració donada pels entrevistats, en una escala d’1 a 10, a 
la pregunta: «Considerant tots els aspectes de la vostra relació, en quina 
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mesura us sentiu afectivament proper a la vostra mare/fill/germà?», una 
pregunta que ja ha estat utilitzada en altres estudis semblants a aquest 
(Bonvalet et al., 1999). L’ús d’aquest indicador com a representatiu de la 
família negociadora, però, és problemàtic, ja que, en disposar només d’un 
indicador, no recull adequadament tots els canvis associats amb l’aparició 
de la família negociadora. A falta d’un altre indicador més adequat, ana-
litzarem, no obstant això, l’abast del seu impacte en les diverses dimen-
sions de la solidaritat familiar, i considerarem la seva possible interpreta-
ció en els epígrafs corresponents.

Les fonts de dades en què es basa aquesta recerca són múltiples, però la 
principal és l’enquesta Xarxes socials i solidaritat 2007 (EXSS 2007), dis-
senyada per l’autor i finançada per la Comunitat de Madrid i la Universi-
tat Autònoma de Madrid (projecte CCG06-UAM/HUM-0381), com tam-
bé per la Secretaria d’Estat de Política Científica i Tecnològica (projecte 
SEJ2006-08676), el treball de camp de la qual va ser realitzat per l’empresa 
Metroscopia durant els mesos de novembre i desembre del 2007. La fitxa 
tècnica d’aquesta enquesta es troba a l’annex metodològic. La seva anàlisi 
ha comptat amb una ajuda a la recerca del Centre d’Investigacions Socio-
lògiques (resolució de 8 de gener de 2008). A més d’aquesta enquesta, 
també s’han explotat diverses enquestes del Centre d’Investigacions So-
ciològiques, com també d’altres desenvolupades en el marc de projectes 
europeus com ara l’enquesta Social Networks II de l’International Social 
Survey Programme (ISSP, 2001), les onades 2 (2004) i 4 (2008) de 
l’European Social Survey (ESS) i les enquestes Gender and Generations 
Survey (GGS, 2004/2005), Health, Ageing and Retirement in Europe 
(SHARE, 2004 i 2007) i European Quality of Life Survey (EQLS, 2007).(1)

L’autor vol deixar constància del seu agraïment a la Comunitat de Ma-
drid, a la Universitat Autònoma de Madrid, al Ministeri de Ciència i In-
novació i al Centre d’Investigacions Sociològiques per l’ajuda financera 
rebuda, a ”la Caixa” per la concessió del premi de Ciències Socials 2010 i 
la publicació de l’estudi, i als avaluadors anònims pels seus fructífers co-
mentaris. Aquest agraïment s’estén també a les entitats internacionals que 
posen a la disposició dels investigadors, amb caràcter gratuït, les diferents 
bases de dades que han estat utilitzades.

(1)   Les adreces de les pàgines web de referència se citen a l’apèndix corresponent.
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 I. Normes de solidaritat familiar

Com hem assenyalat a la introducció, una de les dimensions de la solida-
ritat són els valors i les normes amb què les persones s’identifiquen i els 
fan seus per tal que orientin el seu comportament. Aquestes normes no es 
refereixen tant als criteris que regeixen el seu comportament en l’àmbit 
familiar –és a dir, quan es relacionen amb els fills, pares, néts, etc.–, com 
a la seva validesa en termes abstractes com a màximes de comportament 
que les persones en general han de seguir en l’àmbit familiar i segons les 
quals jutgen els altres membres de la societat. 

Aquest capítol tracta sobre la validesa de la primera hipòtesi formulada 
a la introducció. Així, doncs, analitzarem l’abast de la identificació de la 
població espanyola, per comparació a la d’altres països europeus, amb un 
conjunt de normes d’ajuda mútua entre els membres de la família i, així 
mateix, en quina mesura el procés d’individualització ha erosionat o re-
definit el contingut d’aquestes normes. Com que les normes socialment 
més ben delimitades i en general més estrictes quant al contingut pres-
criptiu es refereixen a les obligacions d’ajuda mútua entre pares i fills 
adults, l’atenció se centra en les normes de solidaritat intergeneracional. 
En particular es tractarà el paper que, en la provisió de benestar indivi-
dual, s’atribueix a la solidaritat familiar enfront de l’ajuda de l’Estat i a la 
compra de serveis en el mercat quan es necessita ajuda. Atès que les situa-
cions en les quals hom pot necessitar l’ajut d’altres persones són molt 
heterogènies, centrarem l’atenció en les dimensions tradicionalment més 
estudiades, que són fer-se càrrec dels infants i tenir cura de les persones 
grans dependents.
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Malauradament, les dades disponibles per a aquesta anàlisi no són gaires 
ni han estat recollides de manera sistemàtica al llarg del temps per poder 
fer comparacions temporals. Aquesta és una dimensió força oblidada  
en bona part dels estudis sobre la vellesa i la cura familiar, com també en 
l’àmbit de l’estudi sobre l’atenció a la infància. L’interès dels investiga-
dors en aquest camp s’ha centrat fonamentalment a conèixer com són les 
pràctiques reals, més que no pas les normes que orienten aquest compor-
tament. Les enquestes del CIS, font habitual d’informació sobre els estats 
d’opinió de la població, tampoc no contenen gaire informació a aquest 
respecte, i la que podem manejar no s’ajusta gaire bé als nostres objectius, 
a banda que té l’inconvenient que els indicadors disponibles no es repe-
teixen en el temps per tal de poder-ne analitzar l’evolució. Per al propòsit 
que perseguim ens basarem en les preguntes que recull la nostra enquesta 
de referència, i que repliquen les dissenyades al projecte Gender and Ge-
nerations Survey, de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions 
Unides (www.ggp-i.org).

 1.1. Continuïtat i canvi de les normes de solidaritat familiar

Les normes d’ajuda mútua entre els familiars en cas de necessitat estan 
àmpliament acceptades a Espanya, si més no pel que fa a les relacions 
intergeneracionals, que són les úniques de què disposem de dades. Com 
podem veure a la taula 1.1, les normes que estableixen el deure de suport 
financer mutu entre generacions davant les dificultats econòmiques són 
subscrites per gairebé tota la població, tant si es tracta d’ajudes dels pares 
als fills adults emancipats en situació de necessitat com si és a la inversa. 
En la dimensió de tasques de cura de les persones que requereixen temps 
i esforç, la vigència de les normes que estableixen el deure d’ajuda mútua 
si no conviuen sota el mateix sostre no està tan estesa, però continua sent 
majoritària. Així, dos de cada tres entrevistats s’identifiquen amb 
l’obligació dels avis de tenir cura dels seus néts quan els pares no se’n 
poden fer càrrec, tot i que aquesta norma pot remetre a concrecions molt 
diferents per a unes persones o altres, amb variacions en la definició de les 
situacions de necessitat i la intensitat de la cura.
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Pel que fa a la gent gran, la norma que ha emergit en les últimes dècades és 
la que Rosenmayr (1967) va anomenar «intimitat a distància», fent re-
ferència al principi segons el qual les persones grans han de viure en llars 
independents però properes, sempre que les condicions de salut ho per-
metin (Tobío et al., 2010). Ara bé, quan els pares ja no es poden valer per 
ells mateixos, la norma tradicional de la convivència de les generacions 
adultes continua gaudint d’un suport molt majoritari (68%). És a dir, la 
norma que la família (els fills) s’ha de fer càrrec dels avis continua vigent 
entre la majoria de la població. Aquesta obligació, però, no s’identifica 
amb el fet que els fills hagin d’ajustar el seu ritme de treball a les necessitats 
dels pares.

taula 1.1 

Percentatge d’acord amb diferents normes de solidaritat entre  
les generacions en diversos països europeus

espanya alemanya frança romanIa hongrIa bulgÀrIa

els pares han d’ajudar 
econòmicament els fills ja 
adults si passen per dificultats 
econòmiques 84 66 77 73 – 67

els fills han d’ajudar 
econòmicament els pares 
si passen per dificultats 
econòmiques 94 59 66 83 53 82

els avis han de tenir cura  
dels néts si els pares no se’n 
poden fer càrrec 64 77 74 76 – 74
els pares han de viure amb els 
fills si ja no ho poden fer sols 68 45 43 71 23 79

els fills han d’ajustar  
el seu ritme de treball a les 
necessitats dels pares 42 25 12 19 58 32

si els pares necessiten que 
algú en tingui cura, les filles  
se n’han de fer càrrec més  
que no pas els fills 19 16 9 29 27 23
notes. la diferència de cada valor fins a 100 representa el percentatge de persones que no s’identifiquen amb la 
frase corresponent. «–» significa que la pregunta no es va formular al país corresponent. població de 18 a 79 anys.
font: per a espanya, eXss 2007, i per als altres països, microdades de l’enquesta gender and generations, 
primera onada 2004-2005, a http://www.ggp-i.org.
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D’altra banda, l’assignació tradicional de la funció de tenir cura de les 
persones grans dependents a les seves filles, com a norma, encara que no 
com a pràctica (Pérez Ortiz, 2003; Crespo i López, 2008), ja no la subscriu 
sinó una petita minoria. Es tracta, sobretot, de persones grans de tots dos 
sexes, com també de persones amb un nivell d’estudis baix. En consonàn-
cia amb la redefinició dels rols de gènere registrada en el marc del procés 
d’individualització que hem exposat a la introducció, la immensa majoria 
de la població considera que aquesta cura pertoca, en tot cas, tant als fills 
com a les filles.

La vigència d’aquestes normes, però, no es distribueix homogèniament 
per tota la societat. Encara que no hi ha diferències significatives pel que 
fa a l’obligació d’oferir suport financer si es presenten dificultats econòmi-
ques, no passa el mateix amb les normes relatives a l’obligació de propor-
cionar serveis d’ajuda personal. Les diferències més grans en aquest cas es 
produeixen segons l’edat i el nivell educatiu i, en menor mesura, segons la 
grandària del municipi de residència. És especialment remarcable 
l’absència de diferències segons el sexe de l’entrevistat en totes les normes 
recollides.

Quant a la implicació dels avis a l’hora de fer-se càrrec dels néts, s’observa 
una marcada diferència segons l’edat, de manera que, com més joves, 
menys identificació amb la norma. Com més nivell educatiu, la identifica-
ció amb la norma també tendeix a ser menor. Són, sobretot, els pares de 
fills preescolars (menors de 3 anys) els que menys s’identifiquen amb 
aquesta norma (49% enfront del 68%), tot i que objectivament són els que 
estan en una situació en la qual més podrien apel·lar a la vigència 
d’aquesta norma, vistes les seves dificultats per conciliar vida familiar i 
laboral. Aquesta diferència segons l’edat té relació amb la consideració de 
la majoria de les joves generacions de mantenir la seva independència 
respecte als pares, com també, sobretot, amb la consideració que als avis 
no se’ls ha de carregar amb obligacions que entenen que no els perto-
quen. Si en el passat recent els avis han tingut un paper important en les 
estratègies de conciliació de la vida familiar i laboral de les seves filles, en 
el pla de les normes, les preferències s’han desplaçat cap a la consideració 
de l’ajuda prestada pels avis com una ajuda d’emergència més que no pas 
com un substitut dels pares si és que aquests darrers treballen. Així, se-
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gons que es desprèn de l’estudi 2.578 del CIS (2004), una majoria dels 
menors de 39 anys –encara que també dels que tenen entre 40 i 59 anys (51 
i 53%, respectivament)– considera que «és millor dur els fills a una llar 
d’infants abans que recórrer als avis o familiars», i una part important es 
mostra indecisa (15 i 16%, respectivament). Altrament dit, són una mino-
ria els que consideren que els infants han de ser cuidats i atesos exclusiva-
ment al si de la família (Marí-Klose et al., 2010). Del model d’«àvia cui-
dadora» s’ha passat així al model d’«avis cangur» (que inclou tant l’àvia 
com l’avi), als quals s’ha de recórrer només per a ajudes ocasionals més o 
menys recurrents, però no substitutives de la cura parental. Utilitzant la 
terminologia usual en la descripció del repartiment de la feina domèstica 
entre els cònjuges, podem dir que la solidaritat en aquest àmbit s’ha rede-
finit com l’obligació d’ajudar, però no de col·laborar a l’hora de tenir cura 
dels menors.

Respecte al fet de tenir cura de les persones grans dependents a la ma-
teixa llar, passa el contrari: són els joves els qui més s’identifiquen amb 
aquesta norma (el 76% dels menors de 40 anys), com també els més grans  
de 70 anys (69%), mentre que els qui tenen l’edat en què els seus pares es 
poden trobar en situació de dependència (entre 50 i 69 anys) s’identifiquen 
en menor mesura amb aquesta norma (59%). El fet que els més grans res-
pectin i segueixin aquesta norma no vol dir que ho facin com a opció 
preferida, ja que a la pregunta del CIS (2006b) sobre si, «en cas que neces-
sitin ajuda», quina forma de convivència prefereixen, només l’11% asse-
nyala «viure amb els fills», mentre que l’opció majoritària és «viure a casa 
amb atenció i cura» (77%). En aquest sentit, la norma sobre la convivència 
no reflecteix tant com han de conviure les generacions, sinó més aviat qui 
ha de fer-se càrrec de les persones grans dependents.

El fet que els joves s’identifiquin més amb les normes de fer-se càrrec de les 
persones grans dependents que no pas la mateixa gent gran és un dels 
resultats més consistents que trobem en la literatura corresponent (Katz  
et al., 2003; Daatland i Herlofson, 2003). La interpretació que se n’ha fet 
és que les generacions més joves sentirien una identificació més gran amb 
les normes de responsabilitat filial a causa de la seva major dependència 
dels pares que no les generacions precedents. En aquest sentit, les normes 
de responsabilitat dels fills en la cura dels pares, lluny d’erosionar-se, 
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s’estarien reforçant entre les noves generacions d’adults, la qual cosa es 
podria atribuir a la socialització en una família cada vegada més demo-
cràtica i que els ha proporcionat nivells de benestar creixents gràcies al 
desenvolupament de la societat de consum. Però la identificació amb la 
norma de cura dels fills cap als pares no presenta una relació lineal, sinó, 
com hem indicat, presenta forma de U, és a dir, que els qui menys s’hi 
identifiquen són persones d’una edat en què típicament han d’afrontar la 
malaltia i la dependència dels progenitors. No obstant això, la norma ma-
joritària és la de l’obligació filial de fer-se càrrec dels pares dependents, i 
això implica la convivència de les generacions si els més grans no es poden 
valer per ells mateixos.

taula 1.2

Percentatge de persones amb una concepció familista, no familista  
i ambivalent de la solidaritat intergeneracional

espanya alemanya frança rússIa romanIa bulgÀrIa

familistes 56 32 30 58 53 51

ambivalents 38 45 52 33 36 38

no familistes 6 23 18 9 11 11

Total 100 100 100 100 100 100

nota. es consideren «familistes» els qui s’identifiquen amb quatre o cinc de les normes incloses a la taula 1.1 (llevat 
de l’última); són «ambivalents» els que s’identifiquen amb dues o tres, i «no familistes» els que no s’identifiquen 
amb cap o només amb una.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss 2007 i de l’enquesta gender and generations (2004-2005), 
a http://www.ggp-i.org.

Ara bé, la norma de cura filial no ho és a qualsevol preu. Quan el temps de 
cura entra en conflicte amb el temps de feina, la majoria de la població 
considera que han d’anteposar-hi les obligacions laborals. Així, només el 
42% s’identifica amb el principi «els fills haurien d’ajustar el seu ritme la-
boral a les necessitats dels pares», que perd força com més joves són i com 
més alt és el seu nivell d’estudis. D’altra banda, com veurem al proper 
epígraf, la família no és considerada la responsable única de la cura de les 
persones grans dependents (és a dir, com l’única que se n’hagi de fer  
càrrec).

Podem obtenir una visió més global si agrupem les persones segons el 
nombre de normes amb les quals s’identifiquen, tal com fan Katz et al. 
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(2003). Si excloem del còmput la norma sobre les responsabilitats diferen-
cials segons el sexe, àmpliament rebutjada, podem establir una tipologia 
de grau d’identificació amb les normes de solidaritat familiar entre les 
generacions. D’una banda, hi trobem les persones de concepció molt «fa-
milista» de la solidaritat, ja que s’identifiquen amb quatre o cinc de les 
normes analitzades; a l’altre extrem trobem les persones que només 
s’identifiquen amb una o dues d’aquestes normes i que podem qualificar 
de «no familistes». La situació intermèdia, en la qual es comparteixen 
unes normes però no d’altres, podem qualificar-la d’«ambivalent».

Com podem observar a la taula 1.2, la majoria de la població té una con-
cepció molt familista de la solidaritat intergeneracional (56%), i els que 
rebutgen les normes de suport mutu entre generacions són una minoria 
molt reduïda (6%); però la proporció de persones que mostren una con-
cepció ambivalent és apreciable (38%). És, sobretot, la població més jove i 
amb més nivell d’estudis la que es mostra menys familista. Aquesta cir-
cumstància indueix a pensar que està tenint lloc un canvi generacional, tot 
i que la comparació de grups d’edat no té per què indicar una tendència de 
canvi, sinó –com hem suggerit en paràgrafs anteriors– punts de vista dife-
rents segons la situació objectiva en què es troben els individus.

Per comparació a altres països europeus, com veiem a les taules 2.1. i 2.2, 
la proporció d’espanyols que s’identifiquen amb les normes de solidaritat 
intergeneracional és molt més gran que no pas a França o Alemanya. En 
canvi, la comparació amb els països de l’est d’Europa posa de manifest 
nivells semblants  d’identificació amb les normes de solidaritat familiar, 
però amb una diferència remarcable: mentre que a Espanya les normes de 
suport financer entre generacions són quasi universalment acceptades, a 
l’est d’Europa mostren un suport menys generalitzat, sobretot pel que fa  
a les obligacions dels pares respecte als fills adults. I quant a la cura perso-
nal que requereix temps i esforç, el grau d’identificació amb les normes de 
cura està menys estès a Espanya que no pas als països considerats. En 
conjunt, però, la concepció familista de la solidaritat intergeneracional 
està tan escampada a Espanya com a Rússia, Romania o Bulgària.

Les dades procedents de l’estudi OASIS (Lowenstein i Ogg, 2003) confir-
men també –si les comparem amb altres països i altres indicadors– que 
l’acceptació de les normes de solidaritat intergeneracional a Espanya està 
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molt estesa, molt més que en altres països del nord d’Europa i que a Israel 
(vegeu la taula 1.3). Aquest estudi, però, revela així mateix que el grau de 
suport que desperten aquestes normes depèn dels termes en què es formu-
len. Així, quan s’hi introdueix el concepte «sacrifici», la identificació amb 
la norma és menor, i aleshores s’equipara el grau d’adhesió que susciten al 
que es dóna en altres països.

taula 1.3 

Percentatge que es manifesta d’acord amb diferents normes  
de solidaritat entre generacions en diversos països 

espanya alemanya rússIa noruega Israel

els fills adults casats han de viure prop  
dels seus pares per poder-los ajudar  
si ho necessiten 57 40 31 29 55

els fills adults han d’estar disposats  
a sacrificar coses que voldrien per  
als seus fills i d’aquesta manera ajudar  
els seus pares grans 44 36 47 41 37
les persones grans han de poder dependre 
dels seus fills adults quan necessitin ajuda 60 55 41 58 51

els pares tenen dret a algun tipus  
de compensació per tots els sacrificis  
que han fet pels seus fills 55 26 48 38 64
notes. la diferència de cada valor fins a 100 representa el percentatge de persones que no s’identifiquen amb la 
frase corresponent. població urbana més gran de 18 anys.
font: s.o. datland i K. herlofson, «norms and ideals about elder care», dins lowenstein i ogg (2003: 137), 
disponible a http://oasis.haifa.ac.il/.

 1.2. Solidaritat familiar i Estat del benestar

El fet que les normes familiars d’ajuda mútua gaudeixin d’una àmplia 
acceptació entre la població no vol dir que es vegi la família com l’única 
responsable de prestar ajuda als seus membres en cas de necessitat, ni sig-
nifica tampoc que no hi hagi un procés de redefinició de responsabilitats. 
Concretament, les demandes d’una implicació més gran de les administra-
cions públiques en les tasques de cura de les persones, tant d’infants com 
d’avis dependents, es remunta a èpoques ja passades i és sostinguda en el 
temps.
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La demanda d’escoles infantils o llars d’infants, justificades tant per faci-
litar la integració laboral de les dones com per solucionar els problemes de 
conciliació de vida familiar i laboral, és una vella reclamació social. Tant 
és així que en una enquesta del 2001 el 93% dels entrevistats consideraven 
que era «responsabilitat del govern facilitar l’atenció infantil per a tots 
aquells que ho vulguin» (ISSP, 2001), mentre que en països com ara Fin-
làndia o França aquests índexs eren del 77% i el 73%, respectivament. En 
els debats sobre les polítiques de conciliació de vida familiar i laboral, 
aquesta també és una de les demandes principals de les famílies amb fills 
petits. Ja hem assenyalat més amunt com la preferència per aquesta forma 
d’atenció i cura dels més petits ha anat augmentant fins a esdevenir majo-
ritària i sense que emergís una crítica ideològica o professional entre psi-
còlegs i pedagogs en contra de dur els nens a les llars d’infants i a favor de 
fer-se’n càrrec al si de la família (Marí-Klose et al., 2010).

En relació amb la cura de les persones dependents, les demandes cap a les 
administracions públiques perquè es desenvolupin serveis socials ha estat 
també creixent fins a esdevenir gairebé universal. Així, ja el 1997 el 85% 
considerava que «amb més i millors residències se solucionaria el proble-
ma de les persones grans que no poden viure soles» (CIS, 1997); el 2004 el 
94% opinava que «l’Estat hauria de cobrir les necessitats de la gent gran 
per mitjà dels seus serveis socials» (CIS, 2004). El model majoritari, però, 
no atribueix a l’Estat la responsabilitat de tenir cura dels avis dependents, 
sinó que es veu com una responsabilitat compartida amb la família, o bé 
complementària a la família. Encara que el 90% considera que «tenir cura 
dels pares ancians és un problema principalment dels fills», el 82% també 
considera que «la cura dels pares ancians no és un problema exclusiu dels 
fills, sinó que afecta igualment la societat i l’Estat» (CIS, 1997). Fins i tot 
la mateixa gent gran, independentment de si es troba en situació de depen-
dència o no, considera que la família no n’és l’única responsable, com 
podem observar a la taula 1.4. Aquest model normatiu de repartiment de 
responsabilitats entre família i Estat és comú a altres països amb un Estat 
del benestar desenvolupat i un abast limitat de la concepció familista de la 
solidaritat intergeneracional, com és el cas d’Alemanya, mentre que en 
altres com ara Noruega o Israel es considera que l’Estat és el responsable 
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principal de la cura de les persones grans, mentre que a la família se li as-
signa un paper de suport (Katz et al., 2003).

taula 1.4 

Percentatge que es manifesta d’acord amb diferents models  
de repartiment de responsabilitats entre l’Estat i la família a l’hora de 
cuidar la gent gran. Població de més de 65 anys

no dependent dependent total

les administracions públiques  
han de cuidar i atendre la gent gran 12 12 12
les administracions públiques i la família  
han de tenir cura de la gent gran 34 31 33
la família n’ha de ser la responsable principal, 
amb l’ajuda de les administracions públiques 44 40 43

la família ha de fer-se càrrec de tenir-ne 
cura, sense intervenció de les administracions 
públiques 6 5 5

no ho sap/no contesta 5 12 7

Total 100 100 100

nota. es consideren «dependents» aquelles situacions en les quals l’entrevistat necessita l’ajuda d’una persona 
per a una o més activitats de la vida diària.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi 2.647, condicions de vida de la gent gran (cIs, 2006), 
població de 65 anys i més.

Encara que aquests models de repartiment de responsabilitats de cura estan 
allunyats de la pràctica real, sobretot pel que fa a la cura de la gent gran (Ro-
dríguez, Mateo i Sancho, 2005; Abellán i Esparza, 2009; Tobío et al., 2010), 
més per manca de recursos públics suficients que no pas per la reticència 
de les famílies, revelen que el familisme expressat quan es pregunta només 
per les obligacions de pares i fills no reflecteix realment el paper atribuït per 
les persones a la família en la provisió de benestar dels seus membres.

 1.3. Individualització i normes de solidaritat familiar

El procés d’individualització que hi ha al darrere dels grans canvis que ha 
conegut la vida familiar no ha comportat la pèrdua de vigència de les nor-
mes de solidaritat familiar, ni a Espanya ni en altres països. Això no vol 
dir, però, que les hagi deixat inalterades. Malgrat que la vigència de les 
normes tradicionals de solidaritat intergeneracional sembla més estesa a 
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Espanya que als països del centre i el nord d’Europa, aquestes normes 
estan subjectes a un profund procés de redefinició en el qual la família 
perd centralitat en l’obligació d’oferir ajuda als seus membres, i en lloc 
d’això hi ha una predisposició més gran a utilitzar els recursos disponibles 
en el mercat o, sobretot, l’Estat. Així i tot, aquesta tendència s’ha vist fre-
nada per la crisi econòmica, que s’ha traduït en un reforç de les normes de 
suport mutu dins la família. En aquest sentit, la hipòtesi de la qual par-
tíem només s’ha complert en part.

Així, encara que quasi la totalitat de la població considera que pares i fills 
s’han d’ajudar econòmicament en cas de necessitat, abans de la incidència 
de la crisi econòmica, el 2004, quasi la meitat de la població també consi-
derava que, si cal demanar diners, és millor demanar un préstec a un banc 
que no pas a la família (vegeu el gràfic 1.1). Això és especialment cert entre 
la població de mitjana edat (40 a 59 anys, el 49%) com també entre els més 
grans de 60 anys (41%), més que no entre la població jove (38%). El recurs 
a la solidaritat familiar, doncs, sembla que es regula cada vegada més se-
gons el principi de la subsidiarietat, és a dir, es visualitza com un recurs 
d’última instància o d’emergència quan es necessiten diners, i no tant com 
el primer recurs al qual acudir.

En l’àmbit dels serveis personals que requereixen temps, dedicació i esforç, 
també està tenint lloc un procés de redefinició de les normes de solidaritat 
familiar en la mateixa direcció de concebre la solidaritat familiar en termes 
subsidiaris, tal com hem argumentat més amunt. A més a més, almenys en 
el pla de les representacions socials, s’ha registrat un rebuig generalitzat de 
l’atribució de la responsabilitat de la cura dels familiars dependents només 
a la dona. La cura s’entén, encara que no es practica en igual mesura, com 
una responsabilitat tant de les dones com dels homes.

No obstant això, si observem l’evolució de l’adhesió a les normes en el 
temps, trobem resultats que qüestionen aquesta interpretació, com podem 
veure al gràfic 1.1. Així, si analitzem els indicadors sobre els quals tenim 
dades anteriors i posteriors a la crisi econòmica, podem observar que, a 
conseqüència d’aquesta crisi i de les dificultats de tota mena que ha causat 
(atur, manca de recursos econòmics, crisi financera de l’Estat i retallada de 
les despeses socials, crisi bancària i dificultat d’accés al crèdit, entre d’altres), 
ha tingut lloc una davallada de la identificació amb les normes que establei-
xen la preferència pels recursos no familiars abans que pels familiars.
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Aquest reforç de la solidaritat familiar és particularment marcat en l’àmbit 
de la solidaritat econòmica. La proporció de persones que s’identifiquen 
amb la norma «Si cal demanar diners, és preferible acudir a un banc abans 
que demanar-los a la família» ha baixat del 44 al 32%, la qual cosa represen-
ta una disminució de 12 punts. Aquest canvi s’ha produït sobretot entre la 
població més jove (menors de 39 anys), que és la més afectada per la crisi i 
que, com veurem més endavant, és també la beneficiària principal de les 
ajudes econòmiques de la família. Aquest reforç de les normes de solidaritat 
econòmica, però, s’ha registrat en tots els grups d’edat.

grÀfIc 1.1

Percentatge de persones que es mostren d’acord amb diverses  
opcions entre la solidaritat familiar i el mercat o l’Estat
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les frases amb les quals es demanava assenyalar l’acord o el desacord són aquestes: 1. si cal demanar diners, és 
preferible acudir a un banc abans que demanar-los a la família. 2. És millor que els infants vagin a una llar d’infants 
o en tingui cura un cangur a casa abans que recórrer a familiars (aquesta afirmació no es va incloure el 2010).  
3. Quan una persona no es pot valer per ella mateixa, és preferible recórrer a les ajudes dels serveis socials abans 
que a la família.
font: elaboració pròpia a partir de les dades dels estudis 2.578 (2004) i 2.844 (2010) del cIs.

En l’àmbit de la cura de les persones també s’ha registrat la mateixa ten-
dència, si més no en la dimensió sobre la qual hem obtingut dades, que és 
la de la cura de persones grans dependents. La proporció d’entrevistats que 
consideren que «Quan una persona no es pot valer per ella mateixa, és 
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preferible recórrer a les ajudes dels serveis socials abans que a la família» 
ha baixat del 30 al 22%, la qual cosa representa un descens de vuit punts. 
Aquest reforç de la solidaritat familiar no s’ha donat entre la població 
gran, sinó que on més incidència ha tingut ha estat en la població jove  
(10 punts de descens entre els menors de 39 anys enfront de 6 punts entre 
els més grans de 60). No creiem que aquest indicador posi en qüestió la 
concepció que ha emergit que la responsabilitat de la cura de la gent gran 
no pot recaure exclusivament en les famílies, sinó que reflecteix la descon-
fiança en la capacitat de les administracions públiques de finançar els ser-
veis socials i, al mateix temps, la necessitat de reforçar les normes de soli-
daritat familiar.

La crisi econòmica, per tant, ha despertat la necessitat d’una part de la 
població de reforçar les normes de solidaritat familiar com a resposta, 
segons que en diria Ulrich Beck, a les amenaces al benestar individual 
derivades de la societat del risc i materialitzades en les altes taxes d’atur i 
en els dèficits financers de l’Estat. Seria una paradoxa de la individualitza-
ció que, després d’haver generat canvis tan profunds en tants aspectes de 
la vida familiar, la crisi econòmica revertís una part d’aquests canvis refor-
çant la solidaritat familiar. Encara que la família, com a grup social pri-
mari, sempre ha estat considerada l’últim reducte en les situacions de ne-
cessitat, no creiem que la tendència de fons de redefinició de les normes de 
solidaritat familiar hagi arribat a la fi.
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 II.  Solidaritat estructural: estructura  
de la xarxa familiar i proximitat 
geogràfica entre els seus membres

L’objectiu d’aquest capítol és analitzar l’estructura i la composició de les 
xarxes familiars de les persones quant a nombre, estructura d’edats i ge-
neracions, com també pel que fa a la seva distribució en l’espai. Aquest 
aspecte de la família és, com hem vist a la introducció, el que Bengtson i 
col·laboradors anomenen solidaritat estructural. Aquesta anàlisi és im-
portant per diversos motius. La xarxa social, de la qual la xarxa familiar 
és l’element constitutiu fonamental, forma part dels recursos de què dis-
posen els individus per assolir els seus objectius vitals i la satisfacció de 
les seves necessitats; en aquest sentit, la xarxa social forma part del «ca-
pital» de què disposen els individus per assolir el seu benestar, el que 
s’anomena «capital social» (Requena, 2008). No obstant això, les xarxes 
socials estan formades per diferents categories de vincles socials, princi-
palment de parentiu, però són igualment importants els vincles d’amistat 
i fins i tot de veïnatge. El tipus de «capital» que flueix a través d’aquests 
diferents tipus de vincles, però, no és el mateix, perquè les normes i expec-
tatives que regeixen la interacció a dins de cadascun dels tipus tampoc no 
són les mateixes. Altrament dit: el tipus de relació que es dóna entre pares 
i fills no és el mateix que el que s’estableix amb els amics, veïns, oncles, 
avis, germans, etc. Les formes i el contingut del contacte, el tipus de su-
port emocional o les ajudes que flueixen per cadascun d’aquests vincles, 
com també el potencial de solidaritat que representen, són diferents, com 
és ben sabut per l’experiència personal i com tindrem ocasió de veure en 
capítols successius. No és indiferent, doncs, determinar quina composició 
té la xarxa social dels individus.

D’altra banda, els profunds canvis demogràfics registrats en el passat re-
cent i no tan recent han alterat profundament l’estructura per edats i la 
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composició de la xarxa familiar. La caiguda de la natalitat a partir de la 
segona meitat dels anys setanta, a conseqüència del que s’ha denominat 
la «segona transició demogràfica» (Van de Kaa, 1987), ha estat la causa 
que les noves generacions siguin menys nombroses i que hagi augmentat 
la proporció de persones sense fills i amb famílies reduïdes, alhora que ha 
minvat dràsticament la de famílies nombroses. Simultàniament, la millo-
ra continuada en les condicions de vida ha fet que la incidència de la 
mortalitat tingui lloc a edats cada vegada més avançades, amb l’augment 
consegüent de l’esperança de vida de totes les generacions. En altres pa-
raules, es tenen menys fills i germans, mentre que els pares i els avis viuen 
cada vegada més anys. En termes gràfics aquest canvi d’estructura s’ha 
descrit com el desenvolupament d’una «estructura de tipus pèsol» (Bengs-
ton, Rosenthal i Burton, 1990; Treas, 1995) o «verticalització» de les xar-
xes familiars (Abellán i Esparza, 2009). Pels motius adduïts al paràgraf 
anterior, interessa saber fins a quin punt es produeix aquest tipus 
d’evolució de l’estructura d’edats en les xarxes de parentiu.

Un altre aspecte de gran importància en la densitat de les relacions entre 
els membres de la xarxa familiar és la seva localització geogràfica. Mal-
grat el desenvolupament de múltiples i sofisticats mitjans de comunicació 
entre els individus (mòbils, correu electrònic o telefonia a través 
d’internet), la proximitat geogràfica continua sent un aspecte essencial per 
a moltes de les activitats que desenvolupen conjuntament els membres de 
la xarxa i que contribueixen al seu benestar. Com destaquen Rossi i Rossi 
(1990), l’accessibilitat és a la base de tota interacció com també de 
l’intercanvi d’ajuda, i aquesta accessibilitat està molt condicionada per la 
proximitat física. El 50% o més de la variància en la freqüència de visites 
als membres més pròxims de la xarxa s’explica per la proximitat física 
(Meil, 2002a). En totes les anàlisis de la freqüència de contactes entre ge-
neracions, la distància a la qual viuen els pares dels fills és la variable que 
hi té més influència (Finley, 1989; Logan i Spitze, 1996; Nave-Herz, 2002; 
Hank, 2007). La freqüència de contactes condiciona al seu torn l’intercanvi 
d’ajudes, de manera que, amb la distància i la disminució dels contactes, 
els sentiments d’obligació mútua s’afebleixen, la proximitat afectiva ten-
deix a ressentir-se i l’ajuda mútua, sobretot de serveis personals, esdevé 
menys freqüent. Per això és molt important saber com de dispersa en 
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l’espai es troba la xarxa social dels individus i si s’ha començat a produir 
un allunyament espacial de la xarxa social, i singularment un allunyament 
de les generacions a conseqüència del procés d’individualització al qual 
hem fet referència al capítol 1.

 2.1. Característiques generals de l’estructura de les xarxes familiars

Vist que, llevat d’excepcions, totes les persones neixen i es crien al si d’una 
fa mília, quasi tots els individus estan inserits en una xarxa de relacions fa-
miliars que mantenen més o menys activa segons les circumstàncies i les 
afinitats amb els seus diversos membres. Segons l’EXSS (2007), el nombre 
mitjà de familiars consanguinis (avis, pares, germans, fills i néts) que té la 
població resident a Espanya –és a dir, considerant només les línies vertical i 
horitzontal de la xarxa de parentiu (sense incloure-hi oncles i cosins)– puja 
a 6,3, amb oscil·lacions entre menys de 3 (6%) i més de 25 (0,1%). Si am-
pliem les categories de parents per incloure-hi també els familiars polítics 
(cònjuge/parella, avis, pares, germans i nebots, per totes dues parts), amb els 
quals s’estableix un vincle més o menys intens segons la posició que s’ocupi 
en la xarxa de parentiu i les afinitats, el nombre mitjà de familiars puja  
a 19,3, amb una oscil·lació entre un mínim de menys de 3 (2%) i un màxim 
de 40 (5%).

El nombre de membres que componen la xarxa familiar varia no tan sols 
d’un individu a un altre, sinó principalment segons la fase del cicle de vida 
en què es troba, depenent de si ha format una família o no, de si ho han fet 
els seus germans i de la inexorabilitat de la mort. Com és evident, la xarxa 
de parentiu dels que han decidit formar una parella i tenir fills és més àm-
plia que no pas la dels que no ho han fet. Mentre que el nombre mitjà de 
familiars consanguinis i polítics puja a 22,2 entre els que tenen fills, entre 
els que no en tenen és d’11,4. En conjunt, el nombre de familiars varia 
amb l’edat, de manera que, com més edat, més alt és el nombre de fami-
liars, ja que és més probable haver format una família i tenir més fills: si 
entre els més joves de 30 anys el nombre mitjà de familiars consanguinis i 
polítics és de 12,7, entre els de 60 anys i més puja a 22,9, tot i que la des-
viació típica és elevada (12,2 per al conjunt de la mostra, augmentant amb 
l’edat).
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En conjunt, per tant, les persones es mouen en una àmplia xarxa familiar 
que pot oscil·lar, com a mitjana, des de sis membres, entre els que no han 
optat per iniciar un projecte de vida en comú amb una altra persona i són 
joves, fins a 26, entre els que ja són avis. Les persones que realment man-
quen de xarxa familiar, consanguínia o política, són casos merament tes-
timonials. També són ben poc freqüents les xarxes molt poc nombroses 
(només un 6% es mou en una xarxa formada per menys de sis membres). 
Els que tenen una xarxa més reduïda són, lògicament, el que no han tingut 
germans ni fills.

Hem vist anteriorment que, a conseqüència de la prolongació creixent de 
la vida i de la caiguda de la fecunditat, la composició per edats de la xarxa 
de parentiu ha canviat profundament: ha augmentat el nombre d’ascen-
dents vius i ha minvat el de fills.

La proporció d’adults emancipats que tenen almenys un progenitor viu 
assoleix el 64% i, naturalment, varia amb l’edat de l’entrevistat (gràfic 2.1). 
Com que és comú que tots dos pares visquin quan els fills s’emancipen, a 
mesura que es van fent més grans augmenta la proporció dels que perden 
el pare i, posteriorment, la mare. Si bé aquesta és una pauta natural, el 
canvi registrat a les últimes dècades consisteix que una proporció cada 
vegada més gran de persones té encara algun dels progenitors a edats en 
les quals abans aquest fenomen era poc freqüent. Així, la gran majoria de 
la població de 40 a 59 anys té un dels seus progenitors viu (73%); entre els 
que tenen més de 60 anys, la proporció és del 9%. Hi ha fins i tot un 1% de 
persones de més de 70 anys que tenen encara un progenitor viu, segons 
que es desprèn de l’enquesta de condicions de vida de la gent gran (CIS, 
2006b). Si hi considerem també els sogres, la probabilitat de tenir viu un 
membre de la generació precedent augmenta apreciablement, de manera 
que el 17% de la població de més de 60 anys i que viu en parella té almenys 
un dels seus progenitors o sogres (86% en el grup d’edat de 40 a 59). La 
proporció de persones en parella que té tots dos pares i tots dos sogres vius 
és també elevada, i en el grup d’edat de 40 a 59 anys arriba a l’11%.

Quant als fills, la proporció de persones que no en tenen ha anat augmen-
tant de manera sistemàtica de generació en generació, encara que la pro-
porció ha augmentat més entre les generacions més joves que ja han aca-
bat el seu període reproductiu. Si entre les dones nascudes entre 1931 i 
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grÀfIc 2.1

Percentatge d’entrevistats que tenen algun progenitor viu,  
segons l’edat
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1935 la proporció de les que no tenen fills és del 8%, aquesta proporció va 
augmentant lentament fins a arribar al 10% entre les nascudes a la prime-
ra meitat dels anys cinquanta, per accelerar el ritme de creixement a les 
generacions posteriors, de manera que entre les nascudes a la primera mei-
tat dels seixanta ja són el 12% les que no tenen fills (Delgado, 2007: 93). 
Vist el gran endarreriment en l’edat d’assolir la maternitat registrat durant 
les últimes dècades, podem esperar que la proporció de persones sense fills 
continuarà augmentant, ja que aquesta maternitat endarrerida està asso-
ciada a un nombre més petit de fills (Delgado, Zamora y Barrios, 2006).

No obstant això, la gran majoria dels adults emancipats han decidit tenir 
fills, sobretot quan han consolidat un projecte de parella. Segons dades de 
l’enquesta sobre fecunditat, família i valors (CIS, 2006a), que només en-
trevistava dones, el nombre mitjà de fills vius de les dones de més de  
40 anys és de 2,37, però aquest nombre varia considerablement amb l’edat. 
El nombre mitjà de fills ha anat minvant de generació en generació amb 
l’evolució de la transició demogràfica. Així, si entre les dones nascudes a 
la primera meitat dels anys trenta el nombre mitjà de fills era de 2,92, entre 
les nascudes entre el 1960 i el 1965 va ser d’1,79. Entre les nascudes des-
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prés el nombre encara és més baix, però el seu cicle reproductiu encara no 
ha acabat, tot i que tindran menys fills de mitjana. La pauta seguida és ben 
coneguda: les famílies nombroses (tres fills o més) han esdevingut cada 
vegada menys freqüents, alhora que les famílies de dos fills s’han configu-
rat no tan sols com el model ideal dominant, sinó també com la mida més 
habitual de família, i han augmentat les que tenen un únic fill (Delgado, 
2007).  Aquest canvi ha tingut lloc, sobretot, entre les generacions nascu-
des a partir de la segona meitat dels anys cinquanta, que van arribar a 
l’edat adulta quan la planificació familiar havia esdevingut norma social 
en matèria de regulació de la fecunditat (després que acabés la dictadura 
franquista).

Tenint en compte el paper central de les dones en l’articulació de la xarxa 
familiar, interessa saber la composició per sexes dels fills i la presència o 
absència de filles. Com és fàcilment imaginable, la probabilitat de tenir fi-
lles depèn del nombre de fills que hom tingui. Si només es té un fill,  
la probabilitat de tenir un nen és una mica més alta que la de tenir una 
nena perquè sempre neixen més nens que nenes, encara que els homes te-
nen una probabilitat de morir superior a la de les dones en totes les edats. 
Quan es tenen dos fills, la probabilitat que siguin de sexes diferents és la 
mateixa que la que siguin tots dos del mateix sexe, si bé en aquest segon 
cas és més probable que siguin dos nens que no pas dues nenes, a causa de 
la probabilitat més alta d’infantar un nen (taula 2.1).

taula 2.1

Composició per sexe dels fills segons el nombre de fills vius. 
Percentatge respecte als que tenen fills 

nombre de fIlls 1 2 3+ total

només fills homes 56 27 15 31

fills i filles – 48 75 44

només filles 44 25 10 25

Total 100 100 100 100

nombre de casos 218 395 249 862

nota: coeficient de contingència c=0,49 p≤0,001.  
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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Amb l’endarreriment sistemàtic de la maternitat entre les generacions nas-
cudes a partir de la segona meitat del segle passat (Delgado, 2007), l’edat 
a la qual es tenen néts ha augmentat. Segons l’enquesta Xarxes familiars i 
solidaritat, un 7% de les dones de 40 a 49 anys té néts, però és a partir dels 
50 anys quan això comença a ser una realitat més freqüent, ja que en el 
tram de 50 a 59 anys una de cada tres dones té almenys un nét (34%). A 
partir dels 60 anys la gran majoria de dones i homes tenen néts, i el percen-
tatge augmenta amb l’edat. Segons l’enquesta sobre les condicions de 
vida de les persones grans (CIS, 2006b), el 84% de les dones i el 80% dels 
homes de més de 65 anys tenen néts, un percentatge que puja al 92 i al 
89%, respectivament, si considerem únicament les persones que tenen fills 
(gràfic 2.2). És a dir, la immensa majoria dels pares tenen néts quan arri-
ben a l’edat de jubilació. Com més alt és el nombre de fills que han tingut, 
més alta és la probabilitat de tenir néts, de manera que la reducció del 
volum de la descendència fa més probable que no tinguin néts, particular-
ment en el cas que només hagin tingut un fill. Amb tot, el 77% dels més 
grans de 65 anys amb un sol fill han tingut almenys un nét, enfront del 
90% dels que n’han tingut dos i el 95% dels que n’han tingut tres.

grÀfIc 2.2

Percentatge de persones de més de 65 anys que tenen néts,  
segons l’edat i el sexe
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El nombre de néts depèn, lògicament, de l’edat i del nombre de fills que hagin 
tingut. Així, la mitjana entre els més grans de 65 anys que tenen néts (CIS, 
2006b) és de 4,8, però aquest nombre augmenta des de 4,1 (entre els que tenen 
entre 65 i 74 anys) fins a 5,4 (entre els més grans de 75). Entre els que només 
han tingut un fill (i són més grans de 65 anys i tenen néts) és de 2,1, mentre que 
entre els que n’han tingut quatre o més és de 8,2, amb una gran variància.

Tot i que l’edat de maternitat s’ha endarrerit, la prolongació de la vida dels 
pares ha fet que augmenti el nombre de generacions que viuen al mateix 
temps. Com podem observar a la taula 2.2, mentre que el nombre de llars 
en què conviuen tres generacions és molt baix (en la nostra mostra no re-
presenta sinó el 4% del total), el nombre de xarxes familiars de tres gene-
racions (considerant únicament la línia vertical de l’entrevistat o el seu 
cònjuge) de fet és la més freqüent, ja que quasi dos de cada tres enquestats 
formen part d’una xarxa composta per membres de tres generacions dife-
rents (62%). D’altra banda, la coexistència de quatre generacions en algu-
na fase del cicle vital no és ni molt menys infreqüent (20%) i es dóna prin-
cipalment cap a la trentena, quan hom passa a ser pare o mare i encara viu 
algun avi, o bé cap al final de la vida laboral, quan hom passa a ser avi i 
sobreviu algun progenitor. La coexistència de cinc generacions, en canvi, 
és merament testimonial. Com és fàcilment imaginable, els qui no han 
optat per formar una família o no han materialitzat un projecte de vida en 
comú tenen una xarxa familiar amb un nombre de generacions més baix, 
integrada per la generació a la qual pertanyen i la dels ascendents. Si tenen 
nebots però no fills, l’estructura de les xarxes segons les generacions amb 
prou feines canvia respecte a la que recull la taula.

Pel que fa als germans, la proporció d’adults emancipats que en tenen és 
molt elevada (91%) i varia amb l’edat i el sexe. Atès que de cada edat mo-
ren més homes que dones, el percentatge de dones sense germans és una 
mica superior al d’homes (11% de dones i 7% d’homes adults emancipats). 
Entre els més grans de 65 anys aquesta proporció és encara més alta, ja 
que la mitjana és del 18% entre les dones i el 15% entre els homes, i aug-
menta amb l’edat (CIS, 2006b). Si entre les generacions més grans 
l’absència de germans ve determinada sobretot per la mortalitat més alta 
dels homes, entre les més joves s’associa fonamentalment al descens de la 
fecunditat i l’augment de les famílies amb un sol fill.
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taula 2.2

Nombre de generacions que integren la xarxa de parentiu  
de l’entrevistat i el seu cònjuge (si en té), segons l’edat

nombre de 
generacIons 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 I mÉs total

1 – – – 6 4 18 4

2 7 18 12 18 17 6 13

3 74 53 75 54 57 59 62

4 19 28 12 21 22 17 20

5 – –

Total 100 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 205 247 228 177 138 184 1.179

nota: «–» indica menys de cinc casos. coeficient de contingència c=0,35 p≤0,001. 
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Entre els adults emancipats, el nombre mitjà de germans, si n’hi ha, puja a 
2,6, però, com hem indicat, varia amb la mortalitat diferencial dels sexes i 
la caiguda de la fecunditat. A la taula 2.3 podem observar com la caiguda 
de la fecunditat es tradueix en una proporció creixent de persones que no 
tenen germans o que només en tenen un, alhora que disminueix la dels que 
en tenen molts. Així i tot, el percentatge de persones que assenyalen no 
tenir germans és només del 10%, i el dels que en tenen tres o més és molt 
elevat (39%). Com en el cas dels fills, la probabilitat de tenir germanes 
varia amb el nombre de germans, de manera que mentre que el 41% de les 
persones que només en tenen un aquest és una germana, entre els que en 
tenen dos puja al 76%, i entre els que en tenen tres o més arriba fins al 
91%. En conjunt, dos de cada tres adults emancipats (66%) tenen una 
germana, una proporció que no varia significativament amb l’edat.

Un cop presentades les característiques més generals de l’estructura de la 
xarxa de parentiu, passem a analitzar les pautes de convivència i proximi-
tat residencial dels membres de la xarxa familiar i els efectes que hi ha 
tingut el procés d’individualització.
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taula 2.3

Percentatge de persones que tenen germans segons  
l’edat i el nombre de germans

nombre de germans 18-39 40-59 60 I mÉs total

cap 8 8 14 10

1 31 25 19 25

2 30 24 20 25

3 o més 30 43 47 39

Total 100 100 100 100

nombre mitjà (1) 2,3 2,9 2,8 2,7

nombre de casos 453 405 320 1.178

nota: (1) en queden exclosos els que no tenen germans. coeficient d’associació per a valors ordinals gamma = 
0,12 p≤0,01.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 2.2. Proximitat residencial de la xarxa familiar

2.2.1. La convivència entre les generacions

El principi que regeix la formació d’una família és el de neolocalitat, un 
terme amb el qual es designa el fenomen d’un jove que, tot desitjant mate-
rialitzar un projecte de vida en comú amb la seva parella, s’emancipa de la 
llar dels seus pares i en forma una de pròpia. Només en circumstàncies 
especials i poc freqüents (vestigis de la família troncal, maternitat adoles-
cent, certs col·lectius d’immigrants, entre altres), l’inici de la vida en pare-
lla es produeix a la llar paterna. Fins i tot si no hi ha un projecte de vida 
en comú amb una parella, s’espera que els fills, un cop adults, abandonin 
la llar dels pares per formar-ne una de pròpia.

La permanència dels fills a casa els pares un cop han acabat la seva formació 
i fins que s’emancipen es pot considerar no tant una manifestació de 
l’obligació parental de prestar habitació i aliments, sinó una expressió de so-
lidaritat entre generacions, ja que és una via que facilita l’emancipació dels 
fills sense que això impliqui una reducció del seu nivell de vida. La per-
manència a la llar dels pares permet que els fills afrontin amb costos menors 
l’atur i la precarietat en el mercat de treball; la convivència a la llar funciona, 
doncs, com una «assegurança d’atur» per als joves. També els permet de 
mantenir o incrementar, segons les circumstàncies, els seus nivells de con-
sum, i acumular alhora capital i capacitat d’endeutament per a l’adquisició 
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d’un habitatge, que és el model dominant d’emancipació residencial actual-
ment. Aquesta forma de solidaritat tradicional evita, per tant, el desclassa-
ment dels joves quan s’emancipen i sembla que ha gua nyat importància amb 
el desenvolupament de la societat de consum, que, lluny de reduir els costos 
de l’emancipació, els ha augmentat. No es tracta només que l’habitatge sigui 
cada vegada més car i per tant més difícil d’aconseguir, sinó que els nivells de 
consum requerits per poder-se emancipar sense que tingui lloc un desclassa-
ment cada vegada són més alts. 

grÀfIc 2.3

Percentatge de joves de 18 a 29 anys que conviuen amb els pares  
o els sogres a la mateixa llar
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’european social survey (2008); dades ponderades.

És prou conegut que a Espanya, com en altres països del sud i l’est 
d’Europa, l’emancipació dels joves de la llar paterna s’ha anat endarrerint 
sistemàticament i acaba tenint lloc a una edat –per comparació a la dels 
pares– molt tardana. Tot i que la proporció de joves de 18 a 29 anys que 
conviuen amb els pares ha anat minvant des de mitjan anys noranta, so-
bretot per l’efecte de la immigració, encara que també perquè els joves se’n 
van més aviat (Instituto de la Juventud, 2008; Jiménez et al., 2008), els 
joves espanyols romanen a la casa paterna fins a edats que en el passat es 
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consideraven inusualment avançades. Com podem veure al gràfic 2.3, 
mentre que a Espanya el 67% dels joves de 18 a 29 anys el 2008 vivien a 
casa els pares, als països escandinaus aquest percentatge se situa al voltant 
del 30%, i als països centreeuropeus és d’un 52%.

No és aquest el context per examinar les causes estructurals que expliquen 
aquest endarreriment i el paper que el model d’Estat del benestar pot tenir 
en l’explicació de les diferències entre els diferents grups de països; centra-
rem la nostra atenció en el paper que ha tingut el procés d’individualització 
en aquest endarreriment (Jiménez et al., 2008; Albertini, Kohli i Vogel, 
2007). Lluny d’erosionar la solidaritat familiar, la individualització l’ha 
reforçada perquè ha generat una transformació profunda de les normes 
que regeixen la convivència entre sexes i generacions a les llars, i aquesta 
transformació ha fet possible que les generacions visquin juntes sense gai-
res conflictes generacionals més enllà de la infantesa. Com hem assenyalat 
a la introducció, la individualització ha comportat la fi de la família pa-
triarcal i l’aparició de la família negociadora i, amb ella, la capacitat de 
negociació dels termes de convivència entre les generacions. Amb això els 
joves han guanyat quotes cada vegada més àmplies d’autonomia i s’han 
assolit nivells de satisfacció amb la convivència en general alts, tant entre 
els pares com entre els fills (Meil, 2006; Instituto de la Juventud, 2008). Si  
l’e mergència de la família negociadora ha reduït el control dels pares so-
bre la vida dels seus fills i amb això ha millorat el seu benestar subjectiu, 
la reducció de la grandària de les famílies, també fruit de la individualitza-
ció, n’ha millorat el benestar material, ja que els recursos dels pares i 
l’espai de la llar familiar s’ha de distribuir entre menys germans.

El desenvolupament de la família negociadora i el fet que sigui més reduïda 
han facilitat que, en el context del procés d’individualització, s’hagi pogut 
registrar una dilació en el moment d’emancipació dels joves, fins a edats que 
en el passat haurien estat quasi inimaginables. Però el procés d’individualització 
també ha afavorit la situació inversa, és a dir, que aquesta emancipació pu-
gui tenir lloc quan els fills són molt més joves, com passa als països del nord 
i el centre d’Europa. En aquest sentit, el procés d’individualització, entès 
com a pèrdua del control social dels projectes de vida individuals i guany 
d’autonomia per a la definició individual, no ha comportat l’erosió de la 
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solidaritat familiar, sinó que, gràcies als canvis que ha generat en altres di-
mensions de la dinàmica familiar, més aviat l’ha reforçada.

grÀfIc 2.4

Formes de convivència de les persones grans (més de 65 anys)  
el 1993 i el 2006, segons l’edat
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En el cas de les pautes de convivència de la gent gran (més de 65 anys) amb 
els seus fills adults, la norma tradicional establia la convivència de totes 
dues generacions a les zones geogràfiques de família troncal al llarg de 
tota la vida, i a les zones de família nuclear, la reagrupació de les gene-
racions amb la viduïtat o la discapacitat (Reher, 1996). Els avis, per tant, 
convivien en general amb generacions més joves. A conseqüència del pro-
cés d’individualització, com hem assenyalat al capítol anterior, s’ha anat 
ge neralitzant la norma de la «intimitat a distància», de manera que les ge-
neracions més grans i els fills adults tendeixen a viure en llars independents 
durant períodes cada vegada més prolongats. Amb la reducció de la gran-
dària de les famílies, l’augment sistemàtic de l’esperança de vida i la nor-
ma de la «intimitat a distància», el nombre de parelles de gent gran que 
viuen soles (sense fills), com també el de persones grans que viuen soles, ha 
anat augmentant al llarg de les dues últimes dècades. Aquest augment  
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ha tingut lloc a totes les edats, però és especialment intens al grup de po-
blació de més de 85 anys, com podem observar al gràfic 2.4. Així i tot, la 
norma de convivència dels més ancians amb els seus fills continua estant 
molt estesa, ja que el 48% dels més grans de 84 anys viuen amb algun fill. 
No obstant això, aquest gràfic també posa de manifest que la proporció de 
persones d’aquestes edats que viuen amb algun fill ha minvat molt al llarg 
del període considerat (del 63% al 48%), alhora que ha augmentat no no-
més la proporció dels que viuen sols, sinó també la d’«altres llars» (del 7% 
al 9%), que inclou circumstàncies heterogènies, però on adquireix cada 
vegada més protagonisme la persona gran que viu amb una persona de 
servei interna. Resulta il·lustrativa d’aquest procés de canvi la circumstàn-
cia que, mentre que el 1993 la proporció de persones grans que vivien amb 
els fills creixia linealment amb l’edat, el 2006 presenta una forma de U i es 
pluralitzen més les formes de convivència dels que són molt grans.

Comparativament amb altres països, malgrat la forta davallada del nom-
bre de persones grans que viuen amb fills en una mateixa llar, aquesta 
manifestació de la solidaritat familiar continua estant molt més estesa que 
als països del nord i el centre d’Europa, però una mica menys que als de 
l’est. És molt discutible que la tendència que la gent gran visqui al màxim 
temps possible a casa seva tingui com a resultat nivells tan baixos de con-
vivència de les generacions adultes com els que trobem als països escandi-
naus. Hem vist al capítol anterior que la norma de convivència entre gene-
racions quan els ancians ja no poden viure sols continua fortament 
arrelada. Avui, però, assistim a un procés de redefinició dels termes en què 
es considera impossible que continuïn vivint sols, ja que la teleassistència 
i el servei domèstic (gràcies a la immigració) a un preu assequible per a 
àmplies capes socials són realitats cada vegada més freqüents. L’explotació 
de l’enquesta del CIS 2.844 del 2010 corrobora que la proporció de més 
grans de 65 anys que viuen sols continua augmentant (del 22% el 2006 al 
23%), al mateix temps que es redueix la dels que viuen amb els fills (del 31 
al 25%).
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grÀfIc 2.5

Proporció de persones de més de 75 anys que viuen amb algun fill  
en diferents països europeus (2008)
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’european social survey (2008); dades ponderades.

2.2.2.  La proximitat geogràfica amb els membres de la xarxa familiar 
amb què no es conviu

La distància a la qual viuen els diversos membres de la xarxa familiar que 
no conviuen sota el mateix sostre no és, en general, gaire elevada. Com 
observem a la taula 2.4, dues de cada tres persones tenen almenys un dels 
seus familiars més propers (pares, germans o fills emancipats) a menys de 
30 minuts de distància (en el mitjà de transport que utilitzen habitualment), 
i només una de cada tres no en té cap a la vora. Les variables que més in-
flueixen en la probabilitat de tenir la família a prop són la migració i la 
grandària de la família. Els immigrants, sobretot, però també els que han 
anat a viure a una altra província, són els que tenen més probabilitat de no 
tenir cap familiar consanguini que visqui a la vora. Així i tot, la gran majo-
ria dels migrants espanyols (el 62%) té algun familiar consanguini no gaire 
lluny de casa seva. Com més gran és el nombre de membres de la família 
consanguínia, menor és la probabilitat de no tenir cap familiar a prop, tot 
i que també és més gran la probabilitat que algun membre hagi migrat.
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taula 2.4

Percentatge d’adults emancipats que tenen membres de la família  
consanguínia (pares, germans i fills) amb els quals no conviuen  
a 30 minuts o menys de distància

Província de naixement  
i residència

sexe
nombre de membres de  

la família consanguínia(1)

total
la  

mateixa
diferent

a  
l’estranger

home dona 1 2 3 4 5+

cap 28 38 55 29 34 44 38 34 31 26 32

algun 43 50 37 44 45 24 42 49 63 45

tots 29 12 8 27 21 56 38 24 20 11 23

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

nota: (1) sense comptar-hi l’entrevistat.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Considerades les diferents categories familiars, observem que al voltant 
d’un 60% de les persones té a menys de 30 minuts de distància els seus 
pares, sogres, fills emancipats, germans i/o cunyats (germans del cònjuge) 
amb què no conviu; el 50%, fins i tot a menys de 15 minuts, mentre que els 
que els tenen a més de dues hores són només al voltant del 20% (taula 2.5). 
Destaca també que la distància a què viuen els individus de les diferents 
categories de parentiu és molt semblant, amb l’excepció dels avis. El temps 
necessari per arribar fins on viuen els avis, en conjunt, és molt més gran, la 
qual cosa pot ser encara un reflex dels grans moviments migratoris regis-
trats durant l’èxode rural dels anys seixanta del segle passat. Així, doncs, 
la majoria dels familiars –independentment del vincle– viuen molt a prop 
els uns dels altres, i aquesta circumstància facilita que pares i fills adults 
visquin en cases separades d’acord amb el principi de la «intimitat a dis-
tància».

La hipòtesi d’una tendència cap a l’allunyament de les generacions no 
sembla que s’estigui complint. Si comparem la distància entre la llar dels 
entrevistats i la dels seus pares, amb prou feines difereix de la que separa 
la dels entrevistats amb la dels fills emancipats, si en tenen. El procés 
d’individualització, per tant, no sembla que fomenti un allunyament de les 
generacions, encara que, si només es té un fill, la probabilitat que visqui a 
la vora és menor que quan se’n tenen més.
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taula 2.5

Distància a la qual viu l’entrevistat respecte a parents  
de diversos graus

avis 
materns

avis  
Paterns

Pares / 
mare

sogres /  
sogra

fill/a més 
ProPer

germà/-ana  
més ProPer

cunyat/-ada 
més ProPer(1)

0 a 5 minuts 10 9 32 22 32 29 22

6 a 15 minuts 12 11 21 21 21 17 20

16 a 30 minuts 13 16 10 16 11 12 18

1/2 a 1 hora 14 14 11 13 14 13 13

1 a 2 hores 4 11 6 5 4 5 6

més de 2 hores 48 38 20 22 17 24 21

Total 100 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 191 131 576 522 406 1.011 693

nota: (1) es refereix al germà o germana del cònjuge o parella que viu més a prop. la informació es va recollir 
en minuts de distància en el mitjà de transport utilitzat habitualment; la taula agrupa les respostes per trams de 
distància.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

grÀfIc 2.6

Percentatge de pares de més de 50 anys amb fills emancipats  
que viuen a menys de 5 km de distància
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Polonia 63%
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de la survey on health, age and retirement in europe (share) 
(2008), disponible a www.share-project.org.
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Si es compara amb altres països, les generacions no tan sols viuen durant 
més temps plegades perquè els fills s’emancipen més tard i conviuen més 
sovint amb els seus pares ja molt grans, sinó que també, quan no conviuen 
a la mateixa llar, viuen més a prop d’ells que als països del centre i el nord 
d’Europa. D’altra banda, aquesta és una pauta comuna a molts països del 
sud i l’est del continent. Si ampliem el radi fins als 25 km, però, les diferèn-
cies entre països minven substancialment.

 2.3. Individualització i solidaritat estructural

Com hem argumentat a la introducció, el procés d’individualització ha pro-
vocat una davallada de la fecunditat fins a nivells molt baixos. Afegit a 
l’augment de l’esperança de vida, això està transformant profundament 
l’estructura de les xarxes familiars.

Cada vegada és més freqüent que pares o sogres visquin més anys, de manera 
que augmenta la probabilitat de tenir ascendents vius a edats cada vegada 
més avançades (el 9% de les persones de més de 60 anys tenen algun progeni-
tor viu). D’altra banda, augmenta la proporció de persones que no tenen fills 
i, per tant, tampoc néts. Tot i així, la gran majoria de les persones en condi-
cions de tenir-ne continuen optant per procrear, encara que sigui en un nom-
bre limitat, per la qual cosa les famílies reduïdes són cada cop més freqüents. 
En aquest sentit, la majoria de les persones formen part d’una estructura de 
parentiu en què hi ha tres generacions (62%) i no és infreqüent que fins i tot 
siguin quatre (20%). Amb un calendari temporal diferent, també augmenta 
la proporció de persones sense germans i, així mateix, quan n’hi ha, en dismi-
nueix el nombre. Per tornar al símil gràfic al·ludit més amunt, l’estructura de 
la xarxa de parentiu adquireix cada vegada més la forma d’un pèsol, en el 
sentit que les xarxes de parentiu es caracteritzen per tenir cada cop més as-
cendents vius i menys descendents i germans. Aquesta tendència fa que aug-
menti la probabilitat que no hi hagi dones a les xarxes que puguin tenir la 
funció –que tradicionalment han tingut i continuen assumint– de facilitado-
res dels contactes i intercanvis d’ajuda dins la xarxa familiar.

El procés d’individualització també ha provocat un canvi profund en la di-
nàmica de les famílies, en el sentit de concedir més autonomia als seus  
diversos membres per negociar i renegociar (de manera més implícita que 



solIdarItat estructural: estructura de la XarXa famIlIar I proXImItat geogrÀfIca entre els seus membres  61

no pas explícita) els termes de la convivència, cosa que ha afectat en gran 
manera les pautes de convivència de les generacions. Contràriament al que 
en principi podríem esperar, aquest aspecte de la individualització ha faci-
litat la permanència dels joves adults durant més temps a casa els pares 
fins que es puguin emancipar sense que minvin els seus nivells de consum. 
L’expressió popular alemanya Hotel Mama per designar l’ús que fan els 
joves adults no emancipats de la llar parental posa de manifest d’una for-
ma irònica –tot i que encertada– com s’han transformat les normes de 
convivència i l’estructura de poder dins les famílies.

D’altra banda, l’accent en l’autonomia també ha fomentat la separació 
residencial de les generacions més grans segons el principi d’«intimitat a 
distància». Encara que la convivència de les persones molt grans amb els 
seus fills adults continua sent elevada, si es compara amb altres països, la 
individualització ha fet que la proporció de persones grans que viuen amb 
algun dels seus fills disminueixi sistemàticament i augmenti la proporció 
dels que viuen sols o amb alguna persona de servei. Així mateix, el fet que 
la proximitat residencial de les generacions sigui igualment elevada –sem-
bla que això no s’ha vist afectat pel procés d’individualització– contri-
bueix a fomentar aquesta tendència.

Si la comparem amb la d’altres països del centre i el nord d’Europa, la famí-
lia espanyola es caracteritza per una emancipació molt tardana dels joves, 
una proporció relativament elevada de pares grans que viuen amb algun dels 
seus fills i una proximitat de la xarxa familiar també molt alta. Aquesta pau-
ta és compartida per altres països del sud i l’est d’Europa.
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 III. La sociabilitat familiar

L’objectiu d’aquest capítol és analitzar la freqüència dels contactes entre els 
membres de la xarxa familiar que no conviuen a la mateixa llar, les caracte-
rístiques d’aquests contactes, els factors de què depenen i, d’acord amb la 
tercera hipòtesi formulada al capítol 1, explorar en quina mesura el procés 
d’individualització creixent i l’afebliment del control social i familiar sobre 
els comportaments individuals han afectat la sociabilitat familiar. Les pre-
guntes a les quals vol donar resposta aquest capítol són les que exposem tot 
seguit.

•  Quina és la densitat de les relacions amb els diferents membres de la 
xarxa familiar? És més intens el contacte familiar a Espanya que en 
altres països del nostre entorn?

•  Continuen ocupant les dones un paper central en l’articulació de les 
xarxes familiars? Com influeix el fet de no tenir filles en les relacions 
intergeneracionals? Estan les persones grans que no tenen filles més 
aïllades que les que sí que en tenen?

•  Com influeix la reducció del nombre de fills en la densitat de les rela-
cions intergeneracionals i, en general, en les seves relacions socials?

•  Com ha influït el procés d’individualització en la densitat de relacions 
entre els membres de la xarxa familiar?

Donar una resposta a aquestes preguntes és important per diferents mo-
tius. La integració dels individus en la societat és el que els permet l’accés 
als recursos que satisfan les seves necessitats (materials, afectives, de com-
panyia, etc.). Al contrari, l’aïllament social dificulta –o fins i tot impedeix– 
la satisfacció d’aquestes necessitats. La integració en la societat es produeix 



la socIabIlItat famIlIar 63

per mitjà de diversos contextos socials, i un dels més importants és el con-
tacte continuat amb altres membres amb els quals compartir temps lliure, 
aficions, preocupacions, inquietuds i interessos. El contacte amb els mem-
bres de la xarxa social és una de les vies que proporcionen sentiments de 
pertinença i eviten l’aïllament social. La sociabilitat amb els membres de la 
xarxa constitueix, doncs, un aspecte important de la qualitat de vida de les 
persones (Saraceno et al., 2005). Però els contactes no només serveixen per 
evitar els sentiments de soledat i aïllament, o per passar satisfactòriament 
el temps lliure: el contacte recurrent amb els membres de la xarxa serveix 
també per mantenir vius els vincles al llarg del temps. Gràcies a la recurrèn-
cia es manté el sentiment de pertinença i s’estableixen les bases perquè hom 
pugui intercanviar diferents tipus d’ajuda (Rossi i Rossi, 1990; Kellerhals et 
al., 1994; Logan i Spitze, 1996). Interessa, per tant, saber quines són les 
pautes de sociabilitat familiar i com hi influeix el canvi social.

 3.1. Aspectes metodològics

El contacte entre els membres de la xarxa pot adoptar bàsicament dues 
formes. D’una banda, hi ha el contacte personal mitjançant les visites o les 
activitats conjuntes, normalment de lleure, que, no obstant això, també po-
den ser de feina remunerada (negocis familiars) o no remunerada (ajuda). 
D’altra banda, trobem el contacte a través dels mitjans de comunicació, que 
opera fonamentalment sobre la base del telèfon; tot i que hi ha també altres 
modalitats de contacte (correu electrònic, cartes, xats d’internet, etc.), són 
molt menys utilitzades. 

Per mesurar la intensitat dels contactes personals, es pregunta als entrevis-
tats sobre la freqüència dels seus contactes personals d’oci («Amb quina 
freqüència solen veure’s i passar una estona plegats?»). Les preguntes no 
especifiquen les opcions de resposta, però sí que les codifiquen en una es-
cala que va de «diàriament» a «mai». Aquesta manera de mesurar, però, 
genera una sobrevaloració de la freqüència dels contactes. Per mesurar 
l’adequació d’aquest indicador es va preguntar als entrevistats que referis-
sin amb quines persones amb les quals no convivien s’havien vist i passat 
una estona d’oci els caps de setmana previs a l’enquesta. Doncs bé, segons 
l’EXSS 2007, només el 37% dels que afirmen que veuen diàriament la seva 
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mare declaren haver-la vista per «passar una estona plegats» els darrers 
caps de setmana. De manera semblant, només el 31% dels que diuen que 
veuen els seus germans diàriament ho han fet els darrers caps de setmana. 
Amb els fills emancipats passa el mateix, i la proporció és semblant: 38%. 
Malgrat això, preguntar quines persones han vist «els darrers caps de set-
mana» també presenta limitacions per mesurar realment quin és l’abast de 
la sociabilitat. D’una banda, hi ha el problema de la memòria selectiva, 
que en aquest cas potser no és gaire rellevant, ja que el termini temporal 
és curt. D’altra banda, trobem la tendència a donar només una o, a tot 
estirar, dues respostes a les preguntes amb resposta múltiple, cosa que en 
aquest cas tendeix a invisibilitzar contactes quan hom té una vida social 
relativament variada. A l’EXSS 2007, el 40% va assenyalar només un tipus 
de contacte i el 21% es va referir a dos; la resta són els que en van indicar 
més de dos. No sabem fins a quin punt aquestes respostes representen una 
estimació real del nombre de persones amb les quals efectivament s’ha 
organitzat una part del temps lliure disponible durant els caps de setmana.

Tot i aquestes limitacions, podem considerar que el fet de preguntar per la 
freqüència relativa de contactes és una operacionalització vàlida sempre 
que no es prengui literalment com la freqüència efectiva, sinó com un in-
dicador de la intensitat percebuda dels contactes. De fet, aquest és 
l’indicador que es fa servir als estudis especialitzats des de fa molt de 
temps per mesurar la densitat de les relacions socials, i fins ara no s’ha 
trobat una operacionalització més satisfactòria (ISSP,1986; ISSP, 2001; 
OASIS, 2003; SHARE, 2003; EQLS, 2003 i 2007; GGS, 2006).

Per mesurar la freqüència de contactes no personals, es va preguntar per 
la freqüència de trucades telefòniques, fent servir els mateixos criteris de 
codificació que en el cas de les visites. En contra del que podíem suposar 
d’entrada, les trucades telefòniques no són en general un substitut de les 
visites, de manera que com més intens és el contacte personal, més fre-
qüent és també el contacte telefònic. No obstant això, aquestes trucades 
també funcionen com un substitut de les visites entre els qui viuen a dis-
tàncies considerables, de manera que els qui viuen a més de dues hores de 
distància tendeixen a tenir un contacte telefònic freqüent, particularment 
en les relacions intergeneracionals més que no pas entre germans. Aquest 
tipus de contacte serveix per mantenir vius els vincles i el sentiment de 
pertinença al «nosaltres, família».
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Els efectes de la individualització s’analitzaran, com hem assenyalat al 
capítol 1, d’una banda, a partir de la seva incidència en l’estructura de la 
xarxa familiar, i concretament en la reducció de la grandària de la família, 
amb l’augment consegüent de la probabilitat de no tenir filles. I, d’altra 
banda, mitjançant l’indicador d’afebliment de les normes de solidaritat 
familiar presentat a la introducció i analitzat al capítol 2, i que hem ano-
menat «índex d’individualització». La hipòtesi de la desinstitucionalitza-
ció de les relacions familiars s’examinarà analitzant la influència de la 
proximitat afectiva en la densitat relacional.

 3.2.  Característiques del contacte amb els membres  
de la xarxa familiar

3.2.1. Característiques generals de la sociabilitat familiar

La percepció subjectiva sobre la freqüència dels contactes personals amb 
els diversos familiars amb qui no es conviu és molt elevada, ja que la pro-
porció de persones que assenyalen que veuen un familiar almenys un cop 
per setmana oscil·la entre el 52 i el 85%, segons sigui el tipus de parentiu. 
Com podem veure a la taula 3.2, aquesta elevada freqüència de contactes 
personals es produeix tant amb familiars consanguinis (pares, fills emanci-
pats i germans) com amb familiars polítics (sogres i germans de la parella, 
si n’hi ha), encara que la percepció de la freqüència del contacte amb 
aquests darrers és més baixa. El contacte més freqüent es produeix entre 
pares i fills, més que no pas entre germans; dins la línia intergeneracional, 
és més freqüent amb els fills emancipats que no amb els pares. El contacte 
amb els avis, en canvi, és molt més esporàdic, força més fins i tot que amb 
els familiars de la parella, la qual cosa posa de manifest que la densitat re-
lacional es dóna sobretot amb els familiars més propers de l’entrevistat i de 
la seva parella. Les dades obtingudes d’enquestes fetes a diversos països, 
com les que veurem més endavant, revelen que aquesta pauta es registra 
també en altres països de la Unió Europea, si més no pel que fa al contacte 
entre pares, fills i germans, respecte al qual hi ha informació comparada.

El fet que el contacte amb els fills emancipats sigui més freqüent que no 
amb els pares pot fer pensar en una tendència a l’augment de la densitat 
relacional entre generacions, a l’inrevés del que podríem suposar inicial-
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ment a partir de la tesi de la individualització. Aquesta tendència, però, es 
podria explicar per la desaparició de la família patriarcal i l’emergència de 
la família negociadora, que es traduiria en una proximitat afectiva més 
gran entre les generacions i un contacte personal més estret. L’evolució 
dels indicadors dels quals tenim informació per a diferents anys evidencia, 
però, que entre el 1994 i el 2007 no hi ha hagut cap canvi significatiu a 
Espanya. Així, segons l’enquesta 2.113 del CIS (1994), el 71% dels entre-
vistats que no convivien amb la seva mare deien que la veien almenys un 
cop per setmana, una proporció que el 2001 era del 74% segons l’enquesta 
ISSP i el 2007 també del 74% segons la nostra EXSS, tot i que segons 
l’European Quality of Life Survey (2003 i 2007) seria en tots dos casos del 
64% (dades referides a Espanya). El contacte amb els fills tampoc ha min-
vat entre el 2001 i el 2007: el 85% indica que els veu almenys un cop per 
setmana en tots dos moments temporals, segons les enquestes ISSP (2001) 
i EXSS (2007), i el 87% segons l’EQLS (2007). 

taula 3.1

Percentatge de persones que afirmen que veuen diferents membres  
de la seva xarxa, segons la freqüència del contacte (1)

avis
Pares/ 
mare

sogres/
sogra

fill/a 
germà/ 

-ana 
cunyat/-

ada 
oncles/ 

ties
cosins/-

ines
amics/

amigues

cada dia 7 33 16 43 25 13 : : :

alguns cops  
per setmana 14 26 20 25 22 21 : : :

un cop per 
setmana 8 14 23 17 13 18 – – 59

alguns cops  
el mes 24 12 19 8 18 25 33 36 19

alguns cops 
l’any 25 10 12 5 13 16 20 18 10

un cop l’any 10 1 3 – 4 4 19 17 3

menys sovint 6 3 4 – 3 3 16 16 3

mai 7 – 2 – 1 1 13 13 6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

nombre  
de casos 251 576 563 424 1.013 750 955 1.144 1.178

notes: el signe «:» indica que no es va incloure aquesta possibilitat; «–» indica menys de cinc casos. (1) totes les 
categories es refereixen als membres que es veuen més sovint. Quan els pares o els sogres no hi conviuen, per 
separació o mort, es refereix a la mare o la sogra.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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El motiu d’aquesta diferència cal atribuir-lo al que en anglès s’anomena 
intergenerational stake (Bengtson i Kuypers, 1971), que podríem traduir 
per «interès intergeneracional». Els estudis que s’han fet amb entrevistes 
tant a pares com als seus fills han posat de manifest que els pares esmenten 
menys sovint conflictes intergeneracionals i assenyalen una proximitat 
afectiva més gran, més contacte i una freqüència també més elevada 
d’ajudes ofertes que no pas les que reconeixen els fills. Aquesta pauta de 
resposta s’explica per una propensió dels pares a subratllar el «nosaltres, 
família», és a dir, les idees de pertànyer i de compartir, mentre que els fills 
tendeixen a subratllar la diferència i la independència respecte als pares.

El contacte telefònic és més freqüent que no el personal, com és fàcilment 
imaginable, i presenta la mateixa pauta de més freqüència declarada de 
contacte amb els fills emancipats (93% diuen parlar-hi almenys un cop per 
setmana) que no pas amb els pares (83%), i més freqüents amb aquests 
darrers que amb els germans (66%). El contacte personal i el telefònic ten-
deixen a reforçar-se mútuament, sobretot en les relacions entre germans.

Si ho comparem amb altres països, la freqüència de contactes, tant inter-
generacionals com entre germans, és elevada, tot i que la posició relativa 
depèn dels criteris que es facin servir per mesurar la densitat relacional 
entre membres de la família. Segons l’enquesta SHARE, que entrevista 
persones de més de 50 anys sobre la freqüència de contacte personal o 
telefònic amb els fills amb qui no es conviu, els contactes més freqüents 
es donen als països del sud d’Europa (incloent-hi Espanya), i la freqüèn-
cia més baixa correspon als països escandinaus; els d’Europa central es 
troben en una situació intermèdia (Hank, 2007). L’enquesta Social Net-
works II (2001) de l’ISSP permet d’obtenir una classificació semblant 
(Murphy, 2008). Si acudim a l’enquesta OASIS, en què han participat un 
nombre reduït de països, podem observar el mateix fenomen per a les re-
lacions pares-fills emancipats (Lowenstein i Ogg, 2003). No obstant això, 
si considerem l’European Quality of Life Survey (2007), l’univers mostral 
de la qual és tota la població adulta i en què es consulta tant el contacte 
personal amb fills emancipats com amb pares i germans, la geografia de la 
densitat del contacte intergeneracional (és a dir, quan es considera tant el 
contacte amb els pares com amb els fills emancipats) no presenta una pau-
ta nord-sud tan clara.
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El gràfic 3.1 combina les respostes sobre la percepció de contacte amb els 
fills emancipats i amb els pares: recull aquesta darrera en l’eix d’abscisses i 
el contacte amb els fills en el d’ordenades, per als 27 països de la Unió  
Europea més tres països candidats inclosos en l’enquesta. En aquest gràfic 
podem observar, en primer lloc, que en tots els països sembla que es pro-
dueix l’«interès intergeneracional», ja que tots es troben per damunt de la 
bisectriu. En segon lloc, hi observem una gran varietat en la intensitat dels 
contactes, però també una forta correlació entre el contacte que les genera-
cions joves tenen amb els seus pares amb qui no conviuen i la que tenen les 
generacions més grans amb els seus fills emancipats, cosa que palesa que la 
tipologia de models ideals de «famílies fortes» i «famílies febles» de Reher 
(1998) són dos pols d’un continu en aquesta dimensió de la vida familiar.
En tercer lloc, si considerem només el contacte declarat de pares amb fills, la 
densitat del contacte a Espanya es troba entre les més elevades i segueix  
la pauta nord-sud d’Europa assenyalada per Kohli i els seus col·laboradors, 
però no passa el mateix si tenim en compte el contacte declarat pels fills amb 
els seus pares. L’«interès intergeneracional» a Espanya es troba entre

grÀfIc 3.1

Percentatge de persones que indiquen que veuen els seus pares  
o fills emancipats almenys un cop per setmana als països europeus
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 padres hijos emancipados
Alemania 59% 71%
 65% 78%
Bélgica 66% 75%
Bulgaria 54% 65%
 67% 77%
 78% 86%
Croacia 70% 77%
Dinamarca 48% 66%
 69% 74%
 80% 86%
España 64% 87%
 58% 67%
Finlandia 46% 67%
Francia 46% 62%
Grecia 57% 78%
Hungría 78% 87%
Irlanda 71% 82%
Italia 83% 87%
 63% 73%
Lituania 60% 66%
Luxemburgo 47% 75%
Macedonia 69% 74%
 90% 100%
Media 61% 73%
Noruega 51% 77%
Países Bajos 57% 74%
Polonia 67% 78%
Portugal 73% 86%
Reino Unido 54% 72%
Rumanía 53% 59%
Suecia 48% 64%
Turquía 56% 53%

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’european Quality of live survey (2007). dades ponderades. 
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els més elevats i, si combinem totes dues perspectives, la pauta nord-sud es 
desdibuixa molt i la densitat de la relació intergeneracional ocupa alesho-
res un lloc intermedi entre els que presenten una densitat més elevada 
(Malta, Itàlia, Portugal, Xipre, Irlanda, Hongria) i els de menor densitat 
(Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Romania i Bulgària).

Si considerem també el contacte amb els germans, podem classificar els 
països segons el grau de densitat del contacte personal amb la família con-
sanguínia més propera. Fent una anàlisi de classificació (cluster) a partir 
del mateix indicador de percentatge de persones que assenyalen que veuen 
les diverses categories de persones almenys una vegada per setmana, po-
dem observar que, independentment dels criteris que s’estableixin per a la 
classificació, la densitat de contactes a Espanya es troba en una situació 
intermèdia. La taula 3.2 recull una tipologia en tres grups: el primer in-
clou els països amb una alta densitat relativa en els tres tipus de vincles 
familiars i està composta per alguns països mediterranis i alguns de l’est. 
El tercer grup, el que menys densitat relativa de contactes personals pre-
senta, està compost per un grup heterogeni de països del centre i el nord 
d’Europa, juntament amb Bulgària, Romania i Turquia. El segon grup, 
amb una intensitat intermèdia, inclou països del centre, est i sud d’Europa. 
En conjunt, per tant, el gradient en intensitat de la sociabilitat familiar 
nord-centre-sud d’Europa simplifica massa l’heterogeneïtat de circums-
tàncies a Europa i sobrevalora la intensitat de la solidaritat relacional a 
Espanya.

El fet que la intensitat dels contactes personals a Espanya no sigui tan 
elevada com sovint s’indica també s’evidencia amb l’indicador que hem 
presentat a l’apartat anterior, el de les persones amb les quals s’ha com-
partit una estona d’oci durant el cap de setmana. Segons la nostra enques-
ta EXSS (2007), només el 59% dels entrevistats declaren que han vist algun 
familiar els últims caps de setmana, incloent en aquesta categoria tota 
mena de familiars (consanguinis i polítics). La proporció dels que, tenint-
ne, assenyalen que han vist els seus avis és del 3%; els pares, el 31%; sogres, 
el 20%; fills emancipats, el 40%, i germans, el 22%. El percentatge que as-
senyala haver vist amics és molt més elevat: 51%.
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taula 3.2

Classificació de països europeus segons la freqüència de contactes 
personals amb pares, fills i germans

bloc 1: densItat 
relacIonal mItjana-alta

bloc 2: densItat 
relacIonal mItjana

bloc 3: densItat 
relacIonal mItjana-baIXa

eslovènia Àustria noruega alemanya

hongria bèlgica finlàndia països baixos 

Irlanda txèquia suècia luxemburg

portugal polònia dinamarca romania

Itàlia eslovàquia estònia bulgària

Xipre croàcia lituània turquia

malta macedònia letònia

grècia regne unit

Espanya frança

nota: al bloc 1 la mitjana del percentatge de persones que veuen els seus pares o la mare almenys un cop per 
setmana és del 79%; els que veuen els fills emancipats, del 88%, i els germans, del 59%. al bloc 2 és del 66, 78 i 
46%, respectivament, i al bloc 3 del 53, 67 i 35%. els valors per a espanya són 64, 87 i 53%.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’european Quality of live survey (2007). dades ponderades.

3.2.2. Individualització i contacte amb els pares

Com hem vist, la freqüència percebuda de contactes amb els pares amb qui 
no es conviu és molt elevada i no hi ha indicis que estigui minvant. Si els 
pares s’han divorciat, el contacte personal amb el pare és menys freqüent 
que amb la mare, una circumstància que també està documentada en altres 
països (Fokkema et al., 2008). De fet, hi ha una elevada proporció que no 
veu mai el pare separat/divorciat o només esporàdicament (el 58% diu que 
el veu com a molt algunes vegades l’any), la qual cosa no és sinó un reflex 
del freqüent distanciament entre pare i fills després del divorci. I encara que 
no s’hagi perdut el contacte, en general no és gaire freqüent, tant si és perso-
nal com telefònic. Podem imaginar que la freqüència del contacte depèn de 
les circumstàncies concretes del divorci, com també del moment en la bio-
grafia de les persones en què s’ha produït, però no podem analitzar aquestes 
circumstàncies, ja que no disposem de prou casos ni d’informació suficient.

La freqüència del contacte declarat amb els pares depèn del sexe dels entre-
vistats; les dones tenen més contacte amb els pares (i singularment amb la 
mare) que no pas els homes, una circumstància àmpliament documentada 
en altres estudis (Rossi i Rossi, 1990; Meil, 2002; Bielby, 2006; Fokkema et 
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al., 2008). Així, el 36% de les dones enfront del 27% dels homes afirmen 
haver vist la mare o els pares durant el cap de setmana, i el 55% enfront del 
37% diuen que hi parlen cada dia per telèfon. El contacte telefònic també 
l’inicien més sovint les dones, tant si és la filla (34%  enfront de 23% dels fills 
que diuen que són els qui habitualment fan la trucada) com la mare (el 9% de 
les filles diuen que habitualment és la mare qui truca, enfront del 24% en el 
cas dels fills). El procés d’individualització i la redefinició corresponent del 
rol social i familiar de la dona no s’ha traduït, per tant, en una pèrdua del seu 
paper tradicional d’articuladora de la xarxa familiar (kin keeper).

La intensitat del contacte amb els pares, però, depèn de múltiples circums-
tàncies, a més del sexe. La taula 3.3 recull els resultats de l’anàlisi de regres-
sió lineal sobre la freqüència de contactes d’homes i dones segons diverses 
circumstàncies personals –tant dels fills com dels pares– que les recerques 
consideren rellevants (per a una revisió, vegeu Hank, 2007). S’ha posat un 
interès especial en els efectes de la individualització. Els valors que recull la 
taula són els coeficients beta estandarditzats, que, en una escala de 0 a 1, 
mesuren la intensitat explicativa de les variables: com més alt el valor del 
coeficient, més capacitat explicativa.(1) Les principals conclusions d’aquesta 
anàlisi són les següents. 

Com podem veure per la grandària del coeficient beta, la variable que expli-
ca millor la diferència en la intensitat del contacte és la distància geogràfica 
que separa les generacions que no conviuen, de manera que, com més gran 
és la distància, menor és la freqüència del contacte, una circumstància àm-
pliament documentada als estudis (Kellerhals et al., 1994; Logan i Spitze, 
1996; Szydlik, 2000, entre molts altres). Això és així no tan sols pel que fa al 
contacte personal, sinó també en el contacte telefònic, si més no en el cas 
dels contactes de les dones amb els seus pares.

La intensitat del contacte intergeneracional, tant si és personal com telefò-
nic, presenta un cert grau de variació segons la classe social, però no en el 
sentit que podríem esperar d’una densitat relacional més gran entre la classe 
treballadora (Pitrou, 1978; Hank, 2007), sinó que, al contrari, és més gran 
entre les classes més ben situades que no pas entre la classe baixa.

(1)  Els asteriscs representen el risc d’error en afirmar que hi ha una relació estadísticament significativa, 
quan de fet no n’hi ha cap. El límit convencional d’error acceptat és el 5% o menys, però també és assumible 
un error inferior al 10%.
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taula 3.3

Impacte de diferents circumstàncies en la freqüència del contacte 
personal i telefònic amb els pares. Coeficients beta i nivells de 
significativitat de l’anàlisi de regressió lineal

vIsItes contacte telefònIc

tots dos 
seXes homes dones tots dos 

seXes homes dones

Característiques de l’entrevistat/-ada

sexe: dona 0,10** 0,10*

té germana/-es –0,03 –0,05 0,00 –0,04 –0,03 –0,01

té un germà –0,02 –0,07 –0,01 0,06 –0,07 0,11

té dos germans 0,01 0,05 –0,03 0,08 –0,04 0,12

té tres germans o més –0,08 –0,02 –0,14 0,11 –0,02 0,16

índex d’individualització –0,12*** –0,11* –0,12** 0,01 –0,03 0,04

té feina remunerada 0,07** 0,13* 0,05 0,03 0,12 –0,01

té parella 0,00 –0,04 0,02 0,00 –0,03 0,01

té fills 0,00 –0,10 0,05 –0,02 –0,03 –0,02

classe social 0,07* 0,10 0,05 0,12** 0,18* 0,09

Característiques dels pares

distància al domicili patern –0,64*** –0,63*** –0,63*** 0,15*** 0,07 0,18***

Proximitat afectiva 0,16*** 0,16** 0,15 0,15*** 0,08 0,18***

edat de la mare 0,01 0,06 –0,01 –0,19*** –0,20* –0,17**

els pares viuen 0,04 –0,01 0,05 0,03 –0,03 0,06

nombre de casos 554 206 347 552 205 346

r2 0,49 0,51 0,49 0,13 0,13 0,13

* nivell de significació p≤ 0,05; ** nivell de significació p≤0,01; *** nivell de significació p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

L’edat dels pares no influeix en la freqüència de contactes personals, però 
sí notablement en el contacte telefònic, de manera que com més edat, 
menys freqüent és el contacte telefònic, tant en el cas dels homes com de 
les dones. De fet és la variable que més explica la variabilitat de la freqüèn-
cia de contactes per aquesta via. Aquesta circumstància està relacionada, 
sobretot, amb un espaiament més gran en les trucades, i atès que el con-
tacte personal no disminueix amb l’edat, això no significa en absolut la 
pèrdua de les relacions a edats avançades.
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Sobre l’impacte de la individualització, podem observar, d’una banda, que 
la reducció de la grandària de la família (mesurada en aquest cas pel nom-
bre de germans) no influeix en la freqüència de contactes personals ni te-
lefònics amb els pares; tampoc no ho fa la circumstància de tenir germa-
nes o no. És a dir, no hi ha un «efecte compensació» (Logan i Spitze, 1996) 
en els fills de famílies reduïdes enfront dels de famílies nombroses, de ma-
nera que els que són fills únics no intensifiquen el contacte per evitar un 
possible aïllament social dels seus pares. Aquesta conclusió també 
s’observa si considerem l’indicador de visites els caps de setmana: el 27% 
dels que no tenen germans han passat una estona amb els seus pares, en-
front del 32% dels que sí que en tenen. Des del punt de vista dels pares, 
això implica que el contacte intergeneracional és menor en les famílies 
reduïdes. En contra de tota lògica, però, els pares amb pocs fills no referei-
xen un contacte menor amb els fills que els pares de família nombrosa, 
com veurem a l’epígraf següent.

La pèrdua de vigor de les normes d’ajuda mútua, segons que recull l’índex 
d’individualització normativa, es tradueix en un espaiament del contacte 
personal, però no del contacte telefònic. El qüestionament de les normes 
tradicionals de solidaritat es tradueix així en més allunyament i una densi-
tat menor de les relacions, però això no implica rebuig ni ruptura, sinó una 
redefinició dels termes de la relació, en la qual ara el contacte telefònic 
preval sobre el personal. Aquest allunyament, però, no exclou un contacte 
regular amb els pares. Com que l’afebliment d’aquestes normes no està 
molt estès, com hem vist al capítol 3, el seu impacte és limitat.

La freqüència dels contactes també depèn de la proximitat afectiva de les 
generacions, de manera que, com més gran és el grau de proximitat afec-
tiva, més alta és també la freqüència de contacte, tant personal com tele-
fònic. El potencial explicatiu d’aquesta variable, com podem veure pel 
valor del coeficient beta, és només una quarta part del potencial explica-
tiu de la distància geogràfica, però és més gran que el sexe. L’elevada im-
portància relativa de la proximitat afectiva com a factor de la intensitat 
del contacte intergeneracional denota, segons la nostra hipòtesi i inter-
pretació, que, en el context de la individualització, la regulació social 
(component institucional) de les relacions intergeneracionals perd pes, 
mentre que guanya rellevància l’afinitat subjectiva. No obstant això, en-
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cara que no hi hagi una bona entesa entre les generacions, això no vol dir 
que el contacte es trenqui, sinó més aviat que s’espaia en el temps, llevat 
de si el pare és divorciat (en aquest cas és més freqüent la ruptura total del 
contacte).

3.2.3. Individualització i contacte amb els fills emancipats

Com hem vist, la percepció de la freqüència de contacte amb els fills amb 
qui no es conviu és molt elevada i no hi ha indicis que disminueixi. Per 
analitzar els factors dels quals depèn el contacte amb els fills, farem el 
mateix tipus d’anàlisi de regressió lineal que hem fet per al contacte amb 
els pares. Les conclusions principals que podem extreure’n són les se-
güents.

L’impacte de la distància geogràfica en la densitat dels contactes és cohe-
rent amb el que havíem obtingut en analitzar el contacte amb els pares, ja 
que els coeficients beta són molt semblants, tant per al contacte personal 
com per al telefònic. Aquesta circumstància posa de manifest la coherèn-
cia dels resultats obtinguts.

La classe social només és significativa en el cas del contacte telefònic, però 
no en el personal, tot i que apunta en la mateixa direcció: com més alta és 
la classe social, més contacte hi ha.

Pel que fa als efectes de la reducció de la grandària de la família, els resul-
tats no són plenament coherents amb els que obteníem en analitzar les 
relacions amb els pares. Així, observem que el contacte personal amb el fill 
gran és menor a les famílies amb tres fills o més que no pas en les que en 
tenen un o dos (coeficients beta negatius i estadísticament significatius), si 
bé aquest efecte no es manifesta per al contacte declarat dels fills segon i 
tercer. Però el fet que el coeficient beta de la influència de la distància geo-
gràfica augmenti per als fills segon i tercer apunta també en la mateixa 
direcció. És a dir, si hi ha més fills, sembla que el contacte personal (però 
no el telefònic) és menys freqüent amb cadascun que no pas si es tracta 
d’una família reduïda, un efecte que, com ja hem indicat, no hem pogut 
observar en analitzar el contacte amb els pares. En tot cas, com més alt és 
el nombre de fills, més probable és que se’n vegi algun i més gran és la 
densitat relacional. Aquesta hipòtesi, però, no sembla que es compleixi. Si 
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en lloc de considerar l’indicador d’intensitat de contacte percebuda analit-
zem la probabilitat d’haver vist algun fill emancipat durant el cap de set-
mana, en funció del nombre de fills, observem que aquesta probabilitat no 
varia en funció del nombre de fills, tenint en compte la distància a la qual 
viu el fill més proper. El percentatge de pares que assenyalen que han vist 
algun fill durant el cap de setmana és del 36% en el cas d’un sol fill; del 
40% si en tenen dos, i del 41% si en tenen tres o més, diferències que no són 
estadísticament significatives. Per tant, la reducció de la família no hauria 
de comportar una reducció de la densitat relacional.

El sexe dels fills influeix en la freqüència del contacte personal, de manera 
que la manca de filles es tradueix en contactes menys freqüents. L’impacte 
d’aquesta circumstància, però, no és gran i no s’evidencia per a tots els 
fills. Si analitzem l’indicador de persones que han vist el cap de setmana, 
no hi ha diferències estadísticament significatives segons si es tenen filles  
o no (el 41% i 37%, respectivament, diuen que han vist un fill o una filla). 
Per tant, l’augment de la probabilitat de no tenir filles a conseqüència de 
la reducció de la grandària de la descendència no sembla que es tradueixi 
en una reducció de la densitat relacional.

La no-identificació amb les normes de solidaritat intergeneracional, a di-
ferència del contacte amb els pares, no es tradueix en un espaiament del 
contacte amb els fills. Això és degut en part al fet que ben pocs pares amb 
fills emancipats rebutgen aquestes normes i, a més, que els pares fomenten 
en general el contacte amb els fills.

D’altra banda, la proximitat afectiva també es fa rellevant en la densitat 
dels contactes, personals o telefònics, de manera que, com menys proximi-
tat afectiva hi ha, més espaiats són els contactes i la densitat de relacions 
és menor. Els coeficients que mesuren la intensitat d’aquest efecte són 
molt semblants als del contacte amb els pares, i són els segons en intensi-
tat, després de la proximitat geogràfica, per explicar el diferent grau 
d’intensitat en els contactes.
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taula 3.4

Impacte de diferents circumstàncies en la freqüència del contacte 
personal i telefònic amb els fills. Coeficients beta i nivells  
de significativitat de l’anàlisi de regressió lineal 

contacte personal contacte telefònIc

fIll/a  
gran

fIll/a 
segon/a

fIll/a 
tercer/a

fIll/a  
gran

fIll/a 
segon/a

fIll/a 
tercer/a

Característiques de l’entrevistat/-ada

sexe: dona 0,05 0,04 0,03 0,10* 0,09 0,03

edat –0,07 –0,09 –0,15* –0,06 –0,03 –0,11

té dos fills –0,06 – – 0,06 – –

té tres fills –0,13* –0,05 – 0,03 –0,03 –

té quatre fills o més –0,14** –0,06 –0,04 –0,11 –0,16** –0,04

classe social 0,02 –0,04 0,07 0,15*** 0,09 0,11

separat/divorciat –0,11** –0,12** –0,10 –0,02 –0,05 0,03

vidu/vídua 0,03 –0,03 0,05 0,05 0,00 0,12

Proximitat afectiva 0,20*** 0,20*** 0,12* 0,17*** 0,22*** 0,09

índex individualització –0,06 –0,07 –0,06 –0,05 –0,05 –0,03

Característiques del fill/a 

sexe del fill/a: dona 0,08* –0,06 0,14* 0,01 0,11* 0,14

té néts –0,05 –0,05 0,00 –0,05 0,05 0,01

fill/a casat o amb parella 0,08* 0,00 0,13* –0,01 0,13* 0,15

distància entre llars –0,53*** –0,60*** –0,69*** 0,16*** 0,13** 0,15

r2 0,38 0,44 0,53 0,11 0,14 0,08

nombre de casos 448 330 159 448 330 159

* nivell de significació p≤ 0,05; ** nivell de significació p≤0,01; *** nivell de significació p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

3.2.4. El contacte amb els germans

El contacte personal entre els germans també és elevat, com ja hem asse-
nyalat, i depèn en principi dels mateixos factors que les relacions interge-
neracionals, és a dir, bàsicament de la distància geogràfica i de la proximi-
tat afectiva. Per analitzar l’impacte dels diferents factors hem fet el mateix 
tipus d’anàlisi estadística, els resultats de la qual queden recollits a la tau-
la 3.5. Les conclusions principals són les següents.

De la mateixa manera que en el contacte intergeneracional, les dones són 
més actives que els homes a l’hora de conservar la relació entre germans, 
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la qual cosa palesa la funció d’articuladores de les relacions familiars (kin 
keeper) que mantenen, malgrat els profunds canvis en els rols de gènere. El 
contacte entre germanes és força més freqüent que no pas el que es dóna 
entre germans de diferent sexe o entre homes. Aquest contacte més estret 
és degut, d’una banda, a una major proximitat afectiva (declarada) entre 
les germanes i, de l’altra, al seu paper central en l’articulació de les rela-
cions dins la xarxa familiar. Al voltant del 49% de les dones entrevistades 
veu alguna de les seves germanes almenys una vegada per setmana i 
aproximadament el 70% es telefonen amb la mateixa freqüència, mentre 
que la proporció de les que ho fan amb un germà disminueix al voltant del 
39% i el 51%, respectivament. La proporció de germans homes que es 
veuen o parlen per telèfon amb la mateixa freqüència és del 39% i el 36%, 
respectivament. Aquests percentatges es refereixen al contacte amb el ger-
mà o germana més gran, però si es tenen més germans, els percentatges 
són semblants i les pautes es mantenen. L’anàlisi de les persones que han 
vist el darrer cap de setmana evidencia també que el contacte amb les ger-
manes per part de les dones és més freqüent que no en el cas dels homes.

El nombre de germans condiciona així mateix la freqüència dels contac-
tes, de manera que, com és alt és el nombre de germans, més baix és el 
contacte individual amb cadascun, sigui personal o telefònic. La reducció 
de la grandària de la família, doncs, no té per què fer minvar la densitat de 
contactes amb els germans, però en haver-hi més germans, si no se’n veu 
un, se’n pot veure un altre. Les dades sobre les persones que s’han vist els 
caps de setmana previs a l’enquesta evidencien, no obstant això, que com 
menys germans hi ha, la freqüència de contacte és menor: el percentatge 
dels que han vist un germà el cap de setmana augmenta del 21% entre els 
que només en tenen un al 27% entre els que en tenen dos, i al 33% entre 
els que en tenen més de dos. Hem d’afegir-hi que el fet de no tenir germa-
nes també fa minvar la freqüència dels contactes. La reducció de la gran-
dària de la família, per tant, afecta la sociabilitat entre els germans.

L’afebliment de les normes de solidaritat familiar tendeix també a reduir 
la freqüència del contacte personal, però no el contacte telefònic, tal com 
passava també en el cas de les relacions amb els pares.

La proximitat afectiva condiciona igualment i de manera decisiva la fre-
qüència de les relacions entre els germans, tant personals com telefòni-
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ques, i de fet amb molta més intensitat que en el cas de les relacions inter-
generacionals. El fet que la distància geogràfica tingui un paper tan 
destacat en la sociabilitat dels germans i que, en realitat, pesi més que 
l’afinitat entre ells (mentre que els coeficients beta en el primer cas oscil·len 
al voltant de 0,5, en el segon ho fan al voltant de 0,3) evidencia, així i tot, 
que els vincles de sang pesen encara molt en l’articulació d’aquesta socia-
bilitat. Però encara que per a la immensa majoria de les persones els vin-
cles de sang continuen dictant la necessitat de mantenir un cert grau de 
contacte amb els germans, l’afinitat, condicionada per la distància, adqui-
reix un paper destacat per a dosificar aquestes relacions i fer activitats 
conjuntes, més enllà dels rituals familiars de trobada (aniversaris, festivi-
tats i altres celebracions). En aquest sentit, les relacions amb els germans 
s’assemblen cada vegada més a les relacions d’amistat que no pas a les 
relacions familiars intergeneracionals. De fet, tenen un estatus intermedi 
entre les relacions de parentiu i les d’amistat (Connidis, 2001).

La classe social no afecta la freqüència de contactes personals, encara que 
el contacte telefònic és més freqüent quan s’ascendeix en l’escala social, en 
coherència amb el que s’esdevé en les relacions intergeneracionals.

Finalment, amb l’edat, el contacte personal tendeix a ser menys freqüent, 
encara que el contacte telefònic no segueixi aquesta mateixa tendència. A 
mesura que hom va avançant en el cicle familiar i quan els pares moren, el 
contacte entre germans es va espaiant, sobretot en el cas que el motiu per 
a la sociabilitat no hagi estat tant la proximitat emocional i la comunitat 
d’interessos com els llaços de sang i el paper aglutinador que tenen els 
pares. Els germans no passen així a ocupar un lloc privilegiat en les rela-
cions familiars una vegada que les relacions intergeneracionals perden 
centralitat, tant si és per la mateixa mort dels pares com per l’emancipació 
dels fills. En aquest sentit, no sembla que els germans ocupin un paper 
central en la sociabilitat de les persones grans, llevat d’algunes circumstàn-
cies determinades.
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taula 3.5

Impacte de diferents circumstàncies en la freqüència del contacte 
personal i telefònic amb els germans. Coeficients beta i nivells  
de significativitat de l’anàlisi de regressió lineal 

contacte personal contacte telefònIc

germÀ/-ana 
gran 

germÀ/-ana 
segon/a 

germÀ/-ana 
tercer/a

germÀ/-ana 
gran 

germÀ/-ana 
segon/a 

germÀ/-ana 
tercer/a

Característiques de l’entrevistat/-ada

sexe: dona –0,01 0,01 0,00 0,16*** 0,14*** 0,10*

edat –0,19*** –0,17*** –0,12** –0,06 –0,02 0,00

nombre de germans –0,07** –0,06* –0,09* –0,06* –0,11** –0,13**

classe social 0,03 0,04 –0,07 0,13*** 0,14*** –0,01

viu en parella o matrimoni –0,03 –0,03 –0,02 0,00 –0,02 0,04

té fills 0,01 0,03 0,00 –0,07* –0,07+ –0,11*

Proximitat afectiva 0,32*** 0,34*** 0,22*** 0,36*** 0,34*** 0,28***

índex individualització  –0,04 –0,06* –0,08* 0,06* 0,01 0,04

Característiques del germà 

sexe del germà: dona 0,07** 0,04 0,03 0,08** 0,11** 0,09+

el germà té parella –0,02 –0,03 –0,05 0,01 0,01 0,09

distància entre llars –0,51*** –0,53*** –0,53*** 0,10** 0,11** 0,02

r2 0,45 0,45 0,39 0,21 0,21 0,15

nombre de casos 958 649 379 958 649 379

* nivell de significació p≤ 0,05; ** nivell de significació p≤0,01; *** nivell de significació p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 3.3. Relacions d’amistat i relacions familiars

Un altre aspecte de la sociabilitat que interessa analitzar en aquest context 
és la prevalença de les relacions familiars per damunt de les d’amistat, i en 
quines circumstàncies es produeix aquest fet. Interessa així mateix saber si 
els processos de reducció de la grandària de la família i d’individualització 
tendeixen a fomentar una importància creixent de les xarxes d’amistat en-
front de les familiars en l’organització del temps lliure. Per explorar aques-
ta qüestió es va demanar als enquestats que avaluessin amb qui passen 
més temps lliure i d’oci: amb la família, amb els amics o amb tots dos 
igual.
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La resposta a aquesta pregunta la tenim a la taula 3.6, on podem observar, 
d’una banda, que en general hom tendeix a organitzar el temps lliure i 
d’oci més amb la família que no amb els amics, sense que això vulgui dir 
que no es vegin els amics. Amb l’edat, tant en homes com en dones, aug-
menta la proporció dels que organitzen el seu temps lliure predomi-
nantment en companyia de familiars, sobretot els homes. Com més joves, 
més gran és la proporció dels que diuen que el passen amb els amics o amb 
amics i familiars igual.

taula 3.6

Percentatge de persones segons si dediquen més temps lliure i d’oci a 
la família o als amics. Respostes segons el sexe i l’edat de l’entrevistat

18-39 40-59 60 I mÉs total

Homes

a familiars amb qui no conviuen 53 76 84 68

si fa no fa igual 13 9 4 10

als amics 34 15 12 22

100 100 100 100

Dones

a familiars amb qui no conviuen 61 68 76 67

si fa no fa igual 16 8 10 12

als amics 23 24 14 21

100 100 100 100

nota: gamma (homes) = -0,46 p≤0,001; gamma (dones) = 0,13 p≤0,05.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

A més de l’edat, la situació familiar condiciona decisivament que la famí-
lia sigui o no preponderant en l’ús del temps lliure, tal com mostra la 
taula 3.7. La presència de nens afavoreix un contacte més gran amb la fa-
mília, especialment quan són petits, perquè el contacte amb els avis cobra 
una rellevància especial, i, quan són grans i s’han emancipat, perquè el 
contacte amb els néts passa a ocupar un lloc privilegiat en la sociabilitat 
dels més grans. Tenir cònjuge o parella condiciona també el predomini de 
la família en la utilització del temps lliure, tot i que d’una manera molt 
més limitada. Així, mentre que només una de cada tres persones (36%) 
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sense fills ni parella assenyala la família com el grup principal amb el qual 
organitza el seu temps lliure, entre els que tenen parella però no fills la 
proporció és de només la meitat, enfront de més de dos terços entre els que 
sí que tenen fills.

El nombre de familiars que componen la xarxa de parentiu, així com el 
nombre d’amics, també condicionen amb qui es comparteix el temps lliu-
re, si bé amb un caràcter més aviat moderat. Així, com més germans es 
tenen i, en general, com més familiars, més alta és la probabilitat que es 
vegi més sovint la família; encara que, com més alt el nombre d’amics ín-
tims, si viuen prop de l’entrevistat, també és més gran la probabilitat de 
veure amb la mateixa freqüència els amics i els familiars, o bé els primers 
més que no els segons. La tendència a la reducció de la grandària de la 
família fomenta així una sociabilitat més gran amb les amistats, i, d’altra 
banda, fomenta també la individualització normativa, ja que com més es 
qüestionen les normes de solidaritat familiar tradicionals, menys probable 
és que el temps lliure estigui centrat entorn de la família. Ni la classe social 
ni la grandària del municipi de residència no influeixen en aquest sentit.

taula 3.7

Percentatge de persones segons si dediquen més temps lliure  
i d’oci a la família o als amics. Respostes segons la situació familiar  
de l’entrevistat

sense 
parella I 

sense fIlls

sense 
parella 

 I amb fIlls

amb parella  
I amb fIlls

amb parella  
I sense fIlls total

a familiars amb  
qui no conviu 36 65 78 54 68

si fa no fa igual 23 10 7 13 11

a amics i amigues 41 25 15 33 22

Total 100 100 100 100 100

nombre de casos 119 120 781 121 1.200

coeficient de contingència = 0,31 p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Els familiars que més sovint es veuen en el temps lliure i per a activitats 
d’oci són sobretot els familiars per línia femenina, vist el paper central de 
les dones en la seva condició de kin keepers, independentment que es tin-
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guin fills o no. Així, gairebé dues de cada tres dones (el 61%) enfront d’un 
de cada tres homes (el 39%) afirmen que en el seu temps lliure es troben 
amb més freqüència amb la família consanguínia que no pas amb la de la 
parella, com podem observar a la taula 3.8.

taula 3.8

Amb qui diríeu que passeu més temps lliure i d’oci? Entrevistats amb 
parella/cònjuge segons el sexe i l’edat de l’entrevistat. En percentatges

18-39 40-59 60 I mÉs total

Homes

amb la família consanguínia/carnal 47 39 29 39

si fa no fa igual 21 25 37 26

amb la família del cònjuge/parella 32 37 33 34

no contesta – – 1 0

Total 100 100 100 100

Dones

amb la família consanguínia/carnal 61 61 60 61

si fa no fa igual 22 21 19 21

amb la família del cònjuge/parella 17 16 18 17

no contesta 1 1 3 1

Total 100 100 100 100

notes: «–» indica menys de cinc casos. coeficient de contingència (sexe) = 0,24 p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 3.4. Individualització i sociabilitat familiar

Per resumir l’anàlisi anterior, podem comprovar que la sociabilitat dins la 
xarxa es mostra elevada, tant pel que fa al contacte personal (veure’s) com 
al contacte telefònic. Així, el 73% afirma que veu els pares; el 59%, els so-
gres; el 85%, els fills; el 60%, els germans, i el 60%, germans de la parella 
amb els quals no conviuen. El contacte telefònic és encara més freqüent 
que el personal. Si utilitzem l’indicador de les persones a les quals han vist 
els darrers caps de setmana, però, la imatge de la densitat de contactes 
amb els diferents membres de la xarxa amb qui no conviuen és molt menys 
intensa i menys familista: el 59% afirma que ha vist algun familiar, la qual 
cosa vol dir que el 41% no n’ha vist cap malgrat tenir, en general, una xar-
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xa àmplia i viure-hi a la vora, com hem vist al capítol anterior. El percen-
tatge que s’ha trobat amb amics és també limitat, ja que representa el 51%, 
tot i que només el 8% assenyala que no ha vist ningú (de les persones amb 
qui no conviu) per passar una estona de lleure el cap de setmana.

Encara que amistats i família no són incompatibles en l’organització del 
temps lliure i d’oci, al llarg del cicle familiar es tendeix a fer prevaler més 
la sociabilitat amb els uns que no pas amb els altres. Com més avança 
l’edat, tendeix a adquirir més densitat el contacte amb la família que no 
amb els amics, vinculat sobretot a la formació d’una parella i tenir fills. Es 
veuen més els pares perquè els avis volen veure els néts, però també perquè 
poden donar un cop de mà a l’hora de tenir-ne cura. En veure els pares, 
sovint es veuen també els germans, que solen trobar-se més o menys en la 
mateixa fase del cicle vital. Això no vol dir que es perdin les amistats amb 
la formació d’un projecte familiar, però els contactes tendeixen a fer-se 
menys freqüents que amb la família. De fet, mentre que la proporció dels 
que diuen que han vist algun amic els darrers caps de setmana minva amb 
l’edat, el contacte amb els familiars no es veu significativament afectat per 
aquesta condició.

Si la comparem amb altres països, la densitat relativa de la sociabilitat fa-
miliar a Espanya depèn dels indicadors i de les fonts de dades que fem 
servir. Si considerem només la percepció que tenen els pares del contacte 
amb els fills emancipats, la densitat de contactes intergeneracionals es tro-
ba entre les més altes dels països europeus. Ara bé, si ampliem la perspec-
tiva i considerem també el punt de vista dels fills o el contacte amb els 
germans, la densitat dels contactes familiars a Espanya és força menys in-
tensa. Com ha passat en altres països desenvolupats, no hi ha, però, signes 
d’un afebliment de la sociabilitat familiar, almenys des que disposem de 
dades (des de mitjan anys noranta), tot i que en aquest període, d’altra 
banda, sí que s’han produït canvis profunds en altres dimensions de la 
vida familiar.

El paper privilegiat de les dones en la sociabilitat a les xarxes familiars 
tampoc no sembla que s’erosioni amb el procés d’individualització i la 
redefinició corresponent dels seus rols socials i familiars, ja que continuen 
tenint un contacte més freqüent amb els familiars que no pas els homes, 
amb diferències més accentuades en el contacte telefònic que en el perso-
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nal. Les dones parlen més sovint per telèfon amb els pares, amb els fills 
emancipats i amb els germans. Pel que fa al contacte personal, les diferèn-
cies per sexe depenen del tipus de vincle i de l’estat civil, com també de 
l’indicador de contacte que es faci servir. El contacte personal amb els 
pares és així més freqüent entre les dones que no entre els homes, indepen-
dentment de l’indicador utilitzat. Les dones també declaren amb més fre-
qüència que els homes haver vist algun dels seus germans durant el cap de 
setmana, però no hi ha diferències significatives en la percepció subjectiva 
d’intensitat de contacte personal. La freqüència de contacte personal amb 
els fills depèn fonamentalment de l’estat civil: els pares separats/divorciats 
veuen menys els seus fills emancipats que les mares separades/divorciades, 
però no hi ha diferència de sexe entre els altres estats civils (casats o vidus). 
Això és així amb independència de l’indicador de contacte que s’utilitzi. 
En conjunt, mentre que el 64% de les dones diuen que els darrers caps de 
setmana han vist algun familiar amb qui no conviuen, en el cas dels homes 
la proporció és del 54%. Els homes, en canvi, han estat amb amics amb 
més freqüència que no pas les dones (57% enfront de 48%).

Com que el contacte de les dones amb els seus pares és més freqüent, la 
disminució de la descendència influeix en la densitat de contactes entre 
generacions, sobretot perquè augmenta la probabilitat que els pares no 
tinguin filles, però també perquè augmenta la probabilitat que les filles 
visquin més lluny quan s’emancipen. Així, entre els que tenen un sol des-
cendent, si és una filla la probabilitat d’haver passat una estona plegats 
durant els últims caps de setmana és del 46%, mentre que si és home,  
la probabilitat es redueix a la meitat (27%). La probabilitat d’haver vist 
algun dels fills emancipats durant el cap de setmana, però, no augmenta 
signi ficativament amb el nombre de fills (36%, 38% i 41%, segons si tenen 
un, dos o més fills). En aquest sentit, la reducció de la grandària de la des-
cendència afecta limitadament la densitat de les relacions intergeneracio-
nals. Tanmateix, això no implica necessàriament un aïllament social més 
gran de les famílies reduïdes, ja que el nombre de persones més grans  
de 65 anys que diuen que no han vist ningú amb qui no convisquin (15%) 
no varia en funció del nombre de fills que tinguin.

La pèrdua de control social sobre els projectes de vida individual i el mar-
ge d’autonomia més gran per afirmar les opcions personals –el que es co-
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neix amb el nom d’individualització– no sembla que s’hagi traduït en un 
afebliment de la sociabilitat familiar, donada l’elevada freqüència de con-
tactes que es reconeix amb els familiars més propers. De fet, com hem 
destacat més amunt, en referència a Àustria, Alemanya, el Regne Unit, els 
Estats Units i Itàlia, països dels quals tenim dades comparatives del 1986 
i el 2001, no observem una reducció dels contactes personals, i els tele-
fònics fins i tot han augmentat, tant pel que fa a contactes declarats amb 
els pares com amb els fills emancipats i amb els germans (Kalmijn i De 
Vries, 2009). El fet de no tenir parella o, en el cas de les mares, el treball 
remunerat –una altra de les conseqüències del procés d’individualització 
creixent– tampoc no es pot associar, com ja hem vist, a un afebliment de 
la sociabilitat amb els pares, amb els fills ni amb els germans. Per tant, en 
principi no sembla que els canvis familiars registrats en el passat recent, 
que poden ser interpretats en termes d’individualització, hagin comportat 
un afebliment de la sociabilitat familiar.

Segons diferents onades de l’Enquesta mundial de valors, la immensa ma-
joria de la població considera que «amb independència de les qualitats i 
defectes dels pares, sempre se’ls ha d’estimar i respectar» (79% el 1990  
i 88% el 2000), i només una minoria, que a més ha minvat entre el 1990 i el 
2000, considera que «no es té el deure de respectar i estimar els pares que 
no s’ho han guanyat amb les seves actituds i la seva conducta» (21% i 
12%). Ara bé, la freqüència de les relacions intergeneracionals i més enca-
ra les relacions amb els germans, tant pel que fa al contacte personal com 
al telefònic, estan condicionades en gran manera per la proximitat afectiva 
entre les persones; de fet, es tracta, després de la distància geogràfica a la 
qual viuen, de la variable que més influeix en la freqüència del contacte. 
Segons la nostra interpretació, el fet que, malgrat l’elevada normativitat 
sobre les relacions intergeneracionals, el contacte depengui en bona mesu-
ra de l’afinitat, significa que la regulació social de les relacions familiars ha 
perdut pes per guanyar en rellevància l’afinitat subjectiva i, per tant, una 
autonomia més gran a l’hora de decidir amb qui relacionar-se i compartir 
el temps de lleure. No es tracta que desaparegui el contacte intergeneracio-
nal quan l’afinitat no és tan estreta, sinó que aquest contacte esdevé més 
esporàdic.
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El procés d’individualització hauria fet perdre pes, segons la nostra inter-
pretació, a la dimensió institucional de la sociabilitat familiar, mentre que 
hauria guanyat rellevància la dimensió electiva, la qual cosa duria els 
membres de la xarxa familiar a la necessitat d’invertir temps, energia i 
habilitats socials per mantenir activa la sociabilitat familiar, si aquest és el 
seu desig. Si aquesta interpretació és correcta i si la sociabilitat familiar és 
elevada, com hem indicat, això estaria causat no tant per una suposada 
«fortalesa» dels vincles familiars, sinó que seria fruit dels resultats 
d’aquests esforços. La lògica del desenvolupament de la família negocia-
dora, que en aparèixer va posar en qüestió els rols tradicionals de gènere, 
s’hauria estès així no tan sols de pares a fills (Meil, 2006), sinó que hauria 
traspassat les fronteres de la llar per arribar també als membres de la xar-
xa familiar amb els quals no es conviu. En altres termes, el procés de 
desinstitucionalització de la família derivat de la individualització que ha 
dut al sorgiment de la família negociadora –i, amb això, a la necessitat dels 
membres de la parella d’invertir de manera creixent temps i energia per 
mantenir el projecte de vida en comú i evitar la ruptura–, també s’hauria 
estès a les relacions amb la xarxa de parentiu, que requeririen també cada 
vegada més temps i esforços per continuar actives.
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 IV.  Intercanvi d’ajudes en serveis personals 

La proximitat geogràfica i el contacte freqüent afavoreixen que es demani 
ajuda en tot d’ocasions en què es necessita la col·laboració d’altres persones 
per resoldre els problemes de la vida quotidiana. En aquest sentit, com ja 
hem exposat al capítol 2, la xarxa social funciona com un «capital social» de 
reserva que, segons les circumstàncies i necessitats, es pot activar per resol-
dre els problemes a què cal enfrontar-se. La mena d’ajudes que es poden 
obtenir de la xarxa familiar és molt extensa: des del sentiment de pertànyer 
a una comunitat que funciona sobre la base d’uns valors adscriptius i par-
ticularistes enfront dels impersonals que regeixen en les relacions amb el 
mercat o les institucions, fins a prestacions sense contrapartida directa en 
forma de diners o serveis, passant per l’herència de béns i mitjans de vida. 

En aquest capítol analitzarem l’abast i les característiques de les ajudes  
en forma de serveis personals que flueixen entre els membres de la xarxa 
social de les persones entrevistades, mentre que en el següent ens ocupa-
rem de les ajudes econòmiques rebudes i prestades. A causa del relleu so-
cial de les ajudes en la cura dels infants en les estratègies de conciliació de 
la vida familiar i laboral, aquestes ajudes s’analitzaran aïlladament, con-
siderant-les tant des de la perspectiva dels qui les reben com dels qui les 
proporcionen.

Les dimensions que abordarem en aquest apartat se centren en l’anàlisi de 
l’estructura i les característiques dels intercanvis d’ajuda en serveis, la com-
paració de l’abast d’aquestes ajudes amb altres països europeus i la consi-
deració dels efectes del procés d’individualització sobre la freqüència de les 
ajudes. Les qüestions són les següents: 

•  Quantes famílies reben ajuda i quina mena d’ajuda reben? Amb quina 
freqüència reben aquesta ajuda? De qui la reben? Quines circumstàn-
cies familiars i socials afavoreixen que es rebin aquestes ajudes?
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•  Qui són els que proporcionen ajuda i quina mena d’ajuda proporcio-
nen? A qui en proporcionen?

•  Els intercanvis d’ajuda entre membres d’una mateixa xarxa, són més 
freqüents i més intensius en el temps que en altres països europeus?

•  Quins efectes té el procés d’individualització sobre les pautes d’ajuda 
en serveis? Quines conseqüències té la reducció de la grandària de la 
família sobre la probabilitat de rebre ajuda?

 4.1. El reconeixement de les ajudes rebudes  

4.1.1. Ajudes per tenir cura dels infants

La majoria de les famílies amb fills menors a càrrec seu reconeixen que 
reben alguna mena d’ajuda en la cura dels infants; aquesta ajuda es dóna 
amb més freqüència com més petits són els fills. Segons això, dues de cada 
tres famílies amb fills en edat preescolar reben aquest tipus d’ajuda, i més 
d’una de cada dues en reben quan els fills estan en edat preescolar (de 3 a 
6 anys), i fins i tot una de cada tres quan tots els fills ja són escolars (de 7 
a 13 anys). En la immensa majoria de casos és una ajuda no remunerada, 
proporcionada per membres de la xarxa de parentiu o amistat, encara que 
un 10% d’aquestes famílies també paguen per rebre ajuda en la criança 
dels seus fills, sense grans diferències segons la fase del cicle de vida fami-
liar. Un aspecte que cal remarcar és que no hi ha diferències significatives 
en funció del sexe, i això probablement és degut al fet que allò que les 
persones avaluen no són les ajudes proporcionades als individus, sinó a la 
llar (a la parella en cas de famílies biparentals).

Rebre ajuda en la cura dels fills, independentment de la freqüència amb què 
se’n rep, és una pràctica molt estesa en tota la societat, sense diferències entre 
el camp, la ciutat i grans urbs, com tampoc en funció que els pares treballin 
tots dos o no. Les famílies monoparentals no afirmen tampoc rebre ajuda 
més sovint que les biparentals. Malgrat això, entre les classes socials més altes 
és més freqüent de pagar per l’ajuda o que l’ajuda remunerada es combini 
amb una ajuda familiar, mentre que en les classes populars predomina sobre-
tot l’ajuda no remunerada. Aquesta elevada homogeneïtat social en l’ajut 
rebut per tenir cura dels fills és degut al fet que l’ajut s’utilitza tant en les es-
tratègies de conciliació de vida laboral i familiar com perquè la parella 
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taula 4.1

Els últims 12 mesos, per tenir cura d’infants, heu rebut ajuda  
de persones amb les quals no conviviu, ja sigui ocasionalment  
o amb regularitat, tant si ha estat pagant com sense pagar? 
Percentatge d’entrevistats amb fills a càrrec menors de 14 anys segons 
l’edat del fill més petit

0 a 2 anys 3 a 6 anys 7 a 13 anys total homes dones

no rep ajuda 36 46 74 53 57 48

pagant 4 6 4 4 2 7

sense pagar 54 40 19 37 34 40

pagant i sense pagar 6 8 3 6 6 5

Total 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 112 119 126 357 173 185

coeficient de contingència per edat =0,32 p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

pugui tenir una mica de lleure independent. En realitat aquestes ajudes no 
remunerades prenen formes ben diverses i impliquen inversions de temps 
molt desiguals, perquè van des dels avis que, a casa seva mateix, s’ocupen 
d’infants de pocs mesos mentre els pares són a treballar, fins a amics que 
atenen els petits mentre els pares passen un cap de setmana fora.

Veiem a la taula 4.2 que la freqüència amb què es rep l’ajuda, remunerada 
o no, és molt heterogènia pel que fa al temps i la recurrència, si bé, en ter-
mes generals, a menor edat, més freqüència i intensitat de l’ajuda no remu-
nerada rebuda; no s’observen diferències significatives en les respostes pro-
porcionades per homes i dones. Com es pot deduir, per a moltes famílies 
amb fills menuts, les ajudes no remunerades signifiquen una ajuda real-
ment molt important, ja que una de cada quatre (23%) rep ajuda durant 
més de 20 hores la setmana, i un 8% addicional entre 10 i 20 hores setma-
nals. Quan els infants comencen a anar a escola, les necessitats d’ajuda es 
fan més ocasionals, i és per aquest motiu que la proporció dels qui reben 
ajuda durant molt temps disminueix a la meitat i la majoria de les famílies 
només reben ajuda ocasionalment, quan les circumstàncies ho requerei-
xen. Quan els fills s’han fet una mica més grans, i sobretot quan tenen 
germans grans que poden ajudar a vigilar-los i atendre’ls (generalment 
quedant-se amb ells fins que els pares tornen de treballar o bé vigilant-los 
en el trajecte casa-escola), la freqüència de les ajudes rebudes disminueix 
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encara més i esdevé més esporàdica. En tot cas, quan pare i mare tenen una 
feina remunerada és habitual rebre ajudes més sovint que no pas quan 
només en té un dels cònjuges: això també implica que les famílies amb ni-
vells més alts d’ingressos rebin ajuda amb més freqüència tant perquè la 
necessiten com perquè la poden pagar. La grandària del municipi de resi-
dència no condiciona unes pràctiques o altres.

taula 4.2

Percentatge de pares amb fills de menys de 14 anys que declaren rebre 
ajuda no remunerada de la seva xarxa social, segons l’edat  
del fill més petit

0 a 2 anys 3 a 6 anys 7 a 13 anys total homes dones

no rep ajuda 36 46 74 52 57 48

ocasionalment / 
«de vegades» 18 17 10 15 11 18
menys de 10 
hores setmanals 14 22 9 15 15 15
de 10 a 19 hores 
setmanals 8 4 – 5 5 5
20 hores  
setmanals o més 23 12 6 13 12 15

Total 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 112 119 126 357 173 185

nota: «–» indica menys de cinc casos. coeficient de contingència per edat =0,35 p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

El tipus d’ajuda rebuda és tan heterogeni com ho és l’activitat d’educació, 
cura i atenció dels fills (taula 4.3). No hi ha cap forma d’ajuda que predo-
mini clarament sobre les altres, tot i que tenir cura dels petits durant les 
vacances escolars és menys freqüent que unes altres ajudes. La mena 
d’ajudes tendeix a dependre fonamentalment del temps d’ajuda rebuda. Si 
l’ajuda és ocasional, pot prendre moltes formes, però entre els petits és 
més freqüent que sigui donar-los el menjar o acompanyar-los en els trajec-
tes entre l’escola o llar d’infants i el domicili; quan són més grans, l’ajuda 
més habitual és quedar-s’hi un dia de festa només escolar o, eventualment, 
dur-los a escola o tornar-los a casa. Quan l’ajuda implica molt de temps, 
sol ser perquè els nens són molt petits; en aquest cas s’inclouen gairebé 
totes les activitats considerades.



 IntercanvI d’ajudes en serveIs personals  91

taula 4.3

Tipus d’ajudes no remunerades rebudes de la xarxa social per pares 
amb fills a càrrec de menys de 14 anys. Percentatge sobre el total 
de pares (rebin ajuda o no en rebin) que assenyalen rebre cada tipus 
d’ajuda segons l’edat del fill més petit

0 a 2 anys 3 a 6 anys 7 a 13 anys total

dur i/o recollir l’infant a escola  
o a la llar d’infants 28 34 15 26

donar menjar a l’infant 45 29 12 28

dur-los al parc o a passejar 41 36 14 29

atendre’ls quan estan malalts 41 26 10 25

atendre’ls quan no tenen escola 38 36 18 30

Quedar-s’hi fins que els pares tornen  
de treballar 46 35 16 32

Quedar-s’hi per les vacances escolars 29 23 16 32

nombre de casos 101 99 119 319

nota: la diferència fins a 100 per a cada valor és el percentatge de pares que no reben aquesta ajuda.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Com podem veure a la taula 4.4, les ajudes rebudes procedeixen de dife-
rents persones de la xarxa: el nombre mitjà de persones esmentades és  
de dos. En aquest sentit, encara que els avis ocupen un lloc central en  
l’«e conomia solidària», cal subratllar que no són pas els únics que presten 
aquesta mena d’ajuda. 

Tanmateix, els pares i sogres són els qui proporcionen més sovint aquestes 
ajudes, perquè tres de cada quatre entrevistats que reben ajuda afirmen que la 
reben dels seus pares (70%), i una mica més d’un de cada tres, dels sogres 
(35%). Si considerem totes les famílies amb fills menors de 14 anys (incloent-
hi les que diuen no rebre ajuda), els percentatges disminueixen al 34% i 18%, 
respectivament, i són més grans com menor és l’edat i, de fet, es concentren 
sobretot en famílies de nens molt petits (45% dels pares i 26% dels sogres 
quan hi ha fills de menys de sis anys, i 13% i 5% quan passen d’aquesta edat). 
En conjunt, doncs, la meitat (52%) dels pares d’infants de sis anys o menys 
reben ajuda dels avis per una línia o una altra. Un aspecte a destacar és que 
no s’han observat diferències en funció del sexe: siguin homes o dones els 
pares beneficiats de l’ajuda, els qui la proporcionen són principalment  
els pares propis més que no pas els sogres, la qual cosa contradiu la percep-
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ció comuna, fonamentada també per estudis empírics (Pérez Ortiz, 2007), 
que són els pares de la dona els que ajuden més en l’atenció dels infants. El 
percentatge de pares que ajuden d’un sexe hauria de correspondre al percen-
tatge de sogres que ajuden de l’altre sexe, però això no es produeix, i significa, 
doncs, que les persones tendeixen a sobrevalorar l’ajuda rebuda per la línia 
consanguínia més que no pas per la del cònjuge, sobretot en el cas dels homes.

El fet que es rebi ajuda dels pares depèn, a més a més de l’edat dels fills, de la 
distància que separa els uns dels altres, ja que a més distància, més difícil resul-
ta que es materialitzi l’ajuda. Tenir germans, i particularment germanes, que 
poden competir pel temps i l’energia disponibles dels pares no sembla, però, 
condicionar la probabilitat de rebre ajudes, ja que, tenint en compte la distàn-
cia i l’edat dels nens, no hi ha diferències significatives entre tenir-ne o no. 

taula 4.4

Vincle amb la persona que ofereix ajuda a l’hora de tenir cura de nens, 
segons l’edat del fill més petit i el sexe de l’entrevistat

edat del fIll mÉs petIt seXe de l’entrevIstat

0 a 2 
anys

3 a 6 
anys

7 a 13 
anys home dona total 

pares 82 69 52 68 72 70

germans – 7 – – 7 5

germanes 26 12 27 19 21 20

pares del cònjuge/parella 37 44 19 49 24 35

germans/anes del cònjuge 7 15 11 9 12 11

altres familiars 10 11 47 22 17 19

amics – – 22 – 12 8

altres persones 16 27 22 20 22 21

Total respostes 197 193 203 148 183 331

nota: «–» indica menys de cinc casos. percentatges sobre el total de casos que es rep ajuda.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Com hem indicat, dins de la xarxa social, al costat dels pares, els sogres són els 
qui ofereixen ajuda més sovint en la cura dels fills, circumstància que es dóna 
sobretot quan l’entrevistat és home. L’ajuda rebuda dels sogres no és substitu-
tiva de la dels pares, sinó que tendeix a acumular-s’hi. Així, només un 8% dels 
entrevistats que no reben ajuda dels pares en reben dels sogres, mentre que un 
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39% dels qui en reben dels sogres també en reben dels pares. A part de l’edat i 
el sexe dels nens, l’ajuda rebuda dels sogres depèn de la distància a què 
viuen i de la proximitat afectiva, però no del nombre de cunyats que compe-
teixen potencialment per aquesta ajuda. La dimensió del municipi i la classe 
social a què es pertany, com succeïa amb l’ajuda rebuda dels pares, no són 
significatives.

La tercera categoria de persones que resulten esmentades més sovint entre 
les que presten ajuda són les germanes. A diferència de les ajudes rebudes 
dels pares o els sogres, aquesta ajuda no està estretament associada a 
l’edat dels nens, a pesar que pren formes molt variades quant a intensitat i 
contingut. Més enllà de tenir germans o no tenir-ne, la probabilitat de 
rebre’n ajuda no depèn del fet que se’n tinguin, sinó en primer lloc de tenir 
germanes o no tenir-ne, com també de la distància a què viuen. Com suc-
ceeix en el cas de l’ajuda rebuda dels sogres, l’ajuda dels germans i germa-
nes no opera com a substitut de l’ajuda rebuda dels pares, sinó que es 
complementa: mentre que un 8% dels qui no reben ajuda dels pares diuen 
que en reben dels germans o germanes, aquest percentatge s’eleva fins al 
31% entre els que sí que en reben dels pares. 

Si, quan els fills són molt petits, l’ajut procedeix sobretot dels avis, a mesura 
que s’avança en el cicle familiar les persones de les quals es rep ajuda són 
més heterogènies. Quan els fills van a escola, l’ajuda tendeix a rebre’s també 
d’altres membres de la xarxa, particularment amics i altres familiars, pel fet 
que les ajudes rebudes són més ocasionals.

4.1.2. Altres ajudes rebudes en forma de serveis  

Les ajudes rebudes de la xarxa social no es limiten pas a tenir cura dels 
nens o de la gent gran, malgrat que són les que aconsegueixen una més 
gran visibilitat social. Com veiem a la taula 4.5, aquestes ajudes no són ni 
de bon tros les que es presten més sovint, encara que sí les que socialment 
i fins individualment es valoren més. Les ajudes rebudes en l’any previ a 
l’entrevista que s’esmenten més sovint són les destinades a reparacions 
domèstiques de tota mena. Entre aquestes predominen més les ajudes per 
assegurar el confort de l’habitatge que no pas per reparar automòbils. Les 
importants diferències per sexe –com també s’esdevé en un altre tipus 
d’ajudes relacionades amb el funcionament domèstic (feines de casa, anar 
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a comprar, etc.), però no, com s’ha vist, amb la cura dels infants– sugge-
reixen que el reconeixement de l’ajuda s’identifica com a ajuda personal a 
qui s’ocupa habitualment de la tasca en qüestió i no com ajuda a la llar, tot 
i que els beneficiaris de l’ajuda són tots els membres de la casa. Per tant, 
les diferències per sexe no provenen del fet que un sexe tingui un accés 
preferent a una determinada mena d’ajuda enfront de l’altre, sinó que són 
un reflex del repartiment desigual de responsabilitats a les cases.

taula 4.5

Percentatge de persones que manifesten haver rebut diferents  
menes d’ajuda els 12 mesos previs a l’enquesta

home dona

18-39 40-59 60 I mÉs total 18-39 40-59 60 I mÉs total

en reparacions 
domèstiques 53 35 21 38 36 18 20 25

reparacions/obres 
domèstiques 30 15 10 20 23 11 12 16

manteniment/ 
reparació de cotxes 15 6 3 8 3 3 – 2

cura del jardí/hort/camp 5 12 5 8 5 3 6 5

tasques de bricolatge 10 10 4 9 11 4 3 6

en la compra 7 2 4 4 10 9 12 10

en el transport 20 18 5 16 12 12 3 9

en la compra i el transport 9 5 3 6 14 8 7 9

en feines domèstiques 23 8 10 14 21 10 19 17

en gestions burocràtiques 24 17 22 21 18 13 26 19

en cura en cas 
d’hospitalització (1) – – – 58 – – – 72

en cura personal per 
dependència (2) – – – 58 – – – 65

en cura d’infants(3) 54 28 – 40 50 30 – 45

ha rebut ajuda  
en alguna dimensió  
els 12 últims mesos 79 61 60 68 72 51 60 62

nota: «–» indica menys de cinc casos. la diferència fins a 100 per a cada valor és el percentatge d’entrevistats 
que no reben aquesta ajuda. (1) percentatge sobre el total dels que han estat hospitalitzats; (2) sobre el total 
dels que assenyalen necessitar ajuda per a funcions quotidianes (vestir-se, rentar-se, caminar, etc.); (3) ajuda no 
remunerada sobre el total de pares de fills menors de 14 anys.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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Les ajudes que, per freqüència, es reben en segon lloc són les associades a 
les feines de casa i a la compra, com la que reben els xicots emancipats 
quan van a menjar a cals pares i hi duen la roba bruta a rentar i planxar; 
la compra de carn o verdura, etc., o bé el menjar que prepara la mare per 
a la família de la filla que treballa o viceversa, rentar i planxar certes peces 
de roba, treballs de costura per a una germana, etc.

Les ajudes per tràmits burocràtics amb les administracions públiques (se-
guretat social, hisenda pública, serveis sanitaris, etc.) o amb entitats pri-
vades (bancs, assegurances, etc.) també són relativament freqüents, vist 
que una de cada cinc persones entrevistades (19%), sense diferències sig-
nificatives segons el sexe, ho indica així. Una proporció semblant ha rebut 
ajuda per al transport (desplaçaments a la feina, al col·legi, a veure el 
metge, etc.).

Encara que des del punt de vista del conjunt de la població afectada la 
proporció és baixa, cal subratllar les ajudes rebudes en cas de malaltia 
greu que requereix hospitalització. Com assenyala Durán (1999), les famí-
lies, i més específicament les dones, amb un paper fonamental en la cura de 
familiars malalts, faciliten, entre altres coses, estades hospitalàries més 
curtes i una atenció més personalitzada, amb el corresponent estalvi en els 
costos. Aquestes ajudes, d’altra banda, poden anar destinades a l’atenció 
directa al malalt o bé als familiars més directes amb els quals conviu el 
malalt. Segons l’EXSS (2007), el 9% de la població ha rebut ajuda quan 
l’entrevistat o els seus han estat «atesos» per alguna persona del seu en-
torn que els ha dut efectes personals, els ha fet companyia, ha cuinat per 
als seus, etc.; això representa dues de cada tres persones que han estat 
hospitalitzades, i la proporció creix a mesura que l’estada hospitalària 
s’allarga.

En conjunt, l’any anterior a l’entrevista dos de cada tres entrevistats (65%) 
havien rebut alguna ajuda de les considerades. La situació més freqüent és 
rebre’n una (29%) o dues (20%), però també són força els qui n’han rebut 
en tres o més de les dimensions considerades (16%). Contra el que tan 
sovint es creu, com més jove és l’entrevistat, qualsevol que sigui el seu sexe, 
més probable és que hagi rebut ajuda, fet que denota un esbiaixament 
molt clar de l’«economia solidària» cap a les joves generacions en les fases 
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inicials del seu cicle de vida independent, més que cap als més grans (tret 
dels casos de dependència funcional). 

Malgrat tot, en determinades dimensions la relació no és pas lineal. Així, 
rebre ajuda en les feines de casa o en les relacions amb la burocràcia (pa-
perassa) és relativament més freqüent quan s’és jove, però també entre 
persones molt grans, especialment en el cas de les dones. D’altra banda, 
no tan sols és més probable rebre ajuda quan s’és jove, sinó que també el 
nombre d’ajudes rebudes disminueix amb l’edat, encara que torna a aug-
mentar a edats molt avançades amb la pèrdua de l’autonomia individual. 
La mitjana d’ajudes rebudes al llarg del cicle de vida presenta així una 
forma de U. 

Les ajudes en els serveis personals considerats es reben d’una gran varietat 
de persones (taula 4.6 ), probablement perquè en molts casos aquesta aju-
da es dóna només en determinades circumstàncies o amb un caràcter més 
o menys recurrent però no gaire intensiu en el temps. En aquest sentit no 
es constata un predomini clar del flux d’ajuda al llarg de la línia intergene-
racional, com en el cas de les ajudes en la cura d’infants o de vells depen-
dents, molt sovint més intensives en el temps i amb caràcter més recurrent, 
si no és que s’arriba a fer regular. Tret del cas d’hospitalització, que vuit de 
cada deu persones de les que reben ajuda reben dels pares o dels fills, en els 
altres casos (treballs domèstics, compra, transport, feines de casa o rela-
cions amb la burocràcia) l’ajuda intergeneracional és minoritària (no pas-
sa del 40%). En aquests casos, és relativament freqüent que els germans i 
amics apareguin esmentats com a font d’aquesta ajuda, a més a més 
d’«altres persones». En tot cas, els familiars són esmentats més sovint com 
a font d’ajuda, però en les ajudes més ocasionals no són tampoc infre-
qüents els no familiars, tant si són amics com veïns. De fet, els amics apa-
reixen més esmentats que els germans en ajudes relatives a reparacions, 
transport i tràmits burocràtics. 
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taula 4.6 

Vincle amb la persona de la qual es rep l’ajuda.  
En percentatges de resposta múltiple

reParacions 
domèstiques

comPra/ 
transPort

tasques 
domèstiques

ajuda en tràmits 
burocràtics

cura en cas 
d’hosPitalització

cura 
d’infants

Pares 21 25 27 10 26 64

germans / 
germanes 22 13 12 18 34 26

fills / filles 8 22 10 22 54 –

altres familiars 10 – 5 10 13 16

familiars 
polítics 20 20 10 5 21 49

amics / 
amigues 40 22 8 22 18 8

veïns 11 10 – – 9 3

altres persones 9 5 28 17 6 18

total de 
respostes 140 117 102 98 179 184

nombre  
de casos 506 113 215 244 223 160

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 4.2. Ajudes prestades als membres de la xarxa

4.2.1. Ajudes prestades per tenir cura dels infants

En els dos epígrafs següents canviem de perspectiva per analitzar les ca-
racterístiques de l’«economia solidària» des del punt de vista dels qui pro-
porcionen aquestes ajudes, en el sentit d’identificar a) quant s’ajuda els 
altres; b) en què se’ls ajuda, i c) a qui es dóna l’ajuda. Seguint el mateix 
esquema que en el cas de les ajudes rebudes, començarem amb ajudes en 
la cura d’infants, primer en general, independentment del vincle amb el 
petit, i centrarem després l’atenció en la cura de néts. 

Una de cada tres dones emancipades (34%) i un de cada quatre homes 
(27%) reconeixen que presten ajuda d’alguna mena en la cura d’infants 
amb els quals no conviuen (taula 4.7). Encara que aquestes diferències són 
estadísticament significatives, cal subratllar que són petites. Aquesta es-
cassa diferència es deu, en part, a la creixent implicació dels homes en les 
tasques de cura no remunerada de persones i singularment en la cura dels 
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nens (Meil, 2007; Alberdi i Matas, 2007), però també a una tendència a 
destacar les ajudes que es presten, per esporàdiques que siguin, particular-
ment en el cas dels homes. Almenys això és el que podem inferir de les 
importants discrepàncies en l’avaluació que homes i dones fan sobre  
repartiment de les tasques domèstiques (Coltrane, 2000) i de la compara-
ció de les diferències per sexe entre les ajudes rebudes dels diferents mem-
bres de la xarxa familiar i les que es presten (Bengtson i Kuypers, 1971), 
com veurem clarament més endavant.

taula 4.7

Ajuda no remunerada en la cura d’infants amb qui no es conviu.  
En percentatges

homes dones

18-39 40-59 60 i més total 18-39 40-59 60 i més total

no ajuda 67 77 77 73 58 67 75 66

ocasional 31 19 11 22 36 23 14 26

regular 3 4 11 5 5 7 11 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 230 209 142 573 280 292 244 811

coeficient de contingència (homes) c=0,23 p≤0,001. coeficient de contingència (dones) c=0,23 p≤0,001.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Habitualment aquesta ajuda és de caràcter ocasional, si bé, sobretot en el 
cas de la cura dels néts, sovint és regular. Un altre aspecte que cal remarcar 
novament és que aquestes ajudes no es limiten a la cura de néts a càrrec 
dels avis, sinó que una proporció bastant estable de persones de totes les 
edats presten aquest suport. Ara bé, mentre que a edats més joves aquesta 
ajuda, tret d’excepcions, és ocasional, entre els més grans és important la 
proporció dels qui ajuden amb regularitat. 

Per tractar de precisar una mica més què és el que entenem per ocasional 
i regular, també es va preguntar als consultats que fessin una estimació del 
temps que dediquen a aquesta cura. Els resultats figuren a la taula 4.8. 
D’una banda, es pot observar que «regularitat» no vol dir pas necessària-
ment moltes hores de dedicació, i que «ocasional» no significa tampoc en 
tots els casos, tot i que sí habitualment, menys d’una hora la setmana. En 
qualsevol cas, ja sigui amb caràcter regular o ocasional, en quatre de cada 
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cinc casos l’ajuda és de menys de 10 hores la setmana. Les dones tendeixen 
a assenyalar que hi dediquen un nombre més alt d’hores que els homes, 
encara que les diferències no són gaire grans.

Aquesta absència de concentració de l’ajuda en la tercera edat és deguda 
al fet que la cura o atenció a infants amb qui no es conviu no se centra 
només en els néts, sinó que també es proporciona ajuda a altres membres 
de la xarxa social, com és ara fills dels germans, cunyats, altres familiars, 
amics, veïns o coneguts (taula 4.9). De fet, aquesta pluralitat de vincles no 
és sinó una altra manifestació de la pluralitat d’ajudes que algunes famí-
lies amb fills petits reben de diferents membres de la seva xarxa social i que 
ja hem analitzat anteriorment. En conjunt, segons les respostes dels entre-
vistats, la proporció dels qui ajuden en la cura de néts, sorprenentment, 
sembla estar tan estesa com l’ajuda en la cura de nebots, malgrat que 
aquesta es presta en diferents fases del cicle de vida i amb diferent dedica-
ció en temps i esforç. D’altra banda, la proporció de persones que n’ajuden 
d’altres amb les quals no tenen vincle de parentiu, encara que baixa, no és 
tampoc menyspreable i, a diferència de l’ajuda en la cura dels nebots,  
no es concentra necessàriament en els infants més petits. Exemples d’ajudes 
en aquests casos són acompanyar els nens a escola, quedar-s’hi fins que 
entren al centre o fins que els pares tornen de la feina, etc. 

taula 4.8

Freqüència amb què, sense remuneració, l’entrevistat ajuda tenint cura 
d’infants amb qui no conviu  

homes dones

18-39 40-59 60 i més total 18-39 40-59 60 i més total

no ajuda 67 77 77 73 58 67 75 66

ocasional / de vegades 21 16 13 17 24 20 11 19

menys de 10 hores setmanals 12 5 6 8 12 6 4 7

de 10 a 19 hores setmanals – – – 1 3 – 5 3

20 o més hores setmanals – 2 – 2 4 5 6 4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 230 209 142 573 280 292 244 811

nota: «–» indica menys de cinc casos. coeficient de contingència (homes) c=0,19 p≤0,001. coeficient de 
contingència (dones) c=0,20 p≤0,001. 
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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La comparació per sexes evidencia que no hi ha diferències significatives 
per a les diferents categories, tret dels casos en què no hi ha parentiu. Res-
pecte a això cal subratllar novament el que hem assenyalat més amunt so-
bre els biaixos en funció del sexe, que fa que els homes tendeixin a sobreva-
lorar l’ajuda prestada. Aquest fet és particularment evident si es consideren 
les ajudes prestades i rebudes pels nebots: el triple de famílies declaren re-
bre ajuda de les ties dels nens (germanes) que no pas dels oncles per via 
materna, mentre que el percentatge d’homes i dones que assenyalen tenir 
cura de nebots amb prou feines se’n diferencia (compareu les taules 5.9 i 
5.2). Pel que fa al temps dedicat a la cura a les diferents categories, mentre 
que en l’atenció dels néts les situacions són heterogènies, en els altres casos, 
salvant excepcions, la cura és ocasional o no implica gaire temps (en gene-
ral, no pas més d’entre una i cinc hores setmanals: vegeu la taula 4.10).

taula 4.9

Percentatge d’entrevistats que, sense remuneració, tenen cura 
d’infants segons el sexe, l’edat i el vincle familiar amb el menor 

homes dones

18-39 40-59 60 i més total 18-39 40-59 60 i més total

nét/néta – 5 28 11 – 8 27 12

nebot/neboda 23 9 – 11 25 10 – 12

altre parentiu 5 – – 3 7 4 – 4

sense parentiu 4 7 – 4 11 10 3 8

nota: «–» indica menys de cinc casos. la diferència fins a 100 per a cada categoria és el percentatge que no en té 
cura. 
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Les persones que n’ajuden d’altres amb qui no conviuen tenint cura dels 
infants, al marge de les diferències per sexe, es distribueixen homogènia-
ment al llarg de la societat: com en el cas de les ajudes rebudes, aquesta 
ajuda és igual de freqüent en els pobles que a ciutat –ciutats grans o peti-
tes–, tant pel que fa a la freqüència com a la intensitat. Per classe social 
tampoc no es registren diferències en la proporció dels qui afirmen ajudar, 
encara que, a classe social més alta, més probabilitat que l’ajuda sigui oca-
sional, mentre que entre les classes populars és més freqüent que sigui re-
gular i tendeixi a implicar més temps, condicionat a l’edat dels nens, no cal 
dir-ho.
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taula 4.10

Percentatge d’entrevistats que, sense remuneració, tenen cura 
d’infants segons el temps dedicat i el vincle familiar amb el menor. 
Percentatge respecte al total que ajuda

nÉt/nÉta nebot/neboda altre parentIu sense parentIu

ocasional/de vegades 51 64 60 61

menys de 10 hores/setmana 13 28 29 25

de 10 a 19 hores/setmana 11 6 – –

20 o més hores/setmana 25 – – –

Total 100 100 100 100

nombre de casos 91 141 38 81

nota: «–» indica menys de cinc casos. 
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Ajuda en la cura dels néts

Un interès particular veiem en l’anàlisi detallada de l’ajuda prestada als 
néts. Segons l’enquesta Xarxes socials i solidaritat (2007) a què ens anem 
referint, el 36% dels qui tenen néts han ajudat a tenir-ne cura els 12 mesos 
previs a l’enquesta, una proporció lleugerament inferior a la que resulta de 
l’enquesta Health, Ageing and Retirement (SHARE, 2004), centrada en 
l’anàlisi de població de més de 50 anys. Segons aquesta font, a Espanya el 
percentatge d’avis que s’ocupen dels seus néts puja al 40% (Albertini,  
Kohli i Vogel, 2007).  

El primer aspecte que hem de destacar, ja assenyalat més amunt, és que les 
diferències per sexe no són gaire grans ni estadísticament significatives. 
Aquests resultats no coincideixen amb els que aporten altres fonts referi-
des a Espanya (Pérez Ortiz, 2007; Hank i Buber, 2007), però coincideixen 
amb els obtinguts en l’enquesta Redes Familiares de Andalucía (Instituto 
de Estadística de Andalucía, 2007; Tobío et al., 2010). Les causes d’aquesta 
falta de diferències entre avis i àvies respecte a la implicació en la cura dels 
néts cal atribuir-les, com hem indicat, a la implicació creixent dels homes 
a l’hora de tenir cura dels infants, a la tendència dels mateixos homes a 
sobrevalorar la participació que hi tenen i al fet que ajudar no vol pas dir 
fer-ho cada dia ni durant molt temps, sinó amb freqüències ben diverses. 
D’altra banda, quan qui s’ocupa de la cura és l’àvia, l’avi també sol fer-ho, 
per la dinàmica mateix de la vida en parella.
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grÀfIc 4.1

Percentatge d’avis que han ajudat a tenir cura dels seus néts els últims 
12 mesos, segons l’edat i el sexe
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Tot i que la proporció d’avis que afirmen tenir cura dels néts no és tan alta 
com en principi podríem suposar, aquests darrers anys ha augmentat 
substancialment. Malgrat que la comparació de les dades per a Espanya 
de l’enquesta SHARE 2003 i 2007 suggereix una disminució de la propor-
ció d’avis que ajuden, des del 40 al 34%,(1) en una perspectiva temporal més 
àmplia aquesta proporció ha augmentat substancialment. Considerant 
només els avis que tenen més de 65 anys, les dades que proporcionen les 
enquestes del CIS Suport informal a les persones grans (1993) i Condi-
cions de vida de la gent gran (2006) evidencien que la implicació dels avis 
en la cura dels infants ha crescut substancialment aquesta última dècada i 
mitja, perquè, formulant la mateixa pregunta, s’ha incrementat un 75% en 
passar del 15 al 25%, al mateix temps que la proporció de persones grans 
amb néts no ha variat (82,7% i 82,5%, respectivament). Aquesta superior 
implicació s’ha produït tant entre les àvies com entre els avis, ja que en la 
majoria de casos la cura és assumida per tots dos, malgrat que cadascun 
s’ocupi d’activitats diverses. Amb tot, hi ha hagut un augment una mica 
més gran en la implicació dels avis (homes), no solament perquè s’hagin 

(1)   Explotació pròpia de les microdades de l’enquesta. Valors sense ponderar.
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pogut implicar més en la cura assumida per la seva esposa, sinó també pel 
canvi en els rols de gènere i l’acceptació del paper de cuidador que 
s’atribueix als avis. Així, la proporció d’avis que no tenen parella (separats, 
divorciats o vidus) i que ajuden en la cura dels néts s’ha duplicat en el pe-
ríode indicat (del 8 al 15%). 

taula 4.11

Evolució temporal del percentatge d’avis de més de 65 anys que tenen 
cura dels néts, segons l’edat i el sexe  

homes dones

65-74 75+ total 65-74 75+ total

1993 (estudi 2.072) 25 7 15 28 7 14

2006 (estudi 2.647) 40 11 26 37 10 23

nota: percentatges sobre persones amb néts.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de les enquestes suport informal a les persones grans (cIs, estudi 
2.072, novembre de 1993) i condicions de vida de la gent gran (cIs, estudi 2.647, setembre de 2006).

Encara que una part d’aquest augment pot ser deguda al retard en la 
maternitat i, per tant, també al retard a passar a ser avi, la hipòtesi més 
raonable per explicar l’augment de la implicació dels avis i àvies en la 
cura dels infants apunta a la dedicació creixent de les mares dels néts  
a la feina remunerada i els consegüents problemes de conciliació de la 
vida familiar i laboral (Pérez Ortiz, 2007; Tobío et al., 2010). Amb tot, 
aquesta hipòtesi no es pot comprovar amb les dades que aporten aquests 
dos estudis, perquè no proporcionen informació rellevant per fer-ho. 

El temps dedicat a la cura dels infants varia substancialment amb l’edat 
dels petits, com ja hem vist més amunt. Segons l’enquesta Condicions de 
vida de les persones grans (CIS, 2006b), gairebé un terç dels avis de 65 a 
75 anys, sense diferències significatives en funció del sexe, diuen que aju-
den tenint cura dels néts unes quantes vegades la setmana, si no és que 
ho fan cada dia. Aquesta proporció es redueix a un de cada deu entre els 
més grans de 75 anys. El fet que ajudin cada dia o gairebé cada dia no 
significa necessàriament que la dedicació temporal sigui elevada, perquè 
pot prendre formes més o menys ocasionals però recurrents, com és ara 
dur-los a escola o recollir-los-en, donar-los el menjar, etc. Segons l’en-
questa Xarxes socials i solidaritat, la meitat dels avis que declaren ajudar 
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tenint cura dels néts afirmen que ho fan de manera «ocasional», i només 
una minoria hi dediquen més de 20 hores la setmana (taula 4.10). És més 
freqüent que les dones parlin d’un nombre més alt d’hores quan la seva 
dedicació no és ocasional, que no pas que ho assenyalin els homes.

taula 4.12

Tipus de tasques de cura dels néts en què s’impliquen els avis.  
En percentatges(1) 

homes dones total

dur els infants a escola o recollir-los-en 71 40 52

donar-los el menjar 65 76 71

dur-los al parc o a passejar 74 71 72

tenir-ne cura quan estan malalts 40 61 53

tenir-ne cura quan no van a escola 79 65 70

tenir-ne cura quan els pares surten 89 67 76

Quedar-se amb els infants fins que  
els pares tornen de la feina 69 69 69

Quedar-se amb ells per les vacances escolars 55 52 52

nota: (1) la diferència fins a 100 de cada valor és el percentatge d’avis cuidadors que no fan l’activitat corresponent. 
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

El tipus de tasques en què els avis ajuden són molt variades i no n’hi ha cap 
de clarament dominant, com veiem a la taula 4.12. Les tasques que 
s’esmenten menys sovint són dur els infants a escola o bé recollir-los i 
quedar-se amb ells en els períodes de vacances escolars. Tret de les tasques 
de donar-los el menjar i tenir-ne cura en cas de malaltia, no hi ha diferèn-
cies significatives segons el sexe de l’entrevistat, i en tot cas, si n’hi ha, són 
petites; això suggereix que la implicació en certes tasques no es visualitza 
tant com una activitat de la persona entrevistada sinó que es produeix al 
propi domicili, encara que qui materialment la porta a terme sigui el còn-
juge (l’àvia). El nombre de tasques en què estan implicats els avis també és 
molt variat i depèn, d’una banda, de les necessitats dels fills i, de l’altra, de 
les possibilitats dels avis, de manera que, a menys edat, s’ajuda en més 
tasques, però el nombre de tasques que s’assumeixen és menor quan 
l’entrevistat treballa.
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S’han de destacar en aquest context les diferències de classe. Mentre que, 
com hem vist, en el cas de l’ajuda a membres de la xarxa social en general 
no hi ha diferències de classe en la probabilitat d’haver ajudat, en la cura 
dels néts sí que n’hi ha, però no en el sentit esperat. Així, la proporció 
d’avis que han dedicat algun temps a aquestes tasques durant l’últim any 
és més alta entre les classes més ben situades que no entre les classes popu-
lars, però la seva ajuda és gairebé sempre ocasional o no demana gaire 
temps. Entre les classes populars, en canvi, és més freqüent que, quan es 
produeix, l’ajuda sigui més intensiva en temps. Aquesta relació es manté 
també quan es considera l’edat de la persona entrevistada. 

taula 4.13

Freqüència amb què els avis ajuden tenint cura dels seus néts  
a Europa. En percentatges horitzontals  

 no n’ha 
tIngut cura

gaIrebÉ  
cada dIa

gaIrebÉ cada 
setmana

gaIrebÉ  
cada mes

amb menor 
freQüèncIa total

Irlanda 37 13 22 11 17 100

països baixos 42 2 28 12 16 100

bèlgica 43 10 25 9 13 100

dinamarca 44 2 13 21 20 100

suècia 46 2 15 16 22 100

frança 49 6 16 8 22 100

Total 52 10 16 10 13 100

suïssa 52 3 23 10 12 100

Itàlia 53 24 14 5 6 100

grècia 54 20 13 6 6 100

polònia 54 22 10 7 6 100

alemanya 57 7 16 8 12 100

Àustria 59 9 14 9 8 100

txèquia 61 7 14 9 9 100

Espanya 67 12 10 4 7 100

nota: referència temporal «els últims 12 mesos». 
font: elaboració pròpia de les microdades de l’enquesta health, ageing and retirement (share, 2007).

Comparativament amb altres països del nostre entorn, el percentatge 
d’avis espanyols que declaren haver tingut cura dels seus néts l’any previ  
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a l’enquesta és dels més baixos, contra el que habitualment es creu. Segons 
l’enquesta Health, Ageing and Retirement (SHARE) (2007), Espanya se-
ria el país europeu amb una proporció menor d’avis de més de 50 anys que 
assenyalen haver tingut cura dels néts: el 33% enfront d’una mitjana del 
48%, amb màxims a Irlanda, del 63%, i els Països Baixos, del 58%. Encara 
que amb valors lleugerament diferents, els resultats de la mateixa enquesta 
realitzada el 2003 també evidencien que a Espanya el percentatge és dels 
més baixos d’Europa (40% enfront d’una mitjana del 49%, juntament amb 
Suïssa, el més baix dels països considerats). Per tant, els resultats són molt 
coherents (Attias-Donfut, Ogg i Wolf, 2008). Tanmateix, quan ajuden ten-
deixen a fer-ho amb més freqüència que als països nòrdics, però amb me-
nor freqüència que en altres països mediterranis (Albertini, Kohli i Vogel, 
2007; Hank i Buber, 2007).

Els motius que els analistes d’aquesta enquesta atribueixen a la implicació 
superior dels avis a l’hora de tenir cura dels néts en els països nòrdics apun-
ten a una proporció més alta de famílies monoparentals en aquells països, 
cosa que faria necessària una col·laboració també més gran entre genera-
cions, ni que sigui ocasional, mentre que en els països del sud seria menys 
necessària per la menor incidència d’aquest tipus de famílies. La menor 
implicació de les àvies en la feina remunerada, juntament amb la implicació 
creixent de les filles en el mercat de treball en els països mediterranis, expli-
carien la superior implicació temporal de les àvies en els països mediterra-
nis (Attias-Donfut, Ogg i Wolf, 2004).

4.2.2. Altres ajudes prestades en forma de serveis  

Com s’esdevé amb les ajudes rebudes, les ajudes prestades no es limiten a 
tenir cura de nens o de persones grans, sinó que s’estenen a moltes altres 
dimensions de la vida quotidiana. La proporció de persones que reconei-
xen haver proporcionat ajuda en forma de serveis personals és, en gene-
ral, superior a la dels qui afirmen haver-ne rebut, tant en el cas d’homes 
com de dones, i la diferència arriba en alguns casos a 10 punts percen-
tuals. Aquestes diferències suggereixen una sobreestimació de l’ajuda 
oferta o bé una subestimació de la rebuda, al marge del fet que en deter-
minades fases de la vida predomina la recepció d’ajudes mentre que en 
altres ocasions té més pes la prestació d’ajuda a altres persones. Només 
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els homes reconeixen haver rebut més ajuda en tasques domèstiques que 
la que ells mateixos han prestat, i les dones haver-ne rebut més que no pas 
proporcionat en matèria de reparacions domèstiques.

Coherentment amb la jerarquia d’ajudes rebudes, les ajudes ofertes més 
sovint són les relatives a reparacions domèstiques. Un de cada dos homes 
(54%) i una de cada quatre dones (23%) declaren haver ajudat altres per-
sones amb les seves habilitats en aquest camp. De la mateixa manera que 
amb les ajudes rebudes, és molt més freqüent prestar ajuda en interven-
cions de diferent entitat destinades a millorar el confort de l’habitatge 
que en el manteniment del vehicle.

Per freqüència, les ajudes que ocupen la segona posició corresponen a 
anar a comprar o a tasques domèstiques, sobretot –però no exclusiva-
ment– per part de les dones. Segons això, una de cada dues dones (54%) i 
un home de cada tres (32%) afirmen ajudar en aquestes tasques; és més 
freqüent que ho facin anant a comprar que no en altres coses de casa, 
particularment en el cas dels homes. En aquest tipus de tasques, són els 
joves sense parella ni família els qui afirmen sobretot ajudar altres perso-
nes amb les quals no conviuen, mentre que en el cas de les dones la for-
mació d’una parella i una família no impedeix que ocasionalment es pro-
porcioni aquesta mena d’ajuda.

Les ajudes relatives al transport i a les relacions burocràtiques també són 
força freqüents: al voltant d’una persona de cada quatre va ajudar en 
aquestes activitats durant l’any previ a l’enquesta. Tant homes com dones 
solen ajudar en aquestes gestions, si bé els homes solen portar o acom-
panyar altres persones amb més freqüència que no pas les dones (38% 
enfront de 26%).

En conjunt, tres de cada quatre entrevistats (76%) declaren haver ofert 
alguna d’aquestes ajudes, i el més freqüent és que l’ajuda s’hagi prestat a 
dues persones, encara que una de cada tres (31%) ho ha fet a tres persones 
o més; els qui ho han fet a una persona són un de cada quatre (25%). No 
són les persones de més edat les qui tendeixen més a reconèixer que han 
prestat més ajudes, sinó que, com s’esdevé amb les ajudes rebudes, són els 
més joves, al costat de les persones de mitjana edat, els qui assenyalen 
haver proporcionat ajuda amb més freqüència (independentment del 
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temps o la freqüència) a altres membres de la seva xarxa (taula 4.14). 
D’altra banda, el nombre d’ajudes prestades disminueix amb l’edat.

taula 4.14

Percentatge de persones que declaren haver ajudat altres membres  
de la seva xarxa social els 12 mesos previs a l’enquesta 

home dona

18-39 40-59 60 i més total 18-39 40-59 60 i més total

en reparacions domèstiques 62 61 30 54 35 26 6 23

reparacions/obres 
domèstiques 40 36 16 33 22 17 – 15
manteniment/reparació 
de cotxes 14 12 6 12 – – – 1
cura del jardí/hort/
camp 7 19 7 12 10 8 3 7

tasques de bricolatge 16 16 7 14 5 4 – 4

en la compra 11 8 6 8 16 25 14 18

en transport 31 27 13 25 22 15 3 14

en la compra i el transport 17 11 11 13 23 9 3 12

en feines domèstiques 16 10 2 10 36 27 10 25

en gestions burocràtiques 22 29 18 24 30 21 4 19

en cura de persones  
dependents 11 18 18 15 27 34 14 26

amb qui conviu 7 8 14 8 5 12 7 8

amb qui no conviu 4 10 4 7 22 21 17 17

en la cura d’infants  
amb qui no conviu 34 23 22 27 42 33 25 34
ha ajudat almenys  
en una dimensió 89 84 58 80 87 80 46 73

nota: «–» indica menys de cinc casos. la diferència de cada valor fins a 100 és el percentatge que per a cada 
categoria d’edat i sexe no ajuda en la tasca corresponent.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Com és sabut, les dones ajuden més sovint en les tasques domèstiques i a 
l’hora de tenir cura d’infants i d’adults dependents, mentre que els homes 
tendeixen a fer-ho en reparacions domèstiques i transport. Això respon al 
model tradicional o semitradicional, encara àmpliament estès, de rols de 
gènere. Aquestes diferències, tot i ser importants, són limitades (estalvi en 
la important dimensió de la cura de persones grans dependents), i reflec-
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teixen els canvis que es van produint en aquesta dimensió de la vida fami-
liar. En conjunt, tanmateix, el percentatge d’entrevistats que presten ajuda 
d’una mena o altra no difereix en funció del sexe, com no ho fa gairebé 
gens si considerem el nombre d’ajudes prestades.

Els destinataris de les ajudes són molt diversos (taula 4.15), fet que demos-
tra novament que centrar l’anàlisi de la solidaritat familiar o de l’economia 
solidària únicament en les relacions intergeneracionals resulta insuficient 
i insatisfactori. Referent a això, cal exposar certes consideracions.

No són els fills els principals destinataris de les ajudes que no siguin prò-
piament la cura d’infants, sinó els pares, en els casos d’ajuda en les tasques 
domèstiques i la cura en cas de dependència. 

Encara que els familiars són els principals beneficiaris de les ajudes pres-
tades, una elevada proporció de persones també proporcionen ajuda a 
amics, veïns i fins i tot a persones amb les quals el vincle és més feble. 
Aquestes ajudes, generalment eventuals, consisteixen en la col·laboració 
en reparacions domèstiques, transport i gestions burocràtiques. 

taula 4.15

Percentatge de destinataris de l’ajuda prestada. Resposta múltiple  

reParacions 
domèstiques

comPra / 
transPort

tasques 
domèstiques

tràmits 
burocràtics

cura Personal  
Per dePendència

Pares 25 19 44 29 45

germans / germanes 20 6 4 9 –

fills / filles 8 4 9 8 3

altres familiars (carnals) 13 10 8 8 18

Pares del cònjuge 10 8 18 12 16

altres familiars polítics 6 9 4 5 4

amics / amigues 42 33 10 24 4

veïns / veïnes 7 17 7 14 5

altres persones 7 17 7 14 5

total de respostes 138 123 113 113 100

nombre de casos 446 543 212 254 242

nota: «–» indica menys de cinc casos. percentatges respecte al total dels que diuen prestar aquesta mena d’ajuda.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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Els germans no apareixen com a destinataris preferents de les ajudes no 
remunerades, malgrat que quan s’analitzaven les ajudes rebudes sí que 
apareixien com una font important d’ajuda. De fet, els amics són més es-
mentats com a destinataris de l’ajuda que els mateixos germans. Tot amb 
tot, els germans reben ajuda sobretot davant la necessitat de reparacions 
domèstiques, de cura de nens i, en menor mesura, en la resolució de trà-
mits burocràtics.

Els diferents tipus d’ajuda tenen uns destinataris preferents. La cura de 
persones dependents es presta fonamentalment a pares o sogres, però les 
ajudes en reparacions domèstiques s’orienten més aviat a amics o ger-
mans. Les ajudes en les tasques domèstiques s’ofereixen principalment a 
pares o sogres, mentre que de les ajudes en la compra o el transport en 
solen ser beneficiaris els veïns i amics. Les ajudes en afers burocràtics no 
tenen destinatari preferent clarament identificable, encara que en part 
acostumen a ser els pares.

A més de l’edat, la probabilitat de prestar ajuda depèn de la dimensió de 
la xarxa, de manera que com més gran és la xarxa, més probabilitat  
de prestar alguna mena d’ajuda. D’altra banda, com vèiem amb les ajudes 
en la cura d’infants, les pràctiques d’ajuda mútua es distribueixen bastant 
homogèniament al llarg de la societat, ja que no s’observen diferències 
significatives segons la dimensió dels municipis. Contra el que podríem 
esperar, la probabilitat de prestar ajuda i el nombre d’ajudes rebudes solen 
donar-se més entre les classes més ben situades que en les de pocs mitjans 
econòmics: el percentatge de persones que no ajuden se situa en el nivell 
socioeconòmic més baix, en el 41%, enfront del 13%, en el més alt.

 4.3. Comparació internacional

Aquesta dimensió de la solidaritat familiar, està més estesa que en altres 
països, com suggereix l’estereotip habitual sobre la fermesa dels llaços fa-
miliars als països del sud? O més aviat Espanya no és tan familista com es 
diu tan sovint?

La comparació internacional no resulta fàcil, perquè els indicadors de què 
disposem no proporcionen una imatge prou completa sobre les pautes 
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d’ajuda mútua dins la xarxa familiar. D’altra banda, d’una font a l’altra 
les dades sobre la freqüència i intensitat de l’ajuda prestada no coincidei-
xen, en part perquè els col·lectius a què es refereixen no són sempre els 
mateixos, però sobretot perquè els indicadors utilitzats són diferents i re-
lativament poc precisos. Així i tot, ni que sigui parcialment i com si es 
tractés de peces d’un trencaclosques, sí que ofereixen una imatge bastant 
clara i sorprenent, però coherent amb els resultats presentats sobre les 
pautes de sociabilitat, és a dir, que l’intercanvi d’ajudes entre familiars 
que, en els països del sud d’Europa i particularment a Espanya, no con-
viuen a la mateixa casa, no són comparativament tan freqüents com sug-
gereixen els estereotips.

Quan Albertini, Kohli i Vogel (2007) analitzen les dades de l’enquesta 
SHARE (2004) sobre intercanvis d’ajuda en treballs domèstics, cura de 
persones i tràmits burocràtics entre pares i fills emancipats (que no hi con-
viuen), arriben a la conclusió que en els països del sud d’Europa la pro-
porció de persones grans que proporcionen ajuda als fills, i la dels fills que 
proporcionen ajuda als pares, és menor que als països del centre d’Europa 
i també que als escandinaus (Suècia i Dinamarca). No obstant això, quan 
en proporcionen, l’ajuda és més freqüent, ja que inverteixen més temps a 
ajudar. Aquestes pautes corresponen als diferents règims de l’Estat de be-
nestar tipificats per Esping-Andersen (1999) i que hem presentat al capí-
tol 1, sempre que els països mediterranis siguin considerats com un règim 
específic. Mentre que en els països amb un règim socialdemòcrata l’ajuda 
intergeneracional és molt estesa, si bé no és gaire intensiva en temps, als 
països mediterranis és poc freqüent, però molt intensiva en els casos que 
n’hi ha; en els països amb un model conservador s’observa una situació 
intermèdia. Si es consideren també els patrons de convivència a les cases 
com una dimensió més del suport, els països del sud d’Europa presenten 
una proporció d’ajuda més alta que els altres països, com hem vist al capí-
tol anterior, fet que suggereix que la convivència de les generacions és la 
forma típica de solidaritat intergeneracional en aquests països, i per tant a 
Espanya, mentre que a la resta dels països seria l’ajuda entre llars. 

Les dades que avalen aquesta conclusió són les següents: mentre que a 
Espanya la proporció de persones de més de 50 anys amb néts que asse-
nyalen tenir cura dels seus néts (sense conviure-hi) és del 40%, en els països 
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centreeuropeus oscil·la entre el 43 i el 59%, i als escandinaus, entre el 52 i 
60%. El temps mitjà invertit en aquesta cura (segons l’estimació de 
l’entrevistat) és, amb tot, de 1.338 hores enfront d’una forquilla de 471 a 
820 hores, i d’unes 382 hores, respectivament. Altres ajudes prestades en 
forma de serveis (feines domèstiques i tràmits administratius) no són tan 
freqüents, però presenten la mateixa pauta (3% a Espanya; de 9 a 13% als 
països centreeuropeus, i de 17 a 20% als escandinaus). Les ajudes rebudes 
dels fills amb els quals no es conviu també segueixen una pauta semblant: 
a Espanya, el 12%, amb una mitjana de 829 hores, enfront de percentatges 
del 12 al 21% al centre d’Europa, amb una mitjana entre 298 i 535 hores, i 
al voltant del 18% als països escandinaus, amb una mitjana de 232 hores 
(Albertini, Kohli i Vogel, 2007).

Les dades de l’Enquesta social europea (2004), que també pregunta sobre 
la freqüència d’ajuda prestada en treball domèstic o en la cura personal als 
pares i als fills quan no conviuen al mateix domicili, no confirmen plena-
ment els resultats obtinguts per Albertini, Kohli i Vogel. Aquesta font sí 
que confirma, però, que als països del nord els intercanvis d’ajuda són rela-
tivament freqüents, encara que no gaire intensius en temps, i que en els del 
sud l’ajuda entre llars no està tan estesa, especialment a Espanya. Com 
podem observar a la taula 4.16, no hi ha cap pauta nord-sud de major a 
menor freqüència d’ajuda, ni en la que proporcionen els pares als fills 
emancipats ni en la inversa. Segons aquesta font, el percentatge de pares 
que ajuden els fills a la majoria dels països escandinaus és aproximadament 
d’un terç, la mateixa proporció registrada a Alemanya i França, encara que 
inferior a la que veiem a Portugal o Grècia, però més gran que la que es 
registra a Espanya. Si es consideren les ajudes rebudes pels pares dels seus 
fills, les diferències entre els països que componen els diferents blocs geo-
gràfics són més marcades, però la pauta nord-sud no apareix tampoc cla-
rament, ni tampoc la relació entre règim de benestar i intensitat de les aju-
des intergeneracionals. El percentatge de pares que declaren rebre ajuda 
dels fills a Espanya és baix (20%), molt inferior a les pautes que es donen en 
els països de l’est d’Europa, Alemanya, Finlàndia o Islàndia, entre altres. 
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taula 4.16

Percentatge de pares amb fills emancipats i de fills amb pares vius 
amb els quals no conviuen que declaren prestar ajuda o rebre’n  
en les tasques domèstiques o en la cura personal, segons el país  
i la intensitat de l’ajuda

ajuda els fIlls rep ajuda dels fIlls

molta + alguna molta molta + alguna molta

Països escandinaus

dinamarca 28% 3% 10% 1%

finlàndia 33% 3% 28% 3%

Islàndia 52% 9% 28% 2%

suècia 35% 4% 21% 2%

noruega 33% 5% 17% 1%

Països del nord d’Europa

regne unit 27% 7% 18% 3%

Irlanda 32% 7% 29% 4%

Països del centre d’Europa

Àustria 50% 10% 35% 5%

bèlgica 40% 8% 14% 4%

suïssa 26% 8% 14% 1%

alemanya 38% 7% 32% 4%

frança 36% 6% 17% 2%

luxemburg 35% 11% 24% 6%

països baixos 22% 3% 11% 1%

Països del sud d’Europa

espanya 27% 4% 20% 5%

grècia 39% 9% 21% 1%

portugal 43% 6% 41% 4%

turquia 21% 4% 26% 6%

Països de l’est d’Europa

estònia 38% 4% 53% 7%

polònia 44% 7% 29% 3%

hongria 45% 10% 33% 4%

eslovènia 39% 4% 37% 4%

txèquia 55% 5% 38% 3%

eslovàquia 49% 4% 58% 6%

ucraïna 58% 9% 70% 14%

font: european social survey (2004); valors ponderats.
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Si considerem la intensitat de les ajudes, mesurades en aquest cas amb les 
avaluacions subjectives dels entrevistats sota les etiquetes de «molta ajuda» 
i «alguna ajuda», no observem tampoc la pauta identificada per Albertini, 
Kohli i Vogel. En tots els països la proporció dels que afirmen proporcio-
nar o rebre «molta ajuda» és baixa, encara que varia molt d’un país a un 
altre, des de l’1 fins al 14% sense seguir la pauta nord-sud. A Espanya, el 
percentatge que creu ajudar molt és del 4%, i el dels qui declaren rebre mol-
ta ajuda, del 5%; per tant, una proporció molt baixa. 

L’enquesta de Qualitat de vida a Europa (EQLS, 2007) també proporciona 
informació sobre la freqüència de dedicació a la cura no remunerada d’infants, 
de gent gran i de persones dependents, encara que sense especificar si conviuen 
a la mateixa casa i sense recollir informació sobre l’ajuda rebuda. Si en la cura 
de nens considerem les persones de més de 50 anys, aquesta cura, com hem 
vist, serà fonamentalment de néts; si considerem el conjunt de la població per 
a la cura de vells i dependents, a més de l’atenció a casa, recollirem les que es 
proporcionen als familiars dependents que no conviuen al mateix domicili. 
L’anàlisi dels resultats obtinguts no confirma tampoc la gradació nord-sud en 
les pautes de solidaritat identificades per Albertini, Kohli i Vogel, sobretot pel 
que fa a la freqüència de les ajudes (gràfic 4.2), encara que sí que evidencia que 
la intensitat de l’ajuda als països del sud, quan n’hi ha, és més gran. 

Centrant-nos en el cas espanyol, la freqüència de persones de més de  
50 anys que afirmen ajudar en la cura de nens és relativament elevada (33%) 
i, encara que menor que als països escandinaus (del 36% a Dinamarca al 
58% a Noruega), és similar o més alta al percentatge que es dóna en els 
països del centre d’Europa (del 28% a Alemanya al 42% a França). El per-
centatge dels qui diuen fer-ho almenys un cop la setmana (25%) és sem-
blant al dels països escandinaus (del 22% a Dinamarca al 34% a Noruega) 
i del centre d’Europa (del 18% a Àustria al 28% a Bèlgica). La proporció 
que afirma fer-ho cada dia, però, és més elevada (19%) que als països es-
candinaus (del 5% a Dinamarca al 14% a Noruega) i que als centreeuro-
peus (del 18% a Bèlgica al 5% a Àustria). Les pautes en la cura de persones 
grans o dependents és semblant, encara que el percentatge és menor (en el 
cas d’Espanya, el 20% dels més grans de 18 anys assenyala fer-ho, i són  
el 13% els qui indiquen que és almenys una vegada la setmana).
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grÀfIc 4.2

Percentatge de persones de més de 50 anys que tenen cura d’infants,  
i de persones de més de 18 anys que atenen persones grans  
o dependents a la Unió Europea

34,100 25,744
35,500 28,824
28,300 13,471
22,500 16,168
33,000 19,398
45,300 42,183
42,100 19,310
23,300 19,691
39,000 30,270
25,000 20,690
29,200 26,096
36,100 23,462
24,600 13,942
42,100 24,221
29,700 25,150
20,600 22,027
23,500 8,696
38,600 27,952
36,900 19,540
35,100 23,631
29,300 35,333
31,000 31,776
27,300 16,000
28,400 18,130
32,700 15,193
19,200 28,613
44,600 20,149
21,300 17,476
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font: enquesta europea de qualitat de vida (2007); valors ponderats.

En resum, a Espanya l’ajuda mútua en serveis personals i cura entre gene-
racions (quan no conviuen a la mateixa casa) no té un abast gaire superior, 
ni és tampoc més intensiva en temps que en molts països del centre i el 
nord d’Europa. La posició relativa en una escala de molta ajuda a poca 
depèn de les fonts i els indicadors aplicats, però en cap cas no es manifesta 
especialment estesa i intensiva.

Les dades anteriors, així com l’explotació de les de l’enquesta SHARE (Al-
bertini, Kohli i Vogel, 2007; Hank i Buber, 2007, Bonsang, 2007) demos-
tren que els països del sud d’Europa, entre ells Espanya, no són tan «fami-
listes» com habitualment se suposa. D’altra banda, també confirmen que 
el desenvolupament de serveis de cura de dependents per part de l’Estat del 
benestar –allò que Esping-Andersen (1999) denomina grau de «desfamilia-
rització» de l’Estat del benestar– no genera el que Künemund i Rein (1999) 
anomenen crowding out o erosió de la solidaritat intergeneracional, sinó 
que canvien les formes en què aquesta solidaritat es produeix. Aquests re-
sultats posen així mateix de manifest que als països on el canvi familiar ha 
estat més intens (els del nord d’Europa) no s’ha produït una desaparició de 
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l’ajuda mútua entre generacions, sinó que aquesta ajuda pren la forma 
d’ajudes més o menys ocasionals, però no pas intensives en temps.

 4.4. Individualització i intercanvi d’ajudes

Al capítol 1 hem formulat la hipòtesi que, a conseqüència de la redefinició 
de les normes de solidaritat familiar orientades a una concepció subsidiària 
d’aquesta solidaritat, seria probable que les ajudes prestades per la família 
s’anessin fent menys intenses, en el sentit de no ser tan freqüents o de com-
portar menys inversió de recursos (temps o diners). D’altra banda, després 
de la desinstitucionalització de la vida familiar i del desenvolupament de la 
família negociadora, la probabilitat de rebre ajudes passaria a veure’s con-
dicionada per la proximitat afectiva entre els membres de la família. 

Com ja hem vist, les escasses dades disponibles per fer comparacions inter-
temporals no ofereixen evidència d’una minva creixent de les ajudes mútues 
entre generacions. Més aviat les que detectem són de signe contrari en  
el cas de la cura de nens, en què, com també hem assenyalat (taula 4.12), 
s’ha produït un augment de la implicació dels avis a conseqüència de la 
creixent incorporació de la dona a la feina remunerada. Malgrat això, 
aquesta mateixa tendència va fent recular les bases de la possible cura, ja 
que les mateixes àvies tenen, també cada vegada amb més freqüència, una 
feina remunerada que no poden deixar per atendre els néts i, per tant, la 
seva atenció es farà més esporàdica, com veiem que passa als països del 
nord d’Europa, on la incorporació en massa de la dona a la feina remune-
rada es produí molt abans. Les dades de SHARE 2004 i 2007 presentades 
més amunt avalen aquesta tesi.

En l’àmbit de la cura de la gent gran dependent, que no hem analitzat en 
detall per tal com ha estat tractada monogràficament al número 28 
d’aquesta mateixa col·lecció (Tobío et al., 2010), la tendència observable 
no va pas en direcció d’una creixent institucionalització de les persones 
grans, sinó de fer-los continuar a casa i de pluralitzar els cuidadors, tant 
familiars (cònjuges i fills mascles) com no familiars (empleades domèsti-
ques i ajuda a domicili), però retenint la família (fonamentalment les filles) 
la responsabilitat de la cura. 
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Per analitzar l’impacte de la individualització en aquesta dimensió de la 
solidaritat familiar hem fet també una anàlisi similar a la presentada al 
capítol anterior. Amb això tractem de mesurar en quina proporció influei-
xen en aquest aspecte la reducció de la grandària de la família i l’augment 
de la probabilitat de no tenir filles, l’afebliment de les normes de solidaritat 
familiar i la proximitat afectiva. En no disposar del temps de dicat a  
aquestes tasques –encara que el qüestionari s’hi interessava, molts entre-
vistats van refusar de respondre–, no podem aplicar la tècnica estadística 
de la regressió lineal. En lloc d’això, recorrerem a la tècnica de la regres-
sió logística, que estima la probabilitat de rebre alguna mena d’ajuda 
(qualsevol que sigui) enfront de la possibilitat de no rebre’n. Els resultats 
per a les ajudes prestades per pares, fills emancipats i germans figuren a 
la taula 4.17, en què els valors superiors a 1 indiquen una probabilitat 
superior de rebre l’ajuda,(2) mentre que els inferiors signifiquen el contrari 
(Jovell, 1997).

Els resultats evidencien que la reducció de la grandària de la família, més 
enllà de no tenir fills o germans (en aquest cas no hi pot haver ajudes), no 
sembla pas influir en la probabilitat de rebre ajudes dels pares ni dels fills. 
Encara que els estimadors apunten que, com més fills, més probabilitat de 
rebre ajuda, i com més germans, menor probabilitat de rebre’n, el risc 
d’equivocar-se (nivell de significació) és més gran que el límit convencio-
nalment admès. Ara bé, si considerem les ajudes prestades als pares (dades 
no recollides a la taula), sí que observem que és més probable que els qui 
tenen germans no hagin prestat cap ajuda (dins de l’any de referència) als 
seus pares que no pas els fills únics, fet que demostra que hi ha una certa 
compensació. En el cas de l’ajuda rebuda dels germans, la probabilitat de 
rebre’n dels qui en tenen tres o més és bastant més alta que la dels qui 
només en tenen un, i, per tant, la reducció de la grandària de les famílies 
es pot traduir en una reducció de les ajudes rebudes.

(2)   El que aquesta tècnica estadística estima no és la probabilitat de rebre ajuda, sinó la raó de probabilitats 
de rebre’n i no rebre’n. Com que aquesta raó i la probabilitat de rebre ajuda són proporcionals, i ja que el que 
s’exposarà en el text són el nivell de significació, la direcció i la intensitat de l’efecte, però no el valor concret 
de la probabilitat, es parlarà de probabilitat de rebre l’ajuda.
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taula 4.17

Factors dels quals depèn la possibilitat de rebre alguna ajuda de pares, 
fills amb qui no es conviu o germans. Raó de probabilitat estimada  
de rebre ajuda i, contràriament, de no rebre’n

rebre  
ajuda  

dels pares

rebre 
ajuda  

dels fIlls

rebre 
ajuda dels 
germans

Característiques de l’entrevistat

sexe: dona 1,25 sexe: dona 1,26 sexe: dona 1,26

nombre de germans nre. de fills nre. de germans

1 0,89 1 1 1 1

2 0,59 2 1,78 2 1,63

3+ 0,58 3+ 2,28 3+ 2,92***

té germana/-es 1,77* té filla/-es 0,82 té germana/-es 0,64

té feina  
remunerada 1,87* edat 1,09***

té feina  
remunerada 0,87

té parella 0,84 viu sol(a) 0,96 té parella 0,55*

edat fill menor: edat fill menor:

sense fills 1 sense fills 1

0-2 3,91*** 0-2 2,28**

3-6 2,03* 3-6 1,63

6-13 0,38** 6-13 0,68

14-24 0,12*** 14-24 0,85

25+ 0,01 25+ 0,34***

classe social 1,26 classe social 0,93 classe social 1,21

Índex 
individualització 1,34

Índex 
individualització 0,62

Índex 
individualització 0,62***

Característiques de la relació

distància  
geogràfica 0,84***

distància  
geogràfica (1) 0,98

distància  
geogràfica (1) 0,84***

proximitat  
afectiva 1,23**

proximitat  
afectiva (2)

1,15
proximitat 
afectiva (2) 1,36***

els pares viuen 3,37***

nombre  
de casos 610

nombre  
de casos 486

nombre  
de casos 982

r2 cox-snell 0,28 r2 cox-snell 0,18 r2 cox-snell 0,10

* nivell de significació p≤0,05; ** nivell de significació p≤0,01; *** nivell de significació p≤0,001.
notes: (1) distància geogràfica del fill/a o del germà/-ana més pròxim. (2) proximitat afectiva amb el fill/a o germà/-
ana amb el qual se sent més afinitat.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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Tenir germanes o filles no sembla tampoc que influeixi gaire en la proba-
bilitat de rebre ajuda, cosa que resulta xocant, vist l’important paper de la 
dona en l’articulació de les xarxes familiars. La causa n’és l’heterogeneïtat 
d’ajudes que s’intercanvien en les xarxes familiars, tant com el fet que no 
considerem el tipus d’ajuda ni la seva freqüència, sinó si l’ajuda es rep o  
no es rep. En el cas específic de la cura de persones grans dependents, la 
mostra no inclou prou casos i, per tant, l’absència de significació també es 
pot explicar per aquesta circumstància. De fet, són les dones les que con-
tinuen principalment fent-se càrrec dels vells, i encara que la implicació 
dels homes sembla creixent, el ritme de canvi és lent (Rodríguez, Mateo i 
Sánchez, 2005; Abellán i Esparza, 2009; Tobío et al., 2010); el fet de no 
tenir filles, doncs, influeix en aquesta manifestació de la solidaritat fami-
liar. Això a part, si analitzem les causes de probabilitat de prestar ajuda als 
pares (resultats no inclosos a la taula), comprovem que és més probable 
que rebin ajuda de les dones que no pas dels homes, i que si es tenen ger-
manes, és menys probable que hagin rebut ajuda (dins l’any de referència).

En conseqüència, la reducció de la mida de la família i l’augment de la 
probabilitat de no tenir filles sí que afecten la freqüència d’intercanvi 
d’ajudes en les xarxes familiars, i augmenten la probabilitat de no rebre 
ajudes quan la xarxa a què es pertany és molt petita i a la generació jove 
no hi ha dones.

La probabilitat de rebre ajuda dels pares així com dels germans està con-
dicionada per la proximitat afectiva entre les persones, controlada la dis-
tància geogràfica. És a dir, que com més pròxims afectivament se senten 
pares i fills i germans, més probable serà que s’ajudin, i viceversa. Aquesta 
dimensió no sembla condicionar les ajudes rebudes dels fills, però resulta 
significativa quan s’analitzen les ajudes donades als pares (resultats no 
mostrats). La interpretació que fem d’aquests resultats és la mateixa que 
en el capítol anterior, és a dir, que representen els efectes de la desaparició 
del model de família patriarcal i l’emergència de la família negociadora. 
Les generacions i els germans han d’invertir temps i esforços a enfortir els 
vincles, a neutralitzar les diferències i fomentar l’afectivitat i la confiança, 
cosa que facilitarà que les ajudes es produeixin. 

El grau d’identificació amb les normes de solidaritat intergeneracional, 
mesurat per l’índex d’individualització, no sembla influir en la probabilitat 
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de l’ajuda intergeneracional, ja que els nivells de significació són més ele-
vats que el nivell acceptat convencionalment. En el cas de l’intercanvi 
d’ajuda entre germans, tanmateix, a més grau de rebuig de les normes de 
solidaritat, menys probabilitat d’haver rebut ajuda, i viceversa. 

Aquests resultats, al costat dels anteriors, evidencien al nostre parer que, 
mentre que en les relacions intergeneracionals hi ha una important ambi-
valència i les normes d’ajuda mútua encara són fortes, i condicionen el 
comportament al marge del que es pensi, en el cas dels germans les rela-
cions són més individualitzades, en el sentit que depenen molt més de 
l’afinitat. 

 4.5. Característiques generals dels intercanvis d’ajudes en serveis

L’intercanvi d’ajuda entre membres de la xarxa de parentiu i amistat és 
freqüent, tot i que normalment pren la forma d’ajuda ocasional i no gaire 
intensiva en el temps, més que continuada i amb gran dedicació temporal. 
Si prenem en consideració el conjunt de totes les llars, aquesta darrera 
circumstància només es dóna en una proporció limitada. Això fa que la 
quantificació de l’abast de l’«economia solidària» sigui molt sensible al 
període temporal a què es refereix. Així, segons l’EXSS 2007, un 78% dels 
entrevistats (el cap de casa o el cònjuge/parella) declaren haver ajudat, 
sense rebre’n remuneració a canvi, altres persones amb les quals no con-
viuen durant l’any previ a l’enquesta, encara que la proporció dels qui re-
coneixen haver-ne rebut disminueix fins al 65%. Si reduïm el període de 
referència, la proporció de persones implicades també és inferior. Segons 
l’Enquesta d’ús del temps 2002/2003 (INE, 2004), el percentatge de perso-
nes de més de 10 anys que han prestat ajuda a membres d’altres llars el mes 
previ a l’enquesta puja al 20%, i els que ho han fet en un dia estàndard 
qualsevol es redueix al 7%. El temps invertit en un dia estàndard pels qui 
han prestat aquesta ajuda puja, de mitjana, a dues hores i sis minuts. Com-
parativament amb altres països, l’abast d’aquesta economia solidària en-
tre llars no està especialment desenvolupat.

A partir d’aquestes dades, podem estimar quin pes tindrien aquestes ajudes 
en l’economia del país si fossin remunerades. N’hi ha prou de calcular el 
nombre d’hores totals que això representa al cap de l’any, valorar-les en re-
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lació amb algun tipus de salari de referència, multiplicar-ho pel nombre 
total de persones implicades i dividir-ho pel PIB de l’any en qüestió. El pro-
blema és de determinar segons quin salari es fa la valoració, i les propostes 
són diverses (Borderías, Carrasco i Alemany, 1994). Si valorem les hores 
segons el cost laboral mitjà (salarial més no salarial) (14,37 euros/hora), 
aquestes ajudes representarien el 3,7% del PIB, mentre que si les valorem 
segons el cost mitjà en el sector «activitats diverses de serveis personals», 
que és el de menor salari (7,98 euros/hora), baixaríem fins al 2% del PIB. 
Mentre que l’aportació dels homes oscil·la entre el 0,8 i l’1,4% del PIB, se-
gons el salari considerat, la de les dones representaria entre l’1,3 i el 2,3%.

Les ajudes són prestades tant per dones com per homes, encara que les 
enquestes analitzades presenten resultats diversos sobre l’abast de la des-
igualtat de sexes en aquest àmbit. Segons l’Enquesta d’ús del temps 
2002/2003 de l’INE, un 50% més de dones que d’homes van prestar ajuda 
a altres llars el mes anterior a l’enquesta (24% i 15%, respectivament), enca-
ra que el temps mitjà invertit en un dia estàndard pels qui ho van fer era el 
mateix (2 h 6 min). A l’EXSS 2007, en canvi, no hi ha diferències estadísti-
cament significatives, si bé les dones presten ajuda amb més freqüència en 
tasques que habitualment impliquen més temps. L’ESS 2004 tampoc no 
presenta diferències estadísticament significatives en les ajudes prestades 
pels pares als seus fills emancipats (30% dones i 24% homes).

El tipus d’ajuda que presten homes i dones a altres llars respon encara en 
gran mesura a la divisió tradicional de tasques entre sexes. Les dones aju-
den més sovint tenint cura d’infants, malalts i dependents, com també en 
feines de casa, mentre que els homes presten ajudes més freqüents en repa-
racions domèstiques, cura de nens, tràmits burocràtics i transport. No 
obstant això, una proporció no pas menyspreable d’homes també afirmen 
prestar ajuda en cura personal i feines de casa, i una notable proporció de 
dones ajuda igualment en reparacions domèstiques i tràmits burocràtics. 
Un dels àmbits en què s’ha produït més implicació dels homes ha estat la 
cura d’infants, no solament, però principalment, en la cura dels néts. En-
cara que les tasques específiques de cura d’infants responguin també a 
estereotips de rol (les dones assenyalen amb més freqüència que els homes 
que els donen menjar i en tenen cura quan estan malalts, mentre que els 
homes assenyalen més sovint acompanyar-los a escola i a casa), les di-
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ferències no són gaire grosses i en qualsevol cas els homes estan implicats 
en moltes dimensions de la cura. D’altra banda, una proporció significati-
va d’homes sense parella diuen que també tenen cura d’infants.

Les persones grans no apareixen com a actors principals que presten aju-
da, ni els joves com a destinataris. Per contra, i sense considerar el temps 
invertit, els joves diuen ajudar amb més freqüència que els grans, però 
també assenyalen rebre ajuda més sovint que els grans. Així, el 87% dels 
menors de 39 anys afirmen haver prestat alguna ajuda, mentre que entre 
els de més de 60 anys són el 59%. El 88% dels més joves de 39 anys reco-
neixen també haver rebut alguna ajuda, enfront del 57% de la gent gran. 
Això és degut al fet que no són només els pares els qui presten ajuda als 
fills, sinó que, encara que les ajudes intergeneracionals són més freqüents 
i intenses en temps, no són les úniques que circulen en les xarxes socials. 
Amics, germans, altres familiars i fins i tot veïns apareixen igualment com 
a actors en els intercanvis d’ajuda. De fet, encara que els parents són la 
font d’ajuda principal, els amics, i en menor mesura els veïns, també 
n’ofereixen o en reben en determinades circumstàncies.

En termes generals, com més a prop sigui una persona, sigui en termes geo-
gràfics o afectius, més probable serà que proporcioni una ajuda que demana 
més temps, encara que les intensives en temps (com ara tenir cura regular-
ment d’infants o persones dependents) es produeixen fonamentalment en el 
marc de les relacions intergeneracionals. Els amics presten ajuda en repara-
cions domèstiques, compres, transport o tràmits burocràtics, com també en 
la cura ocasional d’infants no gaire petits. Els veïns ho fan sobretot en com-
pres i transport. Els pares o sogres, en canvi, ofereixen ajuda de tota mena, 
però les més freqüents són ocupar-se d’infants (petits o no tan petits, ocasio-
nalment o amb regularitat), atenció de malalts i dependents, així com feines 
de casa. Els fills presten ajuda als pares en tasques domèstiques i en tràmits 
burocràtics, però també –sobretot les dones– en la cura personal en cas de 
dependència. Els germans, tanmateix, no apareixen com a font important 
d’ajudes; la seva implicació es concentra sobretot a fer-se càrrec ocasional-
ment dels infants i en reparacions domèstiques, però en una proporció no 
superior a la dels amics.

Un aspecte que cal destacar en aquest context és la cura dels infants. Els avis 
no són les úniques persones que ajuden a tenir-ne cura: els petits també re-
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ben ajuda d’altres membres de la xarxa (germanes, cunyades i amics i ami-
gues), encara que, en aquests casos, l’ajuda sol ser ocasional més que no pas 
regular. Si bé quan es rep ajuda els avis sempre hi figuren –eventualment al 
costat d’altres membres de la xarxa–, no tots els avis ajuden: el 55% dels avis 
de menys de 65 anys afirmen no ocupar-se dels néts, percentatge que aug-
menta amb l’edat. D’altra banda, quan ho fan no necessàriament és de ma-
nera continuada o intensiva en el temps. Amb tot, el 20% dels avis que afir-
men ajudar tenint cura dels néts assenyalen dedicar-los 20 hores o més la 
setmana. Comparativament amb altres països europeus, els avis espanyols 
són els qui afirmen ajudar menys sovint a ocupar-se dels néts, encara que 
quan ho fan tendeixen a fer-ho amb més freqüència que els de països nòr-
dics, però menys que els d’altres països del sud d’Europa (Itàlia i Grècia).

Encara que la primacia de les ajudes en forma de serveis enfront de les 
transferències de diners s’ha vist com una característica de la solidaritat 
familiar de les classes populars, que no disposaven de diners però sí de 
temps per ajudar-se mútuament, la veritat és que les dades analitzades no 
avalen plenament aquesta tesi. Segons l’Enquesta d’ús del temps de l’INE 
(2004), tant la proporció de persones com de temps invertit disminueix en 
la mesura que ho fa el nivell de renda i els estudis. Segons l’EXSS 2007, 
però, la probabilitat de rebre ajuda no remunerada en serveis no es veu 
influïda per la classe social, és a dir, és tan freqüent entre les classes popu-
lars com entre les persones amb més ingressos, i en el cas particular de les 
ajudes en la cura de nens, les persones amb estudis universitaris assenyalen 
rebre’n amb més freqüència que no pas els qui tenen una qualificació pro-
fessional menor. Encara més: les persones de més posició social tendeixen 
a declarar amb més freqüència que les pertanyents a les classes populars 
haver ajudat altres persones de la seva xarxa social, encara que en certes 
ajudes (reparacions o tasques domèstiques) no s’observen diferències. 
Quan ho fan –per exemple, tenint cura d’infants– és, no obstant això, en 
general de manera ocasional, mentre que entre les classes populars és una 
ajuda més regular i intensiva en temps. 
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 V. Intercanvi d’ajudes financeres 

A més a més de les ajudes en serveis personals, fortament condicionades 
per la proximitat física entre qui ofereix l’ajuda i qui la rep, les ajudes fi-
nanceres també formen una part important de l’«economia solidària» que 
opera a les xarxes familiars i d’amistat, tot i que la seva incidència està més 
limitada en el temps. En aquest capítol analitzarem, com a l’anterior, 
l’estructura i les característiques dels intercanvis d’ajuda financera, la 
comparació de l’abast d’aquestes ajudes amb les d’altres països europeus 
i els efectes del procés d’individualització sobre la freqüència d’aquestes 
ajudes.

Les qüestions que hi abordem són aquestes: 

•  Quantes famílies reben ajuda i quina mena d’ajuda reben? Per quin 
motiu la reben? De qui la reben? Quines circumstàncies familiars i 
socials afavoreixen la recepció d’aquestes ajudes?

•  Qui ajuda econòmicament els membres de la xarxa i en quines cir-
cumstàncies?

•  Són els intercanvis d’ajuda entre els membres de la xarxa més freqüents 
i de quantitats més grans a Espanya que en altres països europeus?

•  Quins efectes té el procés d’individualització sobre les pautes d’ajuda 
en diners? Quines conseqüències té la reducció de la grandària de la 
família sobre la probabilitat de rebre ajudes?
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 5.1. Ajudes financeres rebudes

5.1.1. Ajuda rebuda per a l’adquisició d’un habitatge

Com és sabut, a Espanya la compra de l’habitatge és un dels fets més im-
portants en la biografia de les persones i condiciona decisivament el pro-
jecte vital dels joves, com també la formació de les famílies. Entre altres 
factors, s’atribueix a la dificultat en l’accés a l’habitatge, i en particular al 
seu cost elevat, el retard dels joves a l’hora d’emancipar-se de la llar pater-
na, fet que, per tant, condiciona el calendari reproductiu. En aquest sentit, 
les persones –i, particularment, les que es troben en la fase d’emancipació 
de la llar dels pares– en molts casos no contemplen l’adquisició d’un habi-
tatge com una iniciativa exclusivament individual, sinó com un projecte 
que implica d’una o altra manera els membres de la xarxa familiar de 
l’individu.

Segons l’EXSS 2007, un de cada tres entrevistats que diuen que han com-
prat o s’han construït un habitatge (el 30%) reconeixen que han rebut aju-
da, la qual cosa representa el 18% de tots els entrevistats; aquest percen-
tatge és idèntic, com veurem, al dels que assenyalen que han proporcionat 
ajuda (19%) amb aquesta finalitat. Sense diferències per sexe, aquest per-
centatge disminueix substancialment amb l’edat: més del doble de joves 
que no pas de persones de més edat (el 40% dels adults emancipats menors 
de 40 anys enfront del 12% dels de més de 60 anys) declaren haver rebut 
aquesta classe d’ajuda. Tot i que les dades poden veure’s afectades per 
l’efecte memòria, ja que aquesta ajuda no es refereix a l’any previ a 
l’entrevista sinó a tot el període vital, aquestes diferències d’edat suggerei-
xen, d’una banda, que amb l’augment del cost de l’habitatge l’adquisició 
d’una casa o d’un pis no es planteja ja com una decisió individual, sinó 
condicionada cada vegada més a l’ajuda rebuda de determinats membres 
de la xarxa. D’altra banda, amb la millora del nivell de vida de la pobla-
ció, la possibilitat d’ajudar també ha augmentat. En aquest sentit, lluny 
d’afeblir-se, en aquest aspecte fonamental de l’estratègia vital de les perso-
nes, la solidaritat social sembla que s’ha reforçat.
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grÀfIc 5.1 

Percentatge de persones que han rebut ajuda per a l’adquisició  
o la construcció d’un habitatge
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Gráfico 5.1

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

La major part de les persones han comprat o construït un únic habitatge 
(61%), de manera que el més freqüent és que hagin rebut ajuda només una 
vegada, encara que el 25% dels entrevistats assenyalen que han rebut 
aquesta ajuda més d’una vegada.

Les persones que proporcionen l’ajuda són sobretot els pares: tres de cada 
quatre entrevistats assenyalen que n’han rebut ajuda (71%), i un de cada qua-
tre, dels pares de la parella (24%) (taula 5.1). Com en les altres dimensions 
de la solidaritat social, hom tendeix a subratllar més l’ajuda rebuda dels 
propis pares que no pas la dels del cònjuge o parella, tant entre els homes 
com entre les dones entrevistades, cosa que duu a una menysvaloració de 
l’ajuda rebuda o, si més no, de les persones que han prestat ajuda. A més 
dels pares, altres membres de la xarxa solen oferir ajuda en aquestes cir-
cumstàncies, tot i que no és gaire freqüent. Els amics, en canvi –i a diferèn-
cia del que veurem en analitzar les ajudes prestades–, amb prou feines 
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s’esmenten, probablement perquè si hi ha préstecs, els imports són petits i 
de curta durada.

taula 5.1

Relació amb la persona que ha prestat ajuda a l’hora d’adquirir 
l’habitatge. En percentatges. Resposta múltiple

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

pares 74 67 84 66 27 71

germans/germanes 14 5 – 13 – 9

fills/filles – – – – – –

altres familiars (carnals) – 7 – 5 – 5

pares del cònjuge 22 27 22 30 – 24

altres familiars polítics 10 7 11 – – 8

amics/amigues 7 4 – 8 – 6

altres persones 5 9 – 9 – 8

total de respostes 131 126 117 133 27 131

nombre de casos 107 107 99 93 22 213

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Com veiem a la taula 5.2, el tipus d’ajuda que es rep és molt heterogeni i 
encara que el préstec de diners sigui la forma més habitual (el 53% dels que 
l’han rebut la van obtenir d’aquesta manera), el fet de figurar com a ava-
lador també és relativament freqüent (27%), sobretot entre els més joves. 
Rebre un habitatge en donació o bé un terreny sobre el qual construir una 
casa és molt infreqüent. Les subvencions directes en forma de cofinança-
ment (pagament de l’entrada o de quotes d’amortització) tampoc són fór-
mules habituals, però, com les anteriors, tampoc són casos singulars. En 
conjunt, una de cada cinc persones que ha rebut ajuda (el 20%) assenyala 
que o bé li han donat l’habitatge o el terreny, o bé li han donat diners per 
pagar-ne una part del preu.

D’altra banda, en la immensa majoria dels casos, els que reben diners 
prestats no han de pagar interessos a canvi; només el 9% diuen que n’ha 
hagut de pagar o que ho hauran de fer.
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taula 5.2

Tipus d’ajuda rebuda en l’adquisició o la construcció d’un habitatge. 
En percentatges. Resposta múltiple

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

li han regalat un habitatge – – – – – 2

li han regalat terrenys 9 11 – 7 – 10

l’han ajudat amb l’obra 20 4 16 15 – 14

li han prestat diners 54 51 51 52 63 53

l’han avalat 27 27 36 21 – 27

li han pagat l’entrada 5 6 7 – – 6

li han pagat quotes – – – – – 2

altres ajudes 4 – – 5 – 4

total de respostes 119 99 110 100 63 119

nombre de casos 107 107 99 93 22 213

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

taula 5.3 

Valor de l’ajuda rebuda en l’adquisició o la construcció d’un habitatge 
respecte al total del cost de l’habitatge. En percentatges 

percentatge sobre  
el total Que rep ajuda

força menys de la quarta part 47

aproximadament la quarta part 13

entre la quarta part i la meitat 11

entre la meitat i les tres quartes parts 7

entre tres quartes parts i el total 9

no contesta 13

Total 100

nombre de casos 205

nota: si ha rebut ajuda en diverses ocasions, el valor màxim rebut.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Pel que fa al volum de l’import, les quantitats estimades d’ajuda rebuda 
tendeixen a ser relativament baixes per comparació al cost de l’habitatge, 
encara que en una tercera part dels casos (el 27%) representa més d’una 
quarta part del seu valor. En aquest context cal destacar que no hi ha di-
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ferències significatives per sexes, i les que figuren per l’edat estan condicio-
nades pel nombre limitat de casos.

La probabilitat de rebre ajuda en l’adquisició de l’habitatge depèn, a més  
a més de l’edat, de la classe social a la qual es pertany, de manera que els que 
tenen un estatus social més elevat han rebut ajuda amb més freqüència que no 
pas els que ocupen els llocs més baixos de l’escala social. És rellevant, en 
aquest context, que aquesta probabilitat no depèn del municipi de residèn-
cia ni del nombre de germans amb qui es competeix per l’ajuda dels pares.

5.1.2. Altres ajudes financeres rebudes

Les ajudes financeres no es limiten a la compra de l’habitatge, sinó que es 
poden donar per adquirir altres béns costosos i molt desitjats, com ara un 
automòbil, o bé per muntar un negoci i fins i tot en situacions de dificultat 
econòmica. Per explorar l’abast d’aquestes ajudes, es va preguntar, d’una 
banda, si els darrers cinc anys havien rebut ajuda en forma de diners, sen-
se necessitat de tornar-los, per afrontar despeses corrents, és a dir, com un 
ajut a fons perdut per atendre situacions de necessitat. També es va pre-
guntar si al llarg de la vida havien rebut com a obsequi o en forma de 
préstec una quantitat important de diners per a fins diferents de la compra 
d’un habitatge o per al pagament de despeses corrents, com ara comprar 
un cotxe, muntar un negoci, etc. Aquest epígraf es dedica a analitzar les 
respostes obtingudes a aquestes qüestions.

El percentatge d’adults emancipats que reconeixen que han rebut ajuda fi-
nancera per a despeses corrents els cinc anys anteriors a l’enquesta és molt 
baix, del 6% de la població entrevistada, enfront del 20% que afirma haver 
proporcionat aquest tipus d’ajuda. Resulta difícil saber fins a quin punt hi 
ha una sobrevaloració de l’ajuda prestada o una subestimació de la rebuda, 
però podem esperar una subestimació no menyspreable de l’ajuda rebuda 
d’altres llars per la major dificultat a l’hora de reconèixer la incapacitat per 
garantir l’autonomia individual o familiar amb mitjans propis. En tot cas, 
no hi ha diferències significatives segons el sexe, però sí segons l’edat: men-
tre que l’11% dels menors de 40 anys declaren haver rebut ajuda d’aquest 
tipus, entre els majors de 60 anys són només l’1% , i és del 5% entre els que 
tenen de 40 a 60 anys. El perfil dels que reben aquesta mena d’ajuda, per 
tant, és de persones adultes emancipades joves, entre les quals estan sobre-
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representades les que viuen soles, encara que la majoria té cònjuge i fills, i 
no es troben necessàriament a l’escala social més baixa.

grÀfIc 5.2

Percentatge d’entrevistats que els darrers cinc anys han rebut diners 
per viure, amb regularitat o bé ocasionalment, segons la seva situació 
familiar
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Aquesta ajuda és ocasional en la gran majoria dels casos (69%), més que no 
pas regular. Les circumstàncies que l’afavoreixen són molt sovint situacions 
de dificultat econòmica derivada de l’atur, la fallida d’un negoci i altres de 
semblants (34%), insuficiència d’ingressos per respondre a les despeses or-
dinàries (18%) i altres motius de caràcter heterogeni. L’import de l’ajuda, en 
la majoria dels casos, és força elevat, ja que en un de cada quatre casos se 
situa entre els 1.000 i els 3.000 euros (25%), i en el 28%, per damunt dels 
3.000 euros. Només en una minoria de casos es tracta de quantitats reduïdes.

El vincle que uneix les persones que ofereixen i reben l’ajuda és, en gairebé 
tots els casos, de naturalesa familiar, sense que hi tinguin cap paper les 
xarxes d’amistat ni de veïnat, a diferència del que passava amb determi-
nats tipus de  serveis personals (fonamentalment tenir cura dels infants, 
transport i compra; vegeu la taula 5.5). En la gran majoria dels casos el 
vincle familiar és, a més a més, de caràcter intergeneracional. Són els pares
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taula 5.4

Motius adduïts per rebre ajuda amb què atendre les despeses corrents. 
En percentatges. Resposta múltiple

motIus Que justIfIQuen l’ajuda percentatge sobre  
el total Que rep ajuda

crisi econòmica a causa de l’atur, fallida, etc. 34

problemes de salut –

pagament d’estudis 6

crisi familiar: separació o mort –

Ingressos insuficients 18

altres motius 41

Total de respostes 102

 nombre de casos 77

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

(59%) els que s’esmenten més sovint, ja que els qui reben ajuda són sobretot 
joves adults emancipats. D’altra banda, s’esmenten amb més freqüència els 
pares que no pas els sogres, per la tendència ja assenyalada a subratllar 
l’ajuda rebuda de la família d’origen per sobre de la que ofereix la família 
del cònjuge; s’interpreta que aquesta ajuda la rep el cònjuge i no la persona 
entrevistada, tot i que és evident que també se’n beneficia. Els fills, encara 
que en una proporció molt menor (11%), també apareixen esmentats, sobre-
tot quan els pares són grans. En conjunt, el 76% de les ajudes per a les des-
peses corrents de la vida flueixen per la línia intergeneracional. Els col·laterals 
i singularment els germans no hi són del tot absents, però no és l’habitual, i 
en tot cas es dóna sobretot entre els més joves. 

A més de l’ajuda per a les despeses corrents i l’adquisició de l’habitatge, es 
pot rebre ajuda en diners per a altres objectius vitals. Per això es va pre-
guntar també als entrevistats si al llarg de la vida havien rebut prestada o 
regalada una quantitat important de diners, per exemple per comprar un 
cotxe, muntar un negoci, com a herència anticipada, etc. A causa de 
l’absència de restricció temporal, és probable que la memòria selectiva 
hagi arribat a subestimar ajudes rebudes, ja que la població de més edat 
tendeix a oblidar-les, però la desagregació per edat posa de manifest que 
només hi ha diferències apreciables en el grup d’edat de més de 60 anys,
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taula 5.5

Vincle amb la persona que proporciona l’ajuda rebuda per a despeses 
corrents. En percentatges. Resposta múltiple

vIncle personal percentatge sobre  
el total Que rep ajuda

pares 59

germans/germanes 17

fills/filles 11

altres familiars (carnals) 6

familiars polítics 10

altres persones 15

Total de respostes 123

nombre de casos 77

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

per la qual cosa aquest efecte ha hagut de ser molt limitat. En aquest sen-
tit, la proporció més reduïda d’ajudes d’aquest tipus rebudes entre els més 
grans pot respondre més a la insuficiència de recursos econòmics dels mem-
bres de la seva xarxa que no pas als efectes de la memòria selectiva.

La proporció de persones que diuen que han rebut aquestes ajudes puja a 
l’11%, enfront del 22% que indiquen que n’han proporcionat; no hi ha 
diferències per sexe. Com passa amb l’ajuda en l’adquisició de l’habitatge, 
la classe social és determinant en la probabilitat de rebre ajuda en forma 
de diners, de manera que, com millor és la situació social, més alta és la 
probabilitat d’haver rebut ajuda, d’una manera o d’una altra, tant si 
l’analitzem des del punt de vista de l’estatus social com si considerem els 
ingressos en el moment de l’entrevista.

Aquesta ajuda pot adoptar tant la forma de préstec de diners com la de 
donació o regal, però és petita la proporció dels qui l’han rebuda en totes 
dues formes. La classe social no influeix en la forma que adopta l’ajuda, 
sinó que respon fonamentalment al tipus de vincle que uneix el donant 
amb el receptor, com veurem tot seguit. En la majoria dels casos, l’ajuda 
ha procedit d’una sola persona, però no deixa de ser elevada la proporció 
dels que l’han rebuda de dues o més persones (37%). El motiu de l’ajuda 
és molt heterogeni, sense que hi hagi una motivació clarament dominant, 
encara que en força ocasions s’ha destinat a la compra d’un cotxe (21%); 
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taula 5.6

Ajudes en diners rebudes per a despeses diferents de l’adquisició  
d’un habitatge o per finançar despeses corrents. En percentatges

home dona

18-39 40-59 60 I mÉs total 18-39 40-59 60 I mÉs total

Prestat 10 8 – 7 4 8 – 4

regalat 4 4 4 4 9 5 – 6

ha prestat i regalat – – – 1 – – – 1

no, mai 84 87 95 88 86 86 96 89

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 231 202 141 574 221 205 178 604

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

la meitat d’aquests casos revesteixen la forma de regal, i l’altra meitat, d’un 
préstec. L’estimació de l’import de les ajudes rebudes es troba condiciona-
da pel moment en què té lloc aquesta ajuda, però si considerem només les 
rebudes a partir del 2000, podem observar que els imports no són menys-
preables: només una minoria (el 33%) es troben per sota dels 3.000 euros. 

taula 5.7

Motius de les ajudes en diners rebudes per a despeses diferents  
de l’adquisició d’un habitatge o per finançar despeses corrents.  
En percentatges. Resposta múltiple

motIu de l’ajuda rebuda percentatge sobre  
el total Que rep ajuda

crisi econòmica a causa de l’atur, fallida, etc. 15

problemes de salut –

pagament d’estudis 4

crisi familiar: separació o mort –

trasllat o canvi de domicili 6

compra d’un vehicle 21

evitació de problemes de repartiment –

establiment d’un negoci 11

altres motius 45

total de respostes 102

nombre de casos 168

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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El vincle que uneix el receptor amb el donant, en la immensa majoria dels 
casos, i com passa amb la resta d’ajudes financeres, és de caràcter familiar 
i fonamentalment intergeneracional (taula 5.8). En general, són els pares 
(73%), més que no pas els sogres (17%), pels motius que ja hem esmentat, 
els que presten aquest tipus d’ajuda gairebé en exclusiva, independent-
ment del sexe de l’entrevistat. Als germans amb prou feines se’ls esmenta i 
no tenen més importància que altres familiars carnals i fins i tot que els 
amics. Quan ofereixen ajuda, ho fan quasi exclusivament en la forma de 
préstec, i en general sense reclamar el pagament d’interessos.

taula 5.8

Vincle amb la persona que proporciona ajuda en diners per a despeses 
diferents de l’adquisició d’un habitatge o per finançar despeses 
corrents. En percentatges. Resposta múltiple

tIpus de vIncle percentatge sobre el total  
dels Que reben ajuda

pares 73

germans/germanes 13

fills/filles –

altres familiars (carnals) 9

sogres 17

altres familiars del cònjuge/parella –

amics/amigues 7

altres persones –

no ho sap / no contesta 8

total de respostes 127

nombre de casos 168

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 5.2. Ajudes financeres prestades

5.2.1. Ajuda prestada en l’adquisició d’un habitatge

La proporció dels que afirmen haver ajudat altres membres de la seva 
xarxa en l’adquisició o la construcció d’un habitatge puja al 19%, però 
amb diferències importants segons l’edat i el sexe, com veiem al gràfic 5.3. 
Aquest percentatge és semblant al de les persones que afirmen haver re-
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but ajuda, calculat sobre la població total. Els homes indiquen haver pres-
tat ajuda més que no pas les dones (23% enfront de 16%), controlats fins i 
tot els efectes derivats de la situació laboral i l’edat, encara que les diferèn-
cies disminueixen amb l’edat. D’altra banda, com més augmenta l’edat, més 
alta és la probabilitat d’haver proporcionat ajuda, la qual cosa s’explica tant 
per la millora del nivell de vida i la capacitat de crèdit d’aquestes últimes 
dècades com per l’edat del que ha ajudat i, d’altra banda, per la centralitat 
de l’ajuda dels pares en l’adquisició de l’habitatge dels fills.

grÀfIc 5.3

Percentatge d’entrevistats que han prestat ajuda a membres  
de la seva xarxa social per a l’adquisició o la construcció  
d’un habitatge, segons l’edat i el sexe. En percentatges
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

En la majoria dels casos els entrevistats reconeixen haver ajudat només en 
una ocasió (62%), encara que entre les persones de més de 60 anys el més 
freqüent és haver-ho fet més vegades (52%). La mitjana és d’1,8 vegades, i 
encara que el nombre de persones que s’esmenten augmenta amb el nombre 
de fills, no tots els fills han rebut ajuda per a l’adquisició d’un habitatge.

Les persones a les quals es presta l’ajuda no són exclusivament els fills, com 
es dedueix de l’anàlisi de les ajudes rebudes, sinó que els beneficiaris són 
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variats i depenen fonamentalment de l’edat. Els fills són els beneficiaris més 
citats, però només ho són per una de cada tres persones que diuen que han 
ajudat (30%). Aquesta proporció puja a una de cada dues entre les més 
grans (el 47% entre els majors de 60 anys). De fet, la proporció de pares 
amb fills emancipats als quals diuen haver ajudat en la compra de l’habitat-
ge és de tan sols el 13%. Els germans (30%) i els amics (23%) són citats 
també amb relativa freqüència, sobretot entre els entrevistats més joves. Per 
tant, mentre que entre els més grans predominen les ajudes intergeneracio-
nals, entre els joves figuren en primer lloc les ajudes entre col·laterals, tot i 
que, com hem vist, aquestes ajudes amb prou feines si es reconeixen.

taula 5.9

Vinculació amb la persona a qui s’ha prestat ajuda en l’adquisició  
de l’habitatge. En percentatges. Resposta múltiple

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

pares – 6 – – – 4

germans/germanes 25 30 31 29 20 30

fills/filles 23 38 – 40 47 30

altres familiars (carnals) 5 10 – 6 – 7

familiars del cònjuge/parella 16 8 11 9 15 12

amics/amigues 31 13 36 19 14 23

altres persones 9 – – 6 – 5

total de respostes 109 105 78 109 96 111

nombre de casos 126 95 71 87 62 221

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Com que l’ajuda proporcionada no es va limitar en el temps, les diferèn-
cies per edat poden suggerir que, amb la millora del nivell de vida, 
l’augment del cost de l’habitatge i la psicosi consegüent de comprar-ne un, 
s’ha ampliat l’espectre de persones a les quals es presta ajuda, encara que 
la resposta també pot estar motivada per la memòria selectiva. El fet que 
augmenti la proporció dels qui avalen préstecs més que no pas prestar ells 
mateixos els diners fonamentaria la primera hipòtesi. Encara que fills, ger-
mans i amics són els beneficiaris principals de les ajudes, cal destacar tam-
bé que hi ha una proporció no menyspreable (taula 5.9) d’altres membres 
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de la xarxa que també apareixen com a beneficiaris de l’ajuda per a 
l’adquisició d’un habitatge.

El tipus d’ajuda prestada se centra, sobretot, en el mateix préstec o bé a 
figurar com a avalador. A diferència de les ajudes rebudes, però, hi ha una 
proporció més gran d’entrevistats que assenyalen haver ajudat donant di-
ners o el mateix habitatge, com també ajudant en l’obra (taula 5.10). En 
quasi tots els casos, els préstecs són sense interès (98%). El valor de les 
ajudes proporcionades, al marge de la donació, en general està per sota 
d’una quarta part del valor de l’habitatge (55%) i presenta una distribució 
semblant a les ajudes rebudes per aquest mateix motiu.

Més enllà de l’edat i el sexe, la probabilitat d’oferir ajuda es distribueix 
homogèniament al llarg de la societat, i no està condicionada per les di-
mensions del municipi de residència ni per la classe social de l’entrevistat. 
La raó per la qual la classe social no hi influeix és que els que tenen menys 
recursos econòmics tendeixen a prestar l’ajuda en forma de serveis (ajuda 
amb l’obra o aval) més que no amb préstecs o donacions de diners. D’altra 
banda, l’ajuda també depèn de les dimensions de la xarxa social i singular-
ment de la presència de fills adults emancipats; el nombre de fills no afecta 
la probabilitat de proporcionar ajuda.

taula 5.10

Tipus d’ajudes prestades en l’adquisició o la construcció  
d’un habitatge. En percentatges. Resposta múltiple

ajudes prestades percentatge sobre el total Que ajuda

ha regalat un habitatge 7

ha regalat terrenys –

ha ajudat amb l’obra 36

ha prestat diners 58

ha avalat 35

ha pagat l’entrada 6

ha pagat quotes de la hipoteca 3

altres ajudes 9

total de respostes 154

nombre de casos 221

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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5.2.2. Altres ajudes financeres prestades a membres de la xarxa

Com hem dit més amunt, la proporció de persones que indiquen que els 
darrers cinc anys han donat diners (a fons perdut i no, doncs, en forma de 
préstec ni en concepte de pensió d’aliments) a membres de la seva xarxa 
social (persones amb les quals no conviuen) per sufragar despeses corrents 
és tres vegades superior a la que reconeix haver-ne rebut, i arriba a un de 
cada cinc entrevistats (20% enfront de 6%). En bona part dels casos aques-
ta ajuda ha estat de caràcter ocasional (66%) i no regular. 

grÀfIc 5.4

Percentatge d’entrevistats que els darrers cinc anys han donat diners 
a fons perdut per ajudar membres de la seva xarxa social en les seves 
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font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

A diferència també dels que han rebut ajuda, els que n’han donat no res-
ponen a un perfil social específic, ja que no presenten diferències segons la 
situació familiar ni la grandària i composició de la seva xarxa social, com 
tampoc en funció de la classe social, estatus o ingressos. Només els adults 
emancipats més joves afirmen que han prestat aquest tipus d’ajuda amb 
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menys freqüència. L’absència d’un perfil social més o menys específic deri-
va de l’heterogeneïtat de circumstàncies que han propiciat l’ajuda, com 
també de la diversitat de vincles pels quals circula l’ajuda.

Les circumstàncies que han dut a proporcionar l’ajuda són molt heterogè-
nies, però, com en el cas de les ajudes rebudes, predominen les situacions 
de necessitat derivades de crisis econòmiques, a conseqüència de l’atur  
o de fallida de negocis (37%) o bé per ingressos insuficients (15%), tot i 
que també s’hi inclouen casos en què els pares sufraguen els estudis dels 
seus fills en una altra ciutat (7%) (taula 5.11). Mentre que en aquest últim 
cas o quan hi ha una crisi familiar predominen les ajudes periòdiques (dos 
de cada tres casos), en els altres l’ajuda sol ser ocasional. L’edat no condi-
ciona les circumstàncies en què es produeix l’ajuda, encara que sí la quan-
tia. Entre els adults emancipats més joves, les ajudes tendeixen a ser de 
quantitats més baixes (en el 46% dels casos, de menys de 1.000 euros) i, en 
general, de caràcter ocasional (71%), mentre que entre els de mitjana edat 
solen ser més elevades (el 45% són de més de 3.000 euros). Els més grans 
de 60 anys ocupen una situació intermèdia i la seva ajuda és, en general, 
ocasional (75%).

taula 5.11

Motius adduïts per a l’ajuda proporcionada per a les despeses 
corrents. En percentatges. Resposta múltiple 

motIus de l’ajuda home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

crisi econòmica  
a causa d’atur, fallida, etc. 37 40 33 46 34 39

problemes de salut 9 6 12 – – 7

pagament d’estudis 7 7 – 13 – 7

crisi familiar: separació o mort – – – 5 – 3

Ingressos insuficients 15 20 17 16 19 17

altres motius 34 26 29 24 40 30

total de respostes 102 99 91 104 93 103

nombre de casos 119 112 86 91 55 232

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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taula 5.12

Import de l’ajuda proporcionada per a les despeses corrents.  
En percentatge 

Import de l’ajuda home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

menys de 1.000 euros 29 45 46 30 29 35

de 1.001 a 3.000 euros 13 13 19 12 9 14

de 3.001 a 6.000 euros 16 8 12 16 9 13

de 6.001 a 12.000 euros 6 6 – 12 – 7

més de 12.000 euros 10 7 – 17 – 9

no contesta 26 21 20 17 40 22

total 100 100 97 100 87 100

nombre de casos 119 112 86 91 55 232

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

El vincle que uneix el que proporciona l’ajuda amb qui la rep, per contrast 
amb els que afirmen rebre aquestes ajudes i de la mateixa manera que 
passa amb les ajudes prestades per a l’adquisició d’un habitatge, no és la 
filiació, sinó que els col·laterals hi tenen així mateix una presència relativa-
ment important, com també la hi tenen els membres de la xarxa no units 
per vincles familiars (taula 5.13). Així i tot, les ajudes intergeneracionals 
–i, concretament, les ofertes als fills– són les que es donen més sovint, òb-
viament a partir del moment en què els fills s’emancipen (1) i, per tant, amb 
l’edat, sí que són clarament dominants entre les ajudes que proporcionen 
les persones de més edat. Entre els més joves, en canvi, predomina l’ajuda 
als germans, si bé una proporció no menyspreable també diu que ajuden 
els seus pares. L’ajuda a membres no familiars és relativament freqüent 
(30%) i es dóna a gairebé totes les edats, encara que entre els més grans és 
menys freqüent. En conjunt, el flux d’ajuda en diners per a despeses cor-
rents, analitzat des del punt de vista de qui l’ofereix, presenta un perfil 
sorprenentment heterogeni, sense diferències significatives en funció del 
sexe del donant.

(1)  Aquest tipus d’ajuda no inclou les pensions per aliments.



IntercanvI d’ajudes fInanceres  141

taula 5.13

Vinculació amb la persona a qui s’ha proporcionat ajuda  
per a les despeses corrents. En percentatges. Resposta múltiple

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

pares 9 11 22 – – 10

germans/germanes 12 17 26 10 – 14

fills/filles 32 31 – 39 68 32

altres familiars (carnals) 15 11 15 13 8 13

familiars del cònjuge/parella 5 7 6 8 – 6

amics/amigues 25 14 20 22 17 20

altres persones 7 13 11 10 – 10

total de respostes 105 104 100 102 93 105

nombre de casos 119 112 86 91 55 232

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Respecte a les ajudes en diners per a circumstàncies diferents de l’adquisició 
d’un habitatge o el pagament de despeses corrents, les diferències entre els 
que diuen que reben ajudes i els que en proporcionen també és molt eleva-
da, 11% enfront de 21%, la qual cosa demostra una vegada més que es 
reconeixen més les ajudes proporcionades que no les rebudes. Els homes, 
més que les dones, tendeixen a assenyalar més sovint que han proporcio-
nat aquesta ajuda; també els que tenen fills emancipats, i en una proporció 
més alta com més fills emancipats tenen. Als municipis més petits també 
és més freqüent oferir aquest tipus d’ajuda que no pas als grans, encara 
que no hi ha una pauta clara segons la classe social a la qual es pertany.

En termes generals, i a diferència dels que indiquen rebre aquest tipus 
d’ajuda, els que la proporcionen assenyalen amb més freqüència que l’han 
feta com a préstec més que no com a regal (taula 5.14). En la majoria dels 
casos els beneficiaris identificats d’aquestes ajudes són una sola persona 
(52%), però no és pas infreqüent que hagin estat dues (28%) i fins i tot més 
persones (20%). Com més edat, més alt és el nombre de persones esmen-
tades.
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taula 5.14

Ajudes en diners proporcionades alguna vegada a la vida  
per a despeses diferents de l’adquisició d’un habitatge o per finançar 
despeses corrents. En percentatges

home dona

18-39 40-59 60 I mÉs total 18-39 40-59 60 I mÉs total

ha prestat 20 13 11 16 8 11 10 10

ha regalat 3 7 14 7 6 6 7 7

ha prestat i regalat – – 3 2 – – – –

no, mai 76 79 71 76 85 81 82 83

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

nombre de casos 231 201 141 573 221 204 178 603

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Les circumstàncies que han propiciat l’ajuda són, com veiem a la taula 
5.15, variades, però en força casos (37%) han respost a situacions de difi-
cultat econòmica momentània –en aquest cas l’ajuda tendeix a prendre la 
forma d’un préstec (68%)– i per la compra d’un cotxe (25%) –i aquí, en 
una proporció important, constitueix un regal (42%)–. Tampoc és del tot 
infreqüent oferir suport financer per muntar un negoci (11%). L’import de 
les ajudes és molt variat i en molts casos s’estima que va ser bastant elevat: 
el 35% dels que han ajudat després de l’any 2000 diuen que ho han fet amb 
més de 3.000 euros. Entre els més joves, els imports tendeixen a ser menors 
que no entre persones de mitjana edat, i amb els més grans la situació es 
troba més polaritzada. En general, les quantitats tendeixen a ser més ele-
vades com més gran és el nivell d’ingressos; els préstecs solen ser de menor 
quantia que les donacions.

El vincle entre qui presta i qui rep l’ajuda, com amb totes les ajudes finan-
ceres, no està tan centrat en els membres de la xarxa amb els quals es tenen 
vincles familiars, ni tampoc en les ajudes intergeneracionals, com en el cas 
de les ajudes rebudes (taula 5.16). Respecte a altres ajudes financeres pro-
porcionades, els beneficiaris d’aquestes ajudes excepcionals i singulars són 
més variats. De fet, els beneficiaris no familiars ho han estat en un de cada 
tres casos (enfront d’un de cada quatre en l’ajuda per a despeses ordinàries 
i un de cada cinc per a l’adquisició de l’habitatge), especialment com més
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taula 5.15

Motius per haver proporcionat alguna vegada a la vida ajuda  
en diners per a despeses diferents de l’adquisició d’un habitatge  
o per a despeses corrents. En percentatges. Resposta múltiple

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

crisi econòmica a causa  
de l’atur, fallida, etc. 41 32 42 37 31 37

problemes de salut – – – – – 2

pagament d’estudis – – – – – 2

crisi familiar: separació  
o mort – – – 6 – 3

trasllat o canvi de domicili – – – – – 2

compra d’un vehicle 21 29 29 23 21 25

muntar un negoci 9 14 8 14 12 11

altres motius 30 24 29 21 33 27

total de respostes 101 99 108 101 97 107

nombre de casos 140 104 88 81 74 243

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

jove és qui proporciona l’ajuda i també entre els homes. Una lectura lon-
gitudinal de les dades pot induir a suposar que la importància més gran de 
l’ajuda als no familiars a mesura que disminueix l’edat reflecteix una des-
familiarització creixent de la solidaritat amb els membres de la xarxa so-
cial, però té l’origen en el fet que els joves no tenen fills emancipats, cap als 
quals s’aboca més la solidaritat dels més grans. Les dones tendeixen a pro-
porcionar més ajuda als familiars que no pas els homes, els quals ajuden 
més que les dones els no familiars, i especialment els amics. En tot cas, 
l’ajuda a no familiars pren la forma predominant de préstec (66%) més 
que no de donació.

Els germans també són beneficiaris relativament freqüents d’aquestes aju-
des, sobretot els més joves, encara que menys sovint que els no familiars. 
L’ajuda en aquests casos també pren, en general, la forma de préstec 
(60%). Entre els més grans, en canvi, els fills predominen com a principals 
beneficiaris, i els germans apareixen esmentats amb molta menys freqüèn-
cia que amics i altres coneguts; aquesta circumstància pot ser deguda més 
a llacunes de memòria que no pas a una tendència cap a una importància 
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menor de la relació entre germans. La forma preferent de l’ajuda als fills 
és la donació (70%) més que no el préstec. En cap cas els préstecs compor-
ten pagaments d’interessos, tant si es fan a familiars, independentment del 
grau, com a no familiars. Només un 2% dels que han prestat diners diuen 
que n’han rebut o n’esperen rebre interessos.

taula 5.16

Vincle entre els que donen i reben ajuda per a despeses diferents  
de l’adquisició d’un habitatge o per finançar despeses corrents.  
En percentatges. Resposta múltiple

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

pares 6 4 11 – – 6

germans/germanes 22 24 33 31 – 23

fills/filles 24 41 – 36 61 31

altres familiars (carnals) 8 10 – 10 13 9

familiars del cònjuge/
parella 8 6 11 9 – 7

amics/amigues 38 22 38 30 25 31

altres persones 9 6 10 7 11 8

total de respostes 115 113 113 123 110 115

nombre de casos 140 104 88 81 74 243

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 5.3. Comparació internacional

Si les comparem amb les d’altres països europeus, com en són, de soli-
dàries en matèria d’ajuda financera, les famílies espanyoles? És tan fami-
lista Espanya com estableix l’estereotip o, al contrari, com passa amb 
l’ajuda en serveis personals, es troba en una situació intermèdia en fre-
qüència i intensitat de l’ajuda intercanviada?

Tampoc en aquest cas la comparació internacional resulta senzilla, ja que, 
malgrat que afortunadament disposem d’enquestes que permeten la com-
paració en formular les mateixes preguntes a diferents països, ens trobem 
amb els mateixos problemes que per a la comparació de l’abast de l’ajuda 
en serveis personals. Els indicadors emprats tendeixen a considerar només 
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un aspecte que després s’identifica amb l’«ajuda financera», tot i que 
l’ajuda pot adoptar formes múltiples. D’altra banda, les dades disponi-
bles solen referir-se a ajudes intergeneracionals, encara que l’ajuda flueix 
en múltiples direccions, si bé, com hem vist, les intergeneracionals són les 
més freqüents. No obstant això, en utilitzar el mateix indicador, podem 
fer comparacions sobre la importància relativa en diferents països. Els 
resultats que presenten els estudis són relativament contradictoris. Tenint 
en compte la gran diferència en l’abast entre les ajudes rebudes i les pres-
tades, examinarem primer les que reben els pares dels seus fills i, tot se-
guit, centrarem l’interès en les rebudes pels fills no convivents amb els seus 
pares. D’acord amb l’estudi OASIS, la proporció de persones de més de 
75 anys que reben «suport econòmic» dels seus fills a Espanya és la més 
alta dels sis països analitzats en aquest estudi, la qual cosa evidenciaria la 
importància del paper dels fills en el benestar econòmic de la gent gran. 
Mentre que a Noruega o Alemanya no passen del 3% les persones d’a-
questa edat que declaren rebre aquest «suport econòmic», a Espanya 
aquesta aportació es multiplica gairebé per cinc i arriba al 13% (Katz et 
al., 2003: 177). Aquestes diferències s’atribueixen al diferent grau de des-
envolupament de l’Estat del benestar als països respectius i a la fortalesa 
dels lligams familiars a Espanya. Generalitzant, podríem deduir que Es-
panya seria, per tant, un país en què l’ajuda econòmica té un paper im-
portant en els intercanvis d’ajuda entre generacions, més destacat que en 
altres països desenvolupats.

Segons l’enquesta Health, Ageing and Retirement (SHARE, 2004), però, 
el percentatge de més grans de 50 anys que diuen que reben ajuda finance-
ra (una donació de diners, regals o pagaments per valor de més de 250 
euros) de fills amb els quals no conviuen és molt baix (3%) i no gaire dife-
rent dels altres països (entre un 1% a Suècia o França fins al 4% a Alema-
nya o Àustria, llevat de Grècia, on arriba al 8%). L’import de l’ajuda varia 
molt d’un país a un altre; Espanya (amb 1.169 euros) es troba en una po-
sició intermèdia (entre un mínim de 740 euros a Àustria i Suècia i un 
màxim de 3.230 euros a Itàlia) (Albertini, Kohli i Vogel, 2007).

A Espanya i Grècia, els més grans de 75 anys, però, sí que tendeixen a re-
bre amb més freqüència ajuda dels seus fills (7 i 17%, respectivament) que 
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no pas als altres països considerats (entre menys de l’1% a Suècia i el 5% a 
Alemanya –elaboració pròpia a partir de SHARE, 2004–). Això significa 
que la gent molt gran a Espanya rep ajuda financera dels seus fills més 
sovint que en altres països, però la proporció (7%) és molt limitada i no 
gaire diferent de la que trobem a Alemanya. Per tant, no podem deduir 
que a Espanya l’ajuda financera a les persones grans estigui gaire estesa.

L’Enquesta social europea (ESS, 2004) també preguntava la freqüència de 
l’ajuda financera rebuda i facilitada als fills amb els quals no es conviu. 
Aquesta font revela en tots els països una proporció molt més gran de per-
sones que declaren rebre ajuda financera dels fills que no les dues fonts con-
siderades anteriorment, i en el cas espanyol arriba a l’11%, enfront de valors 
que oscil·len entre el 3% aproximadament als països escandinaus, França i 
els Països Baixos, i al voltant del 50% a Ucraïna i Txèquia. El nivell que es 
registra a Espanya es troba per sota de la mitjana i és igual al que trobem al 
Regne Unit (11%) i Alemanya (10%), representatius dels models liberal i 
conservador, respectivament, d’Estat del benestar. Segons aquesta font, la 
població més gran de 75 anys també declara rebre ajuda financera dels fills 
molt més sovint que la que no arriba a aquesta edat en gairebé tots els paï-
sos, la qual cosa no altera substancialment l’ordre relatiu dels diferents paï-
sos –a Espanya arriba al 18% de la població, un percentatge igual o sem-
blant al que es registra al Regne Unit (18%) o Alemanya (20%)–.

En conjunt, alguns pares espanyols reben ajuda econòmica dels seus fills 
emancipats, però la proporció és molt limitada. Aquest fenomen no és 
exclusiu, ni de bon tros, d’Espanya, dels països del sud ni dels de l’est 
d’Europa, sinó que es dóna a tot Europa, encara que amb força diferèn-
cies. La freqüència amb què aquesta ajuda es presta a Espanya és semblant 
a la que es registra a Alemanya i el Regne Unit, i ocupa una posició inter-
mèdia entre països amb molta i poca freqüència d’ajuda econòmica de fills 
a pares, com mostra el gràfic 5.5. La probabilitat de rebre ajuda econòmi-
ca, com és fàcilment imaginable, és inversament proporcional al nivell de 
renda, tant a Espanya com a la gran majoria dels països, però la im-
portància relativa d’aquestes ajudes no depèn gaire del grau de generositat 
relativa dels sistemes de pensions. Com podem veure al mateix gràfic 5.5,  
encara que si la despesa pública en pensions és més baixa, més elevada és
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grÀfIc 5.5

Percentatge de despesa en pensions sobre el producte interior brut  
i freqüència de les ajudes financeres dels fills als pares amb qui  
no conviuen
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PERCENTATGE DE PARES QUE REBEN AJUDA FINANCERA DELS FILLS

Alemania 10 10
Austria 17 11
Bélgica 6 10
Chequia 55 7
Dinamarca 4 11
Eslovaquia 26 6
Eslovenia 17 10
España 11 7
Estonia 25 6
Finlandia 9 9
Francia 4 11
Grecia 20 11
Holanda 2 10
Hungría 18 7
Irlanda 20 4
Islandia 4 6
Luxemburgo 8 6
Noruega 3 7
Polonia 17 10
Portugal 36 9
Reino Unido 11 11
Suecia 5 12
Suiza 3 12
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la proporció d’ajudes financeres intergeneracionals, el nivell de pensions 
només explica l’11% de la variància; els baixos nivells d’intercanvi d’ajudes 
es produeixen amb sistemes la generositat dels quals és molt heterogènia. 
En aquest sentit, no podem afirmar que hi hagi una lògica per la qual els 
fills compensen el baix nivell de les pensions dels pares, sinó que més aviat 
compensen situacions de necessitat: el 35% dels pares espanyols que asse-
nyalen rebre aquesta ajuda reconeixen que tenen moltes dificultats per 
arribar a la fi del mes, enfront d’un 7% que declara no tenir dificultat, 
percentatges molt semblants per al conjunt de països.

Si considerem les ajudes financeres proporcionades pels pares als seus fills, 
com passava amb les ajudes en serveis, aquestes són més freqüents que les 
rebudes dels fills, una pauta que s’ha descrit com «ajuda en cascada» (At-
tias-Donfut, 1995; Kohli, 1999; Szydlick, 2000; Nave-Herz, 2002). Això 
passa, a més a més, en quasi tots els països europeus, com podem veure al 
gràfic 5.6, ja que la gran majoria se situa per sota de la bisectriu. L’abast 
d’aquestes ajudes depèn novament de la font utilitzada.
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Segons l’enquesta SHARE 2004, les ajudes financeres als fills van des d’un 
mínim del 9% a Espanya fins a un màxim del 32% a Suècia. La freqüència 
relativa d’aquestes ajudes té relació amb el règim de benestar, de manera 
que, en general, mentre que als països amb un règim socialdemòcrata (es-
candinaus) aquesta freqüència és alta, als de règim mediterrani és baixa; 
els països de règim conservador hi ocupen una posició intermèdia (entorn 
del 22%).

Les dades de l’ESS 2004 evidencien un abast molt més gran de les ajudes 
financeres prestades pels pares als fills no convivents, però Espanya, amb 
un 33% que diuen que ho fan, es troba també entre els països amb una 
proporció més baixa d’aquestes ajudes.(2) Els percentatges que presenta 
aquesta font van des de valors que oscil·len al voltant del 31% en països 
tan heterogenis com Suïssa, Irlanda, els Països Baixos i Espanya, fins al 
60% o més a Àustria, Noruega, Hongria, Txèquia o Ucraïna. Encara que 
quasi tots els països escandinaus es troben molt per sobre de la mitjana i 
els mediterranis per sota, la pauta nord-sud no es pot considerar tan clara 
com la que es desprèn de les dades de SHARE.

En principi podríem suposar que la freqüència relativa depèn de 
l’emancipació més o menys tardana dels fills de la llar dels pares, però les 
dades no confirmen aquesta hipòtesi. Si considerem tots els països de la 
mostra, la relació entre el percentatge de pares que ajuden i el percentatge 
de fills de 18 a 29 anys que conviuen amb els pares és pràcticament nul·la, 
ja que la variància explicada per l’ajust lineal és inferior a l’1%. Si es re-
dueix el grup d’edat als fills de 18 a 25 anys, els resultats no canvien. Si 
només tenim en compte, però, els països occidentals, aleshores sí que es 
constata una relació inversa (com més s’endarrereix l’emancipació, més 
baix és el percentatge dels que diuen que ajuden), però la variància expli-
cada és només del 9%.

Per comparació a altres països, l’abast de l’ajuda financera intergeneracio-
nal és baix. Això és així tant si considerem les respostes recollides a l’ESS 
2004 (gràfic 5.6) com les de l’enquesta SHARE 2004. La informació que

(2)  Com que la pregunta que recull aquesta informació inclou també les pensions alimentàries que els pares 
divorciats paguen als fills amb els quals no conviuen, el percentatge s’ha calculat sobre el total de pares casats 
o vidus que tenen fills amb els quals no conviuen.
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grÀfIc 5.6

Percentatge de pares que ajuden econòmicament els fills amb  
els quals no conviuen, i de fills que ajuden els pares quan  
no hi conviuen. Països europeus
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Alemania 57 10
Austria 60 17
Bélgica 42 6
Chequia 69 55
Dinamarca 37 4
Eslovaquia 49 26
Eslovenia 53 17
España 33 11
Estonia 50 25
Finlandia 61 9
Grecia 46 20
Holanda 30 2
Hungría 68 18
Irlanda 32 20
Islandia 55 4
Luxemburgo 60 8
Noruega 64 3
Polonia 49 17
Portugal 46 36
Reino Unido 41 11
Suecia 54 5
Suiza 31 3
Turquía 43 25
Ucrania 67 51
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recullen aquestes fonts, però, només inclou les ajudes proporcionades du-
rant l’any de l’enquesta, la qual cosa subestima l’abast de l’intercanvi 
d’ajudes, ja que, com hem vist als epígrafs precedents, les ajudes més fre-
qüents són per a la compra de l’habitatge o per a despeses extraordinàries, 
i això passa només en alguns moments del cicle vital. D’altra banda, les 
dades recollides es refereixen només a les ajudes intergeneracionals, que, 
tot i que són les més freqüents, no són pas les úniques. En tot cas, aquestes 
dades fan palès que les ajudes en diners a Espanya no són tan freqüents 
com suggereix l’estereotip del familisme dels països del sud.

 5.4. Ajudes financeres i individualització

Al capítol anterior hem analitzat els possibles efectes de les diferents di-
mensions del procés d’individualització sobre els intercanvis d’ajuda en 
serveis personals dins la xarxa familiar, amb l’objectiu de contrastar la hi-
pòtesi de l’afebliment d’aquesta dimensió de la solidaritat familiar i la seva 
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dependència de la qualitat de les relacions. Tot seguit analitzem aquesta 
hipòtesi per al cas de les ajudes financeres. Per a això aplicarem el mateix 
tipus d’estratègia analítica, però, com que l’abast de les ajudes rebudes 
dels fills i dels germans és molt limitat, no hi ha prou casos per aconseguir 
una anàlisi tan detallada com la del capítol precedent; per això limitarem 
l’atenció a les ajudes rebudes dels pares i les ajudes proporcionades als fills 
no convivents.

Malauradament no disposem tampoc de dades suficients per analitzar 
l’evolució temporal d’aquestes ajudes, ja que només hem trobat alguns 
indicadors aïllats no comparables en el temps. Les úniques dades disponi-
bles són les que proporciona l’enquesta SHARE a les onades del 2004 i el 
2007, que no recullen cap variació a Espanya, ni en l’ajuda financera do-
nada als fills ni en la rebuda (càlcul propi a partir de les microdades). El 
període temporal que cobreix aquesta enquesta, però, és massa petit per-
què puguem identificar-hi tendències de canvi.

La taula 5.17 presenta els resultats de l’anàlisi de regressió logística per 
analitzar els efectes del procés d’individualització sobre la probabilitat 
d’haver rebut ajuda financera. Per ajuda financera entenem tant la desti-
nada a adquirir un habitatge com a despeses corrents, però també extraor-
dinàries, és a dir, els tres tipus d’ajuda analitzats. Els valors que recull la 
taula representen la raó de probabilitat estimada entre rebre ajuda finan-
cera dels pares i no rebre-la, condicionada pels diferents indicadors 
d’individualització i les variables de control.(3) 

Els resultats posen de manifest que les ajudes financeres rebudes dels pares 
i les proporcionades als fills emancipats no s’han vist influïdes negativa-
ment per les diferents dimensions en les quals s’ha traduït el procés 
d’individualització.

La tendència a la reducció de la grandària de la família, lluny de fer dismi-
nuir la probabilitat de rebre ajuda dels pares, la incrementa. La probabili-
tat de rebre ajuda, controlades l’edat i la classe social, disminueix –encara 
que no de manera lineal– amb el nombre de germans, ja que quan hi ha 
més germans cal competir amb més persones per uns mateixos recursos 

(3)  En aquest cas, en lloc de considerar les fases del cicle familiar, hem considerat l’edat i el fet de tenir fills 
o no tenir-ne, ja que aquesta mena d’ajuda no està condicionada per la presència de néts ni per la seva edat.
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dels pares. Tot i que aquesta tendència es podria veure compensada per la 
possible ajuda dels germans, el fet que no figurin gaire sovint com a font 
d’ajuda fa que la reducció de la grandària de la família es tradueixi en una 
probabilitat més gran de rebre ajuda en diners.

taula 5.17

Factors dels quals depèn l’ajuda financera intergeneracional  
per a l’adquisició d’un habitatge, per a les despeses quotidianes o  
per a altres despeses, com a donació o com a préstec. Raó de 
probabilitat estimada de rebre ajuda enfront de no rebre’n, i d’oferir 
ajuda enfront de no oferir-ne

rebre ajuda 
dels pares

oferIr ajuda 
als fIlls

Característiques de l’entrevistat

sexe: dona 0,91 sexe: dona 0,89

edat 0,94*** edat 1,01

nombre de germans: nombre de fills:

1 0,43* 2 1,51

2 0,27*** 3+ 1,61

3+ 0,26***

té germana/-es 1,34 té filla/-es 0,89

té una feina remunerada 0,90 té una feina remunerada 1,37

té parella 1,87 viu sol/-a 0,59

té fills 1,14

classe social 1,28* classe social 1,33**

Índex d’individualització 1,41 Índex d’individualització 0,80

Característiques de la relació

distància geogràfica 0,92 distància geogràfica (1) 0,94

proximitat afectiva 1,09 proximitat afectiva (2) 0,92

viuen tots dos pares 1,34

edat de la mare 1,03*

nombre de casos 610 nombre de casos 486

r2 cox-snell 0,08 r2 cox-snell 0,04

* nivell de significació p≤ 0,05; ** nivell de significació p≤0,01; *** nivell de significació p≤0,001.
notes: (1) distància geogràfica del fill o filla més proper. (2) proximitat afectiva amb el fill o filla amb el qual sent 
més afinitat.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).
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Aquesta relació entre grandària de la descendència i ajuda financera no 
s’observa quan analitzem els factors dels quals depèn l’ajuda dels pares als 
fills. Això és degut al fet que l’objecte d’anàlisi no és el nombre d’ajudes 
prestades pels pares, sinó si han ajudat o no els fills; el que els resultats 
evidencien és que la reducció de la grandària de la família no es tradueix 
en una menor freqüència d’ajuda als fills. Tant els pares de fills únics com 
els de família nombrosa tenen la mateixa probabilitat d’haver ajudat amb 
préstecs o donacions almenys un dels seus fills.

El sexe de l’entrevistat i la possible presència de germanes no afecten la 
probabilitat de rebre ajuda dels pares, la qual cosa reflecteix que els pares 
no discriminen segons el sexe dels fills quan aquests necessiten ajuda en 
diners. Passa el mateix quan analitzem les ajudes donades pels pares. La 
presència de dones en l’estructura de la xarxa familiar no condiciona, per 
tant, els fluxos d’ajuda financera que hi circulen.

L’erosió de les normes de solidaritat familiar mesurada amb l’índex 
d’individualització, com passava amb les ajudes intergeneracionals en ser-
veis, no afecta ni la probabilitat de rebre ajuda ni la de donar-ne. La inter-
pretació que podem fer d’aquest resultat és la mateixa que a l’ajuda en 
serveis, a saber, que en les relacions intergeneracionals hi ha una impor-
tant ambivalència, i unes normes d’ajuda mútua fortes condicionen el 
comportament al marge del que es pensi. Això és així per a les ajudes 
prestades pels pares, que habitualment és difícil que puguin negar-se a 
ajudar els seus fills si estan en condicions de fer-ho, tret que el conflicte 
sigui molt agut. Però també ho és per a les ajudes rebudes, ja que quan cal 
ajuda perquè hom no disposa de diners per atendre les despeses, es poden 
deixar fàcilment les opinions de banda en nom de la consecució dels di-
ners necessitats.

Podríem fer una interpretació semblant per explicar l’absència de relació 
entre la proximitat afectiva amb els fills i la probabilitat de donar o rebre 
ajuda en diners. A més, a diferència de les ajudes en serveis, que solen ser 
més o menys continuades en el temps, l’ajuda en diners és normalment un 
fenomen aïllat en la vida de les persones, per la qual cosa la proximitat 
afectiva en el moment de l’entrevista no té per què ser la mateixa que quan 
es va produir l’ajuda.
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Per tant, no hi ha prou evidència per argumentar que el procés 
d’individualització hagi pogut erosionar les ajudes financeres entre gene-
racions. Les importants diferències per l’edat en l’ajuda a l’adquisició de 
l’habitatge (gràfic 5.1) també indueixen a pensar, com hem argumentat, en 
una tendència a l’augment de l’ajuda prestada. Més aviat hi ha indicis que 
les ajudes poden haver augmentat si considerem que la reducció de la 
grandària de la família augmenta la probabilitat de rebre’n. Seria molt 
interessant saber què ha passat durant la crisi econòmica, però mentre no 
estiguin disponibles les dades de SHARE recollides el 2010, no tindrem 
dades comparatives suficients.

La distància geogràfica a la qual viuen les generacions, a diferència de les 
ajudes en serveis personals, no condiciona la probabilitat de rebre ajuda, 
ja que no és necessària la proximitat física per prestar aquest tipus d’ajudes. 
Per això, la distribució en l’espai dels membres de la família no té per què 
influir en la possibilitat d’accedir a aquestes ajudes.

Finalment hem d’assenyalar que, com és imaginable, les ajudes financeres 
depenen de la classe social, tant si es tracta d’ajudes proporcionades als 
fills com de les ajudes rebudes.

 5.5. Característiques generals dels intercanvis d’ajudes financeres

L’intercanvi d’ajudes financeres dins la xarxa de parentiu i amistat no està 
ni de bon tros tan estès com les ajudes en serveis personals, però una part 
important de la població reconeix que ha rebut o proporcionat diners en 
algun moment de la seva vida a algun familiar o amic. Gairebé un terç dels 
entrevistats assenyalen que han rebut aquesta mena d’ajuda (30%), una 
proporció molt més freqüent entre els més joves (el 40% entre els menors de 
40 anys) que no pas entre els grans (l’11% entre els de més de 60). La pro-
porció dels que diuen haver-la proporcionat, però, és força més alta, ja que 
quasi la meitat (45%) així ho indiquen, i no observem diferències significa-
tives segons l’edat. Són els joves, per tant, i no els grans, els beneficiaris 
principals de les ajudes financeres.

La majoria d’aquestes ajudes, aïllades, es destinen a adquirir béns molt 
costosos (habitatge, automòbils, etc.), muntar negocis o bé per afrontar 
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situacions de destret financer. Les ajudes per a les despeses quotidianes, en 
canvi, no són gaire freqüents: només el 6% diu que ha rebut algun ajut per 
aquest motiu en els darrers cinc anys, tot i que una de cada cinc persones 
entrevistades (20%) diu que ha ajudat altres persones.

El motiu més freqüent per a l’ajuda financera és l’adquisició d’un habitat-
ge. El 20% dels entrevistats han rebut aquest tipus d’ajuda, i la proporció 
puja al 31% si considerem només els que han comprat o construït un habi-
tatge. Aquesta ajuda pren habitualment la forma de préstec o aval, quasi 
sempre sense pagament d’interessos. En general, l’import és baix en relació 
amb el preu de l’habitatge, ja que en la gran majoria dels casos (60%) no 
passa d’una quarta part del valor total. Altres formes d’ajuda en l’accés a 
l’habitatge, com ara el pagament o copagament de l’entrada o de quotes de 
préstecs diferits, la cessió de terrenys o la donació de l’habitatge, són ben 
poc freqüents.

El segon motiu entre els que hem esmentat per a l’ajuda financera és haver 
passat per una situació de necessitat aguda derivada de l’atur o la fallida 
d’un negoci. Aquestes ajudes han beneficiat un 2% dels entrevistats, encara 
que són el 7% els qui diuen haver ajudat amb aquesta finalitat. Les ajudes 
per a l’adquisició d’un vehicle es troben en un nivell semblant: un 2% diu 
que n’ha rebut, i un 5% que n’ha donat. Les ajudes per muntar un negoci 
són molt poc freqüents si prenem en consideració la població total: només 
un 1% indica que n’ha rebut (i un 2% que n’ha proporcionat), però en rela-
ció amb els que treballen per compte propi la quantitat no és tan insignifi-
cant (5%).

Les ajudes rebudes procedeixen de diferents membres de la xarxa familiar, 
però predominen clarament –i amb molta més freqüència que en el cas 
d’ajudes en serveis– les que es reben dels pares. Els pares, però, amb prou 
feines reben ajuda en diners dels fills. Les ajudes financeres a les xarxes fa-
miliars, doncs, funcionen fonamentalment «en cascada». Amb el desenvo-
lupament de l’Estat del benestar i l’externalització a la seguretat social dels 
riscos socials tradicionalment assumits per la família, les ajudes financeres 
dels fills cap a la generació anterior s’han socialitzat. En passar la seguretat 
social a finançar-se segons el principi de repartiment i no el de capitalitza-
ció, els fills no paguen diners directament als seus pares jubilats, però sí de 
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manera indirecta mitjançant les seves cotitzacions socials, que serveixen 
per finançar les pensions.

Els germans, amics o familiars del cònjuge també s’esmenten, sobretot en 
les ajudes que no es destinen a l’adquisició de l’habitatge, però no gaire 
sovint (menys del 20% dels casos en què afirmen rebre ajuda). En conjunt, 
si el 20% dels entrevistats diuen que han rebut ajuda financera d’algun ti-
pus dels seus pares, els que reconeixen haver-ne rebut d’algun dels seus 
germans puja al 4%, i dels amics, al 2%. No obstant això, quan preguntem 
per les persones a les quals s’ha ofert ajuda, els fluxos resulten molt més 
diversificats, i els fills, encara que són els beneficiaris més esmentats, no te-
nen un predomini tan clar.

Els pares no discriminen segons el sexe dels fills, de manera que les dones 
tenen les mateixes probabilitats que els homes de rebre ajuda paterna a 
l’hora de comprar un habitatge o altres béns, o en cas de necessitat. Els fills, 
però, tendeixen a ajudar financerament més la mare que no pas el pare, ja 
que les ajudes que proporcionen als progenitors estan molt condicionades 
pel nivell de renda dels pares i les seves dificultats per arribar a final de mes. 
Les dones grans, sobretot quan viuen soles, són les que més dificultats te-
nen en aquest sentit i, per tant, les que presenten una probabilitat més alta 
de rebre ajudes dels fills. D’altra banda, les dones, amb menys freqüència 
que els homes, diuen que ajuden altres membres de la xarxa familiar o 
d’amics (39% enfront de 51%, p≤0,001), tant en l’ajuda a l’adquisició d’ha-
bitatge (16% enfront de 23%, p≤0,01), com en situacions de necessitat ex-
traordinàries (17% enfront de 24%, p≤0,01).

Globalment no podem concloure, però, que si bé les dones presten ajuda en 
serveis personals, els homes ho fan en diners, i això per diferents motius. 
D’una banda, perquè una proporció apreciable de dones diuen que han 
ajudat fent donacions o préstecs de diners. Podem afirmar el mateix de les 
ajudes en serveis personals per part dels homes. De l’altra, perquè les dife-
rències de sexe en les ajudes financeres no són tan grans, i en el cas de les 
ajudes en serveis personals l’abast d’aquesta diferència depèn del tipus 
d’ajuda considerat i de la font de dades considerada. Mentre que a l’hora 
de tenir cura de la gent gran les diferències són grans, no passa el mateix si 
considerem tota mena d’ajuda no remunerada.
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La probabilitat de rebre ajuda financera està condicionada per la classe 
social, tant per a les ajudes rebudes dels pares com en general per a les que 
provenen de la xarxa familiar i d’amics. Les ajudes extraordinàries per a 
l’adquisició de l’habitatge o altres finalitats són més freqüents entre les clas-
ses més ben situades que no pas entre les classes populars, tot i que si els 
pares reben ajuda financera dels fills és perquè manquen de recursos i tenen 
moltes dificultats per arribar al final del mes. Així i tot, la probabilitat de 
proporcionar ajuda no està estretament associada a la classe social, llevat 
del cas de les ajudes de pares a fills.

Respecte als altres països europeus, l’abast de les ajudes intergeneracio-
nals no és gaire elevat, la qual cosa contradiu l’estereotip del familisme 
espanyol. La comparació que oferim subestima les ajudes, ja que es refe-
reix només a l’ajuda oferta l’any previ a l’enquesta, i no inclou, doncs, 
l’ajuda per l’adquisició de l’habitatge o per a despeses extraordinàries. 
Tanmateix, aquest resultat es veu confirmat tant per l’ESS 2004 com per 
l’enquesta SHARE (onades del 2004 i el 2007). Si relacionem l’ajuda fi-
nancera amb les pràctiques de convivència de les generacions i l’ajuda dels 
pares –relativament freqüent– en l’adquisició d’habitatge dels fills entre les 
generacions més joves, podem concloure amb Albertini, Kohli i Vogel 
(2007) que la forma que adopta la solidaritat familiar als països del sud 
d’Europa i a Espanya en particular és fonamentalment la convivència de 
les generacions, més que no pas el suport familiar a la independència eco-
nòmica de les generacions.

No hem d’atribuir aquesta circumstància al nivell de renda més baix d’Es-
panya per comparació al dels països del nord d’Europa, perquè l’abast de 
l’ajuda intergeneracional és també molt menor que en altres països de l’est 
d’Europa amb nivells de renda més baixos. D’altra banda, tampoc no està 
relacionat amb el nivell de despesa i les característiques de l’Estat del ben-
estar, ja que no hi ha una relació estreta entre ajudes als pares i despesa 
pública en pensions, i una despesa més baixa en protecció social a la família 
s’hauria de traduir, en una lògica compensatòria, en ajudes creixents als 
fills, cosa que no succeeix. Més aviat es tracta d’una pauta cultural sobre 
com ha de funcionar la vida familiar. Segons aquesta pauta cultural, els 
joves no s’han d’emancipar fins que disposin de recursos suficients per fi-
nançar-se una vida independent.
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Les diferents dimensions en les quals s’ha traduït el procés d’individualit-
zació no sembla que tinguin una correspondència en un afebliment de les 
ajudes financeres entre generacions; més aviat hi ha indicis que ens fan 
pensar que aquestes ajudes poden haver augmentat. La reducció de la 
grandària de les famílies augmenta la probabilitat de rebre ajuda financera 
dels pares, i això es veu facilitat, a més a més, per la important millora del 
nivell de vida que s’ha registrat en el passat recent.
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VI.  Solidaritat familiar i benestar  
subjectiu de les persones

L’objectiu d’aquest capítol és il·lustrar alguns aspectes no abordats als 
capítols precedents i que són rellevants per a l’anàlisi de la solidaritat fa-
miliar. Aquests aspectes es refereixen a la contribució al benestar subjectiu 
de les persones que implica la pertinença, la sociabilitat i els intercanvis 
d’ajudes que tenen lloc dins la xarxa familiar i d’amistats. No obstant 
això, com que aquestes relacions no tan sols tenen aspectes positius sinó 
també negatius, hi tractarem així mateix la percepció de sobrecàrrega de 
demandes d’ajuda per part dels membres de la xarxa, com també el con-
flicte dins aquestes mateixes xarxes.

Quan parlem de benestar, normalment distingim entre tres grans tipus: 
l’econòmic (welfare), el social (social welfare) i el subjectiu o personal 
(well-being). El benestar econòmic fa referència a la quantitat de recursos 
materials o financers de què disposen les persones o les societats per a la 
satisfacció de les seves necessitats. Habitualment el benestar econòmic 
s’identifica amb el producte interior brut o amb la renda disponible de les 
persones. El benestar social es refereix a la redistribució dels recursos 
econòmics que té lloc amb el desenvolupament de l’Estat del benestar i 
que té l’objectiu de facilitar béns, serveis o renda amb criteris socials. 
S’entén que aquests criteris són diferents dels del mercat, és a dir, que 
aquests recursos s’obtenen per un import més baix que el preu de mercat 
sempre que es reuneixin determinades condicions socials. Mentre que 
aquestes dues accepcions consideren realitats objectives que els individus 
controlen per assolir els seus objectius vitals, el benestar subjectiu o perso-
nal fa referència a la percepció que tenen les persones de la seva situació 
personal, a la seva satisfacció pels recursos de què disposen, però també a 
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altres dimensions com ara l’ajust entre les seves aspiracions i allò que han 
pogut assolir.

El benestar subjectiu és lluny de tenir un significat unívoc; la seva concep-
tualització, en canvi, depèn dels enfocaments de les disciplines i teories. 
Segons Diener (citat per García, 2002), podem distingir tres tipus de con-
cepcions diferents. D’entrada, tenim la concepció del benestar com la  
valoració que fa l’individu de la seva vida en termes positius, i es refereix 
tant a un balanç global sobre la satisfacció amb la vida com a una valora-
ció general de diferents àmbits vitals (ingressos, feina, família, etc.). Una 
segona concepció es refereix a la preponderància dels sentiments positius 
sobre els negatius, de manera que el benestar subjectiu es defineix com un 
balanç quan predominen els primers sobre els segons. La tercera accepció 
és de caràcter moral o religiós i fa referència a la consecució de la felicitat 
a través d’una vida virtuosa o desitjable, definida d’acord amb una deter-
minada escala de valors.

En aquest capítol tractarem la primera accepció i, per a això, seguint Böhnke 
(2005), considerem que el benestar subjectiu es manifesta en la satis facció 
amb la vida i en el sentiment de felicitat. Mentre que el primer consisteix en 
una avaluació cognitiva de la persona sobre la seva vida, hom considera que 
la felicitat reflecteix els sentiments de les persones (Diener citat per García, 
2002). S’han desenvolupat molts instruments per mesurar el benestar indi-
vidual, però un dels indicadors més utilitzats en totes les enquestes –i que 
ha demostrat a bastament la seva validesa (Böhnke, 2005)– és una pregun-
ta en la qual es demana als enquestats que valorin, en una escala d’1 a 10, 
el seu grau de satisfacció amb la vida en general. Aquest mateix indicador, 
convenientment adaptat, també es fa servir per analitzar la satisfacció res-
pecte a nombroses dimensions de la vida social (família, feina, etc.) (Sara-
ceno et al., 2005). Juntament amb aquest indicador, també és habitual 
utilitzar-ne un altre d’avaluació subjectiva de la vida de les persones que fa 
referència al grau de felicitat dels individus en una escala que va normal-
ment d’1 a 5 punts: de gens feliç a molt feliç. Malgrat que tots dos indica-
dors presenten un biaix cap a valoracions positives, ja que els individus 
necessiten adaptar-se a la realitat en què viuen assenyalant que són feliços 
i que estan satisfets amb la vida, en molts estudis s’evidencia que són sen-
sibles a les circumstàncies socioeconòmiques i personals dels individus 
(Böhnke, 2005; Saraceno et al., 2005).
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 6.1.  La formació d’una família en els projectes de vida  
de les persones  

Quan preguntem a les persones quina importància concedeixen a múlti-
ples dimensions bàsiques de la vida, com ara la salut, la feina, el temps 
lliure, la família, les amistats, la religió o la política, entre d’altres, la famí-
lia sempre apareix molt altament valorada (taula 6.1). És cert que es trac-
ta d’aspectes que són centrals en la vida de totes les persones i que, per 
tant, se’ls atorga molta importància, però no és menys cert que les perso-
nes saben avaluar-los diferencialment i que els que representen les dimen-
sions «salut, amor i diners» són els més valorats enfront de la religió o la 
política. En el cas dels diners, hom tendeix a valorar més la manera amb 
què s’obtenen –la feina– que no pas els diners en si mateixos, la qual cosa 
prové tant de prejudicis socials entorn dels diners com de la dimensió de 
sociabilitat, capacitat individual i realització personal associada a la feina. 
D’altra banda, la importància relativa atribuïda a les diferents dimensions 
és estable al llarg del cicle vital, i això vol dir que, per a totes les edats, la 
família ocupa un lloc molt destacat en la vida de les persones.

taula 6.1

Importància atribuïda a diferents dimensions de la vida (1)

la salut la família la feina els amics
el temPs 
lliure/oci

els diners la religió la Política

18-39 3,8 3,7 3,5 3,5 3,4 3,2 1,9 2,1

40-59 3,9 3,8 3,6 3,3 3,3 3,2 2,2 2,1

60 i més 3,9 3,8 3,4 3,3 3,0 3,1 2,8 1,9

Total 3,8 3,8 3,5 3,4 3,3 3,2 2,2 2,0

nota: (1) valor mitjà en una escala d’1 (cap importància) a 5 (molta importància).
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi 2.578 del cIs (2004).

Malgrat els profunds canvis registrats en la vida familiar derivats del pro-
cés d’individualització, la formació d’una família no ha perdut atractiu i 
continua sent l’objectiu vital de les noves generacions (Busch i Scholz, 
2006; Meil, 2009; Ayuso, 2010). L’acceptació del divorci per la majoria de 
la població no ha implicat que la vida en parella hagi deixat de ser una 
aspiració generalitzada de les persones, sinó que s’han redefinit els termes 
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del projecte de vida en comú. Una proporció creixent de la població ha 
passat a considerar que la vida en parella no és un compromís que obliga-
tòriament ha de durar tota la vida, sinó que s’entén com un projecte de 
vida contínuament renegociat en el qual, perquè duri en el temps, les parts 
s’han d’esforçar de manera més o menys permanent per satisfer les expec-
tatives de l’altre. La seva fragilitat no ha fet desaparèixer l’aspiració a la 
formació d’una parella amb vocació d’estabilitat en el temps, sinó que 
exigeix a les parts més atenció i dedicació a l’altre, i treballar més per mi-
llorar la qualitat del projecte de vida en comú. Una altra conseqüència de 
la desaparició del matrimoni com un vincle que ha de durar tota la vida és 
que una ruptura no implica forçosament la renúncia a la materialització 
d’un segon o successiu projecte de vida en comú, encara que per a moltes 
persones hagi representat la pèrdua d’atractiu de la vida en parella. En tot 
cas, bona part de la població continua cercant la felicitat, o si més no la 
satisfacció amb la vida, entre altres vies, per mitjà d’un projecte de vida en 
parella (Requena, 1996).

taula 6.2

Sentiments de les persones grans (més de 65 anys) segons  
la seva situació de parella. En percentatges

solter/a casat/-ada* seParat/-ada divorciat/-ada vidu/vídua total

avorrit/-ida 23 21 28 39 36 27

no bé, no content/-a 19 19 18 32 30 22

trist/a 27 27 36 53 46 33

sol/a 37 11 45 58 46 25

no gaire satisfet/a 
amb la vida 29 17 31 31 33 24

nombre de casos 177 2.048 45 38 1.191 3.500

nota: encara que els estats civils no reflecteixen necessàriament si es té parella, en el cas de la gent gran s’ajusta 
molt a la realitat. (*) casat o convivint amb parella de fet.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi 2.647, condicions de vida de la gent gran (cIs, 2006).

Així, segons l’EXSS (2007) i com posa de manifest la literatura (García, 
2002; Böhnke, 2005), els que conviuen en parella (matrimonial o de fet) 
tendeixen a mostrar un grau de satisfacció amb la vida més alt que no 
pas els que no tenen parella (8,5 enfront de 7,9, p≤0,001), encara que 
aquests darrers tendeixen a ajustar el seu projecte de vida a aquesta cir-
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cumstància i troben satisfacció en altres dimensions de les relacions so-
cials o en altres dimensions de la vida. En conjunt, però, els que no tenen 
parella expressen més sovint sentiments negatius, i una proporció més 
gran no s’autodefineixen com feliços, sobretot quan han deixat enrere la 
joventut. Així, les persones grans se senten amb més freqüència soles, 
tristes, no contentes o avorrides quan no tenen parella que quan en te-
nen, encara que les persones vídues i separades/divorciades s’adapten 
pitjor a l’absència de parella que no pas les persones solteres (taula 6.2). 
No es tracta només d’un fenomen propi de les persones grans, sinó que 
també es dóna entre les persones de mitjana edat. Així, segons l’EXSS, 
el 56% de les persones entre 40 i 59 anys sense parella indiquen que no se 
senten gaire o gens felices, enfront del 23% dels que sí que en tenen.

Tenir fills també continua formant part de l’horitzó d’aspiracions de la ma-
joria de la població en edat fèrtil, malgrat la intensa davallada de la fecundi-
tat i l’augment substancial de dones sense fills registrat a conseqüència del 
procés d’individualització (Delgado et al., 2007; Busch i Scholz, 2006; Meil, 
2009; Ayuso, 2010). Així, segons l’estudi 2.529 del CIS, pràcticament tots 
els entrevistats (91%) consideren que «veure créixer els fills és el plaer més 
gran de la vida», encara que els fills han deixat de considerar-se imprescin-
dibles per assolir la felicitat, ja que només el 31% (principalment gent 
gran) considera que els qui «mai han tingut fills duen vides buides» (CIS, 
2003; Cea, 2007). Entre les noves generacions, el fet de tenir fills ocupa un 
lloc preferent dins les seves aspiracions vitals, però la decisió de tenir-ne 
està cada vegada més subordinada a l’acumulació d’experiències vitals di-
verses (haver «viscut la vida»), com també a l’acumulació de prou mitjans 
materials de vida (Meil, 2009). En el context de la norma social de la pla-
nificació familiar, els fills ja no «vénen», sinó que «es planifiquen» i, per 
tant, són cada vegada més fruit d’un desig conscientment perseguit i part 
d’un projecte de vida en el qual s’espera assolir la felicitat, o almenys la 
satisfacció en la vida, amb la maternitat/paternitat (Alberdi, 1999). Així, 
com reflecteix el gràfic 6.1, els que tenen fills solen mostrar un grau de sa-
tisfacció amb la vida més alt que no pas els que no en tenen, sobretot 
quan, a més a més de fills, tenen parella.
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grÀfIc 6.1

Grau de satisfacció amb la vida en general segons la situació familiar  
i l’edat (1)
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Gráfico 6.1

nota: (1) valor mitjà en una escala de 0 (satisfacció mínima) a 10 (satisfacció màxima). persones amb parella o 
fills, independentment de si viuen amb ells o no.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 6.2. Sociabilitat, solidaritat potencial i benestar subjectiu

El fet de pertànyer a una xarxa familiar i d’amistat també contribueix al 
benestar subjectiu, tant en relació amb la satisfacció per la vida, com po-
dem comprovar al gràfic 6.2, com amb el sentiment de felicitat de les per-
sones. Controlades l’edat, la percepció subjectiva de salut i el fet de tenir 
una parella, els qui tenen fills, amics i germans expressen un grau de satis-
facció més gran amb la vida que no pas els qui no en tenen. Això és espe-
cialment cert entre les persones que viuen soles i tenen més de 65 anys.

La importància de la xarxa social, però, és rellevant no tant per la seva 
mera existència, sinó pel tipus de relacions socials que origina (Saraceno et 
al., 2005). Concretament, és rellevant perquè és un recurs per a l’organització 
del temps d’oci, per ser una font d’ajuda en cas de necessitat i per propor-
cionar sentiments de pertinença, és a dir, perquè constitueix una de les 
principals vies d’integració social dels individus. Per això té interès analit-
zar com la sociabilitat i el potencial de solidaritat de la xarxa social afecten 
la percepció subjectiva de benestar.
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grÀfIc 6.2

Grau de satisfacció amb la vida segons el nombre de membres  
de la xarxa social dels individus per tipus de membres (1)
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nota: (1) valor mitjà en una escala de 0 (satisfacció mínima) a 10 (satisfacció màxima). el grau de satisfacció amb la 
vida segons el nombre de fills es refereix a persones de més de 40 anys, que en general ja han acabat el seu cicle 
reproductiu; en els altres casos, la població de referència són les persones de més de 18 anys que són el membre 
principal de la llar o el seu cònjuge.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

6.2.1. Sociabilitat i benestar subjectiu

Començarem analitzant els efectes de la densitat de relacions sobre els in-
dicadors de benestar subjectiu utilitzats. Per a això farem servir l’indicador 
de densitat de les relacions presentat al capítol 3, que recull el nombre de 
persones (pares, germans, fills, amics, etc.) amb les quals l’entrevistat no 
conviu, però que ha vist durant els dos o tres caps de setmana previs a 
l’enquesta per passar una estona de lleure. Així mateix tindrem en compte 
si la persona viu sola o no. El gràfic 6.3 recull els resultats d’aquesta anàlisi; 
podem observar-hi que els que viuen sols, tret que tinguin una vida social 
molt activa, en general manifesten graus de satisfacció menors amb la vida 
que no pas els que viuen en parella o en família. Podem deduir la mateixa 
pauta respecte al sentiment de felicitat (resultats no mostrats). Això és així 
entre les persones grans (de més de 60 anys), però també entre les que no ho 
són tant, si bé entre els menors de 40 anys no hi ha diferències significatives. 
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Les dones vídues que viuen soles presenten graus de felicitat menors que les 
solteres o separades, encara que la seva satisfacció general amb la vida és 
igual; això podem interpretar-ho perquè fan una avaluació de la història de 
vida en termes més positius, tot i que perceben més negativament la seva 
situació actual.

grÀfIc 6.3

Grau de satisfacció amb la vida (1) segons el nombre de categories  
de persones amb les quals no conviu que ha vist durant els dos o tres 
darrers caps de setmana i el tipus de convivència a la llar
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GRAU DE SATISFACCIÓ

NOMBRE DE PERSONES QUE HA VIST

 Vive solo En pareja sin hijos En pareja con hijos
0 6,5 7,9 8,2
1 7,8 8,4 8,4
2 8,1 8,8 8,5
3 8,6 8,5 8,7
4 8,7 8,5 8,3

Viu sol(a) En parella sense fills En parella amb fills

Gráfico 6.3

9,2

nota: (1) valor mitjà en una escala de 0 (satisfacció mínima) a 10 (satisfacció màxima). les categories possibles 
són: avis, pares, germans, fills, sogres, cunyats, altres familiars, amics, veïns i altres persones.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

L’organització del temps lliure amb altres persones amb qui no es conviu 
contribueix no tan sols a la integració social, sinó també al benestar sub-
jectiu de les persones (Motel-Klingebiel et al., 2003; Saraceno et al., 2005; 
Böhnke, 2005; Katz, 2009). Així, els entrevistats que els darrers caps de 
setmana no han vist ningú expressen nivells de satisfacció amb la vida i  
de felicitat apreciablement menors que aquells que sí s’han relacionat 
amb membres de la seva xarxa. Les diferències són molt marcades quan 
viuen sols, particularment en la tercera edat, però també n’hi ha entre els 
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que viuen amb altres persones i, amb una mica més d’intensitat, entre la 
gent gran. 

taula 6.3

Grau de satisfacció amb la vida i felicitat segons el vincle amb les 
persones que ha vist durant els dos o tres caps de setmana previs  
a l’enquesta i l’edat

satIsfaccIó amb la vIda (1) felIcItat (2)

18-39 40-59 60 I mÉs total 18-39 40-59 60 I mÉs total

no ha vist familiars 
ni amics 7,6 7,7 7,5 7,6 2,9 3,7 3,2 3,3
ha vist amics,  
però no familiars 8,2 8,3 8,8 8,3 4,2 3,9 3,9 4,0
ha vist familiars, 
però no amics 8,4 8,5 8,4 8,4 4,2 3,8 3,7 3,9
ha vist amics  
i familiars 8,5 8,3 8,9 8,5 4,2 3,9 4,0 4,1

Total 8,4 8,3 8,3 8,3 4,1 3,9 3,6 3,9

notes: (1) valor mitjà en una escala de 0 (satisfacció mínima) a 10 (satisfacció màxima). (2) valor mitjà en una escala 
d’1 (gens feliç) a 5 (molt feliç). les persones que ha vist no són convivents.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

La varietat de persones que han vist, fins a cert punt, també és rellevant, 
de manera que els qui han vist més d’un tipus de persones tendeixen a 
sentir un grau de benestar subjectiu una mica més alt. Així, doncs, i com 
podem observar a la taula 6.3, la satisfacció amb la vida i el sentiment de 
felicitat són més grans entre els que tenen una xarxa diversificada de con-
tactes, la qual cosa significa que ni els amics són equivalents funcionals 
dels familiars ni viceversa. Per tant, la freqüència i la diversitat dels con-
tactes, tant amb familiars com amb no familiars, estan associades a una 
valoració més positiva de la vida.

6.2.2. Solidaritat potencial i benestar subjectiu

Com hem vist, la contribució de la xarxa social al benestar subjectiu de les 
persones no prové només de la seva condició de recurs per satisfer les seves 
necessitats de sociabilitat, com també per fer el temps de lleure més agra-
dable, sinó que la seva importància deriva també de la seva capacitat per 
facilitar suport o ajuda en cas de necessitat. Per mesurar la capacitat 
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d’ajuda que les persones reben dels membres de la seva xarxa, l’EXSS pre-
guntava –seguint el model utilitzat en l’Enquesta europea de qualitat de 
vida (EQLS)– si els entrevistats podien acudir a algú amb qui no conviuen 
en cas de necessitar ajuda en forma de serveis personals, suport moral o un 
préstec. Concretament, es plantejaven les necessitats següents: ajuda per a 
les tasques de la casa per malaltia; consell per resoldre problemes perso-
nals o familiars; ànim per superar un sentiment de lleu depressió; necessi-
tat de mil euros per afrontar un pagament urgent.

La taula 6.4 recull la distribució de respostes segons el sexe i l’edat. Se’n 
desprèn que no totes les persones consideren que poden comptar amb 
l’ajuda de membres de la seva xarxa social en cas de necessitat. En conjunt, 
gairebé la meitat de la població (40%) creu que no té garantida l’ajuda en 
cas de necessitat en totes les dimensions; el percentatge de persones que no 
podrien recórrer a ningú és molt baix, però tampoc menyspreable, ja que 
representa el 2% dels entrevistats, i es duplica entre la població de més edat. 
La mitjana indica que poden rebre ajuda en 3,3 dimensions; els que viuen 
sols indiquen un nombre una mica més alt que no pas els que viuen amb 
altres persones (3,5 enfront de 3,3, p≤0,5). Re sulta més difícil aconseguir 
l’ajuda en forma de serveis personals que no en diners. Però fins i tot sem-
bla que el suport emocional no està garantit en tots els casos, tot i que això 
pot ser degut a la reticència a demanar-ne en situacions que es consideren 
sensibles o molt personals, i no tant a l’absència d’una relació prou estreta 
amb determinats membres de la xarxa com per poder-ho plantejar.

Per a l’ajuda en cas de malaltia o de necessitat de diners, els que s’esmenten 
més sovint com a potencials fonts d’ajuda són els familiars; ben pocs fan 
referència als amics i els qui ho fan és amb més freqüència per a préstecs de 
diners que no pas per a ajudes que requereixen temps i esforç, com són les 
que es donen en cas de malaltia (13% i 26%, respectivament). Els amics, en 
canvi, apareixen molt sovint esmentats en els casos de consells o suport de 
malaltia (55% enfront de 40%) o quan necessiten diners (58% enfront  
de 39%), encara que també en cas de consell (48% enfront de 40%), però 
no en cas de suport moral (43% enfront de 40%). Entre les persones més 
grans (de més de 65 anys) són els fills, quan en tenen, mentre que els ger-
mans amb prou feines s’esmenten com a potencials fonts d’ajuda.
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taula 6.4

Percentatge de persones que diuen que poden rebre ajuda en cas  
de necessitat en les dimensions d’ajuda domèstica en cas de malaltia, 
consell per problemes personals i familiars, suport emocional i diners 
urgentment (1.000 euros)

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

Percentatge d’entrevistats que consideren que podrien rebre ajut en cas que... (1)

...estiguin malalts 80 71 76 74 76 75

...necessitin consell 89 87 94 88 79 88

...necessitin suport emocional 86 88 90 88 82 87

...necessitin diners 86 82 88 86 78 84

Percentatge de la població segons el nombre de dimensions  
en què considera que pot rebre ajut
pot rebre ajut en totes  
quatre dimensions 63 56 66 58 51 60
pot rebre ajut en  
tres dimensions 23 25 20 26 27 24
pot rebre ajut  
en dues dimensions 9 11 10 10 11 10
pot rebre ajut  
en una dimensió 4 5 2 5 7 4
no pot rebre ajut  
en cap dimensió 1 3 2 1 4 2

100 100 100 100 100 100

notes: (1) la diferència fins a 100 de cada valor és el percentatge de persones que assenyalen que no podrien 
rebre ajuda en la dimensió corresponent; així, si el 80% dels homes indiquen que podrien rebre ajuda en cas de 
malaltia, el 20% restant fins a 100 assenyalen que no podrien rebre’n.  «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

La pauta per tipus d’ajuda és la mateixa; és més freqüent esmentar els fills 
per a ajudes financeres (85% enfront de 14% els germans) i, en menor mesu-
ra, per a ajuda en cas de malaltia (70% enfront de 8% els germans) que no 
pas per necessitar consell (57% enfront de 18%) o suport moral (56% enfront 
de 19%). Per tant, quan s’és jove es recorre a la família nuclear d’origen (pa-
res i germans) per a ajudes en diners o en serveis personals que requereixen 
temps, i quan s’és gran es recorre als fills. La recerca de consell i el suport 
moral presenten la mateixa pauta, però augmenta la proporció de persones 
que indiquen els amics, sobretot com més joves són. En canvi, com més edat 
es té, més gran és la percepció que no es pot comptar amb l’ajuda de ningú 
en tots els casos llevat del de malaltia.
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Els homes tendeixen a assenyalar un nombre més gran de dimensions en les 
quals poden rebre ajuda que no pas les dones (3,3 enfront de 3,4, p≤0,05), 
sobretot en els casos de malaltia o necessitat de diners (taula 6.4). Les perso-
nes de classe social alta assenyalen també que poden rebre ajuda més sovint 
i en un nombre de dimensions més alt que no les que se situen més baix en 
l’escala social, tant per a ajuda de familiars com d’amics. Donades les fonts 
d’ajuda potencial, els qui tenen pares, germans, fills o amics tenen més pro-
babilitat de rebre ajuda. Un cop analitzats els efectes de la classe social, el 
sexe i la forma de convivència, es comprova que entre els que tenen menys de 
50 anys, la probabilitat de poder rebre ajuda en tres o totes quatre dimensions 
considerades és més alta quan es tenen pares, germans i amics íntims. Entre 
els més grans de 50 anys, tenir fills i amics són els principals factors que in-
flueixen en la probabilitat de rebre molta ajuda, mentre que el factor germans 
no és rellevant.

Per comparació a altres països i segons el que es desprèn de les dades de 
l’EQLS 2007, a Espanya el percentatge de persones que diuen que poden 
recórrer a la família (tant els familiars amb qui conviuen com els no con-
vivents) en cas de necessitat és dels més elevats d’Europa. Així, el percen-
tatge que assenyala que pot acudir a algun familiar per a tots quatre tipus 
d’ajudes considerades oscil·la entre el 54% i el 28%, i a Espanya el percen-
tatge se situa al límit més alt (54%, una mica inferior al que s’obté a 
l’EXSS). Passa el mateix si considerem tant aquesta proporció com la dels 
que assenyalen que poden rebre ajuda en tres dimensions (Gràfic 6.4). 
L’EQLS preguntava no només per l’ajuda potencial de persones amb qui 
no es conviu, sinó també de persones amb qui sí que es conviu, la qual 
cosa distorsiona parcialment els resultats perquè podem imaginar que el 
referent principal de l’ajuda potencial són els familiars convivents. No 
obstant això, si atenem només les persones que viuen soles, observem que 
assenyalen com a mitjana menys dimensions en les quals poden rebre aju-
da (2,1 dimensions com a mitjana de tots els països enfront de 3,1 quan 
viuen amb altres persones), però Espanya amb 2,9 se situa entre els països 
on s’esmenta un nombre més alt de dimensions (el nombre mitjà oscil·la 
entre 1,5 i 2,9).
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grÀfIc 6.4

Percentatge de persones que poden comptar amb ajuda en tres  
(part baixa) o quatre (part superposada) tipus diferents de solidaritat  
a Europa
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Malta 57,7 26,9
Chipre 54,3 28,3
Grecia 52,5 26,8
Macedonia 46,4 32,8
España 53,7 24,0
Países Bajos 49,3 28,0
Portugal 45,7 29,5
Eslovenia 47,4 27,8
Polonia 44,3 30,7
Hungría 42,0 33,1
Lituania 43,4 31,6
Rumanía 38,7 36,2
Alemania 47,4 26,5
Eslovaquia 46,5 27,3
Reino Unido 46,7 27,0
Suecia 43,6 29,5
Austria 49,5 23,5
Irlanda 47,5 25,1
Italia 46,5 25,5
Chequia 37,9 33,7
Media 43,7 27,9
Luxemburgo 42,9 28,6
Tuquía 38,9 30,3
Bélgica 43,8 25,3
Croacia 42,1 26,7
Dinamarca 37,4 30,1
Noruega 35,2 30,0
Letonia 28,7 34,7
Finlandia 30,2 32,2
Estonia 29,5 31,8
Francia 32,7 26,7
Bulgaria 28,1 30,6

Gráfico 6.4

nota: els tipus d’ajudes considerades són quatre: ajuda en cas de malaltia, necessitat de consell, suport moral 
o diners.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’enquesta de qualitat de vida a europa (eQls, 2007).

Com passava en analitzar les ajudes rebudes i prestades, en aquesta font de 
dades no hi ha una relació entre règim de benestar i abast de la solidaritat 
familiar, ja que els nivells de solidaritat potencial són molt semblants, si no 
iguals, en països amb règims de benestar liberal, conservador, mediterrani 
i fins i tot el socialdemòcrata més emblemàtic (Suècia). Aquestes dades 
corroboren també que el procés que Esping-Andersen (1999) anomena la 
desfamiliarització de l’Estat del benestar no té per què generar l’erosió o 
crowding out (Künemund i Rein, 1999) de la solidaritat familiar, si més no 
en ajudes que no requereixen invertir-hi gaire temps.

Al capítol 1 hem formulat la hipòtesi que, a conseqüència dels canvis fa-
miliars generats pel procés d’individualització, les xarxes familiars perdien 
en capacitat d’ajuda i fiabilitat. A la llum dels resultats no podem afirmar 
si hi ha una erosió de la família com a font d’ajuda perquè no disposem de 
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dades comparatives en el temps,(1) però les dades analitzades suggereixen 
que la majoria de la població continua considerant la família la font prin-
cipal d’ajuda en cas de necessitat de diners o de serveis personals quan es 
decideix no acudir al mercat o a les administracions públiques.

L’absència o les limitacions en la capacitat de poder demanar ajuda en 
cas de necessitat està associada negativament al benestar subjectiu de les 
persones (gràfic 6.5), ja que la xarxa social constitueix realment un «capi-
tal social», en el sentit de Coleman (1990). És a dir, la solidaritat poten-
cial és un recurs de què disposen les persones per assolir els seus objec-
tius, de manera que si no se’n té, és més difícil assolir-los. De la mateixa 
manera que l’absència de recursos econòmics suficients o les limitacions 
en la salut deterioren el benestar de les persones, l’absència de capital 
social suficient al qual recórrer en cas de necessitat també limita la satis-
facció amb la vida i la felicitat de les persones. A mesura que augmenta el 
nombre de dimensions en les quals es pot rebre ajuda d’algun membre de 
la xarxa, augmenta el percentatge de persones satisfetes amb la vida, tal 
com indica el gràfic 6.5. Podem observar la mateixa pauta amb l’indicador 
del grau de felicitat.

Aquest augment del benestar subjectiu es dóna tant entre aquells que viuen 
amb altres persones com entre els que viuen sols, tot i que és més intens 
entre aquests darrers. L’augment és més intens entre les persones separades 
que no entre les solteres, i una mica més moderat en les persones vídues. Els 
descensos més grans en els indicadors de benestar subjectiu es registren no 
només en funció del nombre de dimensions en les quals no es té ajuda po-
tencial, sinó també en funció del tipus d’ajuda que es requereix. En aquest 
sentit, la manca de capital social que pugui proporcionar suport moral en 
situacions de necessitat està més associada a una satisfacció menor amb la 
vida (7,6 enfront de 8,4; p≤0,001) que no pas l’absència de possibilitat 
d’obtenir serveis personals (8 enfront de 8,4; p≤0,001) o suport financer 
(7,9 enfront de 8,4; p≤0,001). En última instància, i segons la situació 
econòmica, aquests recursos es poden comprar en el mercat, però aconse-
guir suport moral en el mercat o en els serveis socials és difícil.

(1)  L’Enquesta de qualitat de vida a Europa es va fer els anys 2003 i 2007, però el temps transcorregut és 
massa breu per poder-ne deduir tendències de canvi.
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grÀfIc 6.5

Grau de satisfacció amb la vida segons el nombre de dimensions en les 
quals es pot recórrer a alguna persona en cas de necessitat i el tipus de 
convivència a la llar
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Gráfico 6.5

nota: (1) valor mitjà en una escala de 0 (satisfacció mínima) a 10 (satisfacció màxima).
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

 6.3. Sobrecàrrega de demandes d’ajuda

Si la capacitat d’obtenir ajuda dels membres de la xarxa és important per 
al benestar de les persones, no té per què ser-ho necessàriament per a qui 
proporciona l’ajuda. Sovint els que ajuden afirmen que el fet d’oferir aju-
da els proporciona més satisfacció que no pas la que n’obté qui la rep. Però 
també són freqüents les crítiques i queixes de les joves generacions per 
l’elevada dependència de les ajudes dels seus pares i d’altres membres de la 
seva xarxa.

Per explorar fins a quin punt hi ha una sobrecàrrega en les demandes 
d’ajuda, les enquestes Social Networks and Social Support (ISSP, 2001) i 
Xarxes socials i solidaritat (2007) van preguntar específicament sobre 
aquesta qüestió. La pregunta que es va formular en aquesta darrera en-
questa va ser: considera que la família o els amics demanen la seva ajuda 
massa sovint?, i les opcions de resposta eren «no», «sí, de vegades» i «sí, 
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sovint». La proporció de persones que se senten sobrecarregades per les 
demandes que reben dels membres de la seva xarxa social amb els quals no 
conviuen (14%) es pot considerar limitada, atesa la freqüència d’ajudes 
prestades (només un 24% no ha ofert cap mena d’ajuda en serveis perso-
nals durant els 12 mesos previs a l’enquesta, i el 48% ho ha fet en dues o 
més dimensions diferents). La valoració que fan d’aquesta sobrecàrrega 
és, a més a més, benèvola: només un 3% considera que rep massa deman-
des (taula 6.5).

taula 6.5

Sentiment de sobrecàrrega de solidaritat. Resposta a la pregunta 
«Considereu que la família o els amics demanen la vostra ajuda massa 
sovint?», segons sexe i edat

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

no 87 84 86 83 88 86

sí, de vegades 10 12 11 13 8 11

sí, sovint 3 4 4 4 3 3

Total 100 100 100 100 100 100

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

No hi ha un perfil socioeconòmic nítid de les persones sobrecarregades 
per la solidaritat familiar, ja que no hi ha diferències significatives segons 
el sexe, l’edat, la situació familiar, la classe social o les dimensions del mu-
nicipi de residència. La grandària de la xarxa tampoc hi influeix, però sí la 
freqüència amb què s’ofereix l’ajuda, de manera que com més alt és el 
nombre de dimensions en què es presta ajuda en forma de serveis perso-
nals, més alt és també el sentiment de sobrecàrrega. Encara que 
l’acumulació de demandes és més probable que generi sobrecàrrega, no 
totes les ajudes en generen en la mateixa mesura. Així, l’ajuda per tenir 
cura d’infants (17% enfront de 13% quan no ajuda a tenir-ne cura, p≤0,05), 
per cuidar persones dependents (21% enfront de 13%, p≤0,05) i el suport 
financer per sufragar les despeses ordinàries de la vida quotidiana (14% 
enfront de 18%, p≤0,05) són les dimensions que més propicien el reconei-
xement del sentiment de sobrecàrrega.
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taula 6.6 

Sentiment de sobrecàrrega de solidaritat segons el temps dedicat  
a tenir cura d’infants (néts, nebots, etc.) amb els quals no es conviu

no cuIda 
Infants

ocasIonal/de 
vegades

menys de 10 h/
setmana

mÉs de 10 h/
setmana total

no 87 81 93 77 86

sí 13 19 7 23 14

Total 100 100 100 100 100

nombre de casos 813 211 89 60 1.173

font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

En el cas dels infants, no és l’activitat que comporta aquesta mena d’ajuda 
allò que genera sobrecàrrega, sinó la freqüència i la intensitat amb què se 
n’han de fer càrrec (taula 6.6). Si l’activitat és ocasional, no hi ha sentiment 
de sobrecàrrega, però si es fa regularment, llavors és més probable que sor-
geixi, sobretot si requereix moltes hores setmanals de dedicació. Encara 
que bona part de les persones que dediquen molt de temps a tenir cura 
d’infants amb els quals no conviuen –normalment néts– no consideren que 
estiguin sobrecarregades de demandes d’ajuda, una proporció apreciable 
(una de cada quatre) sí que ho estan.

Pel que fa a la cura de la gent gran, està àmpliament demostrat que, segons 
la durada de la relació de cura, el temps i l’esforç invertits, el tipus de de-
pendència i les característiques de la discapacitat, el vincle que uneix les 
persones i l’avaluació subjectiva que fan les parts de la relació de cura, en-
tre altres, tot plegat pot generar una elevada sobrecàrrega que afecta el 
cuidador en múltiples dimensions de la seva vida, tant professional com 
familiar i personal i, per tant, en el seu nivell de benestar (Crespo i López, 
2007; Rogero, 2010). La contribució a l’hora de tenir cura de persones de-
pendents, però, adopta múltiples formes, tant pel que fa al temps invertit 
com al tipus d’activitats en què es dóna suport. Segons l’EXSS, una de 
cada quatre persones que diuen que ajuden persones dependents conside-
ren que estan sobrecarregades per demandes de solidaritat (21% enfront de 
14%), una proporció molt superior a la resta dels casos, si bé evidencia que 
no totes les persones que afirmen ajudar a l’hora de tenir cura de persones 
dependents se senten sobrecarregades. Segons el tipus d’ajuda que ofe-
reixin, la probabilitat de sentir-se sobrecarregat serà més o menys gran. 
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grÀfIc 6.6

Percentatge de persones que «senten que la família, els parents o els 
amics els exigeixen massa» en els països participants en el projecte 
ISSP, any 2001
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Gráfico 6.6

font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta social networks and social support (Issp, 2001).

Les ajusdes que més sobrecàrrega generen són l’ajuda en la neteja personal 
i en les tasques domèstiques, enfront d’altres com ara acompanyar-los al 
metge, a passejar o supervisar els medicaments que prenen.

Per comparació a altres països, la percepció que es té a Espanya de veure’s 
massa compromès per proporcionar ajuda és, segons els resultats obtin-
guts a l’enquesta Social Networks and Social Support (ISSP, 2001), molt 
baixa (vegeu el gràfic 6.6). De fet, juntament amb Àustria, és la més baixa 
de tots els països analitzats. Sobre aquesta qüestió és remarcable la nota-
ble diferència amb el resultat de l’EXSS, 2007 (33% enfront de 14%). Com 
que la formulació de les preguntes no és exactament la mateixa i el context 
en què apareixen també és diferent, les respostes no són estrictament com-
parables, de manera que no podem considerar que se’n pugui deduir ne-
cessàriament una disminució del sentiment de sobrecàrrega de demandes 
d’ajuda durant la primera dècada del segle xxi.
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 6.4. Conflictes al si de les xarxes socials

L’elevada freqüència de contactes entre els membres de la xarxa i l’estesa 
pràctica d’ajuda mútua suggereixen una bona relació entre els membres 
de la xarxa, però això no implica que no siguin també una font de desavi-
nences més o menys espaiades en el temps tant entre els cònjuges com amb 
els membres de la xarxa de parentiu i les amistats o coneguts. Aquestes 
desavinences poden esdevenir conflictes més o menys aguts i arribar fins i 
tot, de vegades, a la violència, física o psíquica, o, sense arribar a aquests 
extrems, fins a la ruptura de les relacions. En aquest context abordarem els 
conflictes intensos al si de les xarxes socials, però no el fenomen de la vio-
lència domèstica.

Al si del matrimoni o de la parella, les relacions amb la família constituei-
xen un dels motius més freqüents de desavinences entre els cònjuges (Meil, 
1999). Juntament amb la divisió de les tasques domèstiques i la cura dels 
infants, les relacions amb la família és una de les qüestions que enfronten 
els esposos amb una certa recurrència, per davant fins i tot de les desavi-
nences per qüestions de diners o, més inusuals, per motius ideològics. 
Aquestes desavinences es produeixen sobretot quan els cònjuges són més 
joves i es troben en la fase de criança dels nens, en la qual han d’afermar 
la seva autoritat i el model educatiu per als seus fills enfront del que 
s’interpreta com «ingerències» dels altres membres de la xarxa. En aquests 
conflictes solen intervenir-hi els pares d’un o altre cònjuge, de manera que, 
a mesura que s’estableixen els límits d’ingerència, els fills es van fent grans 
i els membres més grans de la xarxa van morint, les desavinences conjugals 
per afers de família esdevenen, llevat d’excepcions, infreqüents.

Òbviament, no només els cònjuges discuteixen per les relacions amb la 
família; també hi ha discussions amb membres de la xarxa de parentiu, 
com també amb altres membres de la xarxa social. Els motius no es limi-
ten a la «intromissió» dels avis en l’educació dels néts, sinó que abasten 
una multitud de circumstàncies, entre les quals podem esmentar conflictes 
per herències, atenció i cura de familiars dependents, suport en situacions 
diverses de necessitat, cosmovisions diferents, estils de vida, drogoaddic-
ció, etc. Es tracta de desavinences de grau i abast molt diferents, però no 
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són ni de bon tros infreqüents, fins i tot les més acalorades no són del tot 
rares en les biografies de les persones.

taula 6.7

Percentatge de persones que durant els 12 mesos previs a l’enquesta 
ha discutit de manera acalorada amb algun membre de la seva xarxa 
social. Resposta múltiple

home dona 18-39 40-59 60 I mÉs total

amb ningú 75 80 63 81 93 78

pares 4 5 10 3 – 5

germans/germanes 7 6 8 8 1 6

fills/filles – 1 – – 2 1

altres familiars (carnals) 6 4 8 4 2 5

pares del cònjuge – 1 1 – – 1

altres familiars del cònjuge 1 1 2 – – 1

amics/amigues 7 3 10 3 – 5

altres persones 1 1 1 – – 1

total de respostes 101 102 103 99 98 103

nombre de casos 574 604 452 405 321 1.178

nota: «–» indica menys de cinc casos.
font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’eXss (2007).

Així, segons l’enquesta Xarxes socials i solidaritat, un de cada cinc enques-
tats (22%) ha mantingut una discussió agra i acalorada amb algun membre 
de la seva xarxa social durant l’any previ a l’enquesta. Els homes tendeixen 
a discutir acaloradament amb més freqüència que les dones (25% enfront 
de 20%, p≤0,05), i les persones joves més que no pas les grans (taula 6.7); 
no hi ha diferències estadísticament significatives segons la classe social. 
Aquests enfrontaments verbals pujats de to es produeixen, sobretot, amb la 
família consanguínia i particularment en les relacions pares-fills, o bé amb 
els germans. Així, dos de cada tres entrevistats (68%) que han discutit ho 
han fet amb algun membre de la família consanguínia enfront d’un de cada 
deu que ho ha fet amb algun membre de la família del cònjuge, però no 
podem interpretar-ho com una millor relació amb aquests darrers que no 
amb els consanguinis, sinó com un signe de més distanciament, menys 
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proximitat afectiva i més subjecció de les relacions amb la família política 
a normes socials més formalitzades.

Entre els joves sovintegen les discussions amb els pares, mentre que els de 
mitjana edat discuteixen amb els germans i els grans amb els fills, tot i que 
els grans, a causa de l’«interès intergeneracional» (Bengtson i Kuypers, 
1971), tendeixen a donar menys importància a les desavinences i a no qua-
lificar-les de discussions acalorades, com mostra l’elevada diferència entre 
la proporció dels que afirmen discutir «amb els pares» i els que diuen que 
ho fan «amb els fills». En termes generals, considerant totes les edats,  
la freqüència relativa més alta de conflictes es dóna amb els germans, ja 
que un de cada quatre que ha discutit ho ha fet amb un germà. Les discus-
sions acalorades no es tenen exclusivament amb la família, sinó també 
amb els amics, sobretot entre els joves, però desapareixen amb l’edat, entre 
altres raons, perquè a diferència de la família i particularment la família 
més pròxima, les relacions amb les amistats descansen en el principi de 
simpatia i, si aquesta desapareix, la relació també desapareix.(2) 

La ruptura total de relacions amb algun membre de la xarxa social no és 
infreqüent, encara que tampoc és habitual: el 29% dels entrevistats afir-
men que no es parlen amb alguna persona del seu entorn, tant si són fami-
liars com coneguts. Aquesta ruptura de relacions es dóna amb més fre-
qüència amb persones que no són familiars que no pas amb familiars,  
i també més sovint amb la família consanguínia que no amb la del cònju-
ge, probablement perquè el control de les relacions amb la família política 
és molt baix ja que depèn de l’actitud del cònjuge o de la parella. Quan es 
produeix una ruptura al si de la família és, sobretot, amb els germans més 
que no pas amb els ascendents. D’altra banda, els homes tendeixen a tren-
car les relacions amb més freqüència que les dones (32% enfront de 27%; 
p≤0,05) i l’edat no és especialment rellevant en aquest cas, encara que les 
persones grans (més de 60 anys) assenyalen que ho fan menys sovint que 
les més joves (18% enfront de 33%; p≤0,01). Les diferències segons la clas-
se social i les dimensions del municipi de residència no són estadísticament 
significatives.

(2)  També hi ha discussions acalorades en el context laboral, però l’enquesta que analitzem no les cobreix.
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  Conclusions

Com és sabut, la vida familiar ha conegut un profund canvi al llarg de les 
últimes dècades. Hem tractat de sintetitzar les característiques i el procés 
social que hi ha al darrere d’aquest canvi mitjançant el concepte 
d’individualització. Amb aquest concepte es vol posar l’èmfasi del canvi 
en la pèrdua de control social tradicional sobre els projectes de vida de les 
persones i el guany corresponent d’autonomia dels individus a l’hora de 
decidir, entre altres aspectes, qüestions relatives a la família, de manera 
que les opcions que s’allunyen dels models heretats del passat deixen de 
ser qüestionades i estigmatitzades. Aquesta pèrdua de control social, amb 
el guany d’autonomia consegüent que defineix el procés d’individualització, 
és el procés social que hi ha al darrere dels principals canvis familiars, a 
saber, la caiguda de la fecunditat i la dràstica reducció de la grandària de 
les famílies, fruit de l’empoderament de les dones i del canvi en la definició 
dels rols de gènere dins i fora de la família, darrere de la desaparició de la 
família patriarcal i l’emergència de la família negociadora, com també 
darrere de la pluralització de les formes de vida familiar i la difusió de 
noves formes familiars.

Quines han estat les conseqüències d’aquest procés d’individualització en 
l’àmbit de la solidaritat familiar? S’han afeblit les normes de solidaritat 
familiar? S’ha afeblit el suport mutu entre membres de la xarxa familiar? 
O, al contrari, la solidaritat familiar continua sent una font cabdal del 
benestar dels individus?

Sovint s’argumenta que la solidaritat familiar a Espanya és molt alta i que 
això és degut al fet que l’Estat del benestar no ha desenvolupat serveis 
socials suficients que facin possible que moltes d’aquestes ajudes (sobre-
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tot les que permeten tenir cura de familiars dependents) deixin de ser as-
sumides exclusivament per les dones en virtut de les obligacions derivades 
dels vincles familiars. El desenvolupament d’un Estat del benestar centrat 
en la millora de les pensions i de les prestacions sanitàries, vorejant el 
desenvolupament de serveis que faciliten la desfamiliarització de la cura 
familiar, seria la causa de la fortalesa de la solidaritat familiar al nostre 
país. Altrament dit, el tipus d’Estat del benestar que s’ha desenvolupat a 
Espanya hauria implicat que, mentre que altres dimensions de la vida fa-
miliar coneixen un canvi profund derivat del procés d’individualització, 
aquest procés amb prou feines hauria generat canvis en les pautes de soli-
daritat familiar.

La solidaritat familiar és una realitat social complexa, composta per ele-
ments diversos. Com tot sistema de relacions socials, l’integren persones 
que ocupen posicions socials (pare, mare, cònjuge, fill, etc.) que donen lloc 
a determinades relacions socials definides pels individus, però subjectes a 
normes socials. Analíticament podem distingir diferents elements d’a-
questa realitat social: en primer lloc, posicions socials diverses definides les 
unes en relació amb les altres (pare, mare, fill o filla, cònjuge, germà o ger-
mana, etc.). En segon lloc, unes normes que defineixen els deures i drets 
dels qui ocupen una determinada posició, com també unes normes que 
regulen les relacions que tenen entre ells. En tercer lloc, unes pautes de re-
lació entre els qui ocupen aquestes posicions, que impliquen l’ús conjunt 
del temps lliure i l’intercanvi d’ajuda en forma de serveis o diners. I, en 
darrer lloc, un sentiment de pertinença a una comunitat de persones que 
formen una unitat, un nosaltres anomenat família, que se simbolitza, entre 
altres formes, mitjançant els cognoms. En l’àmbit de la solidaritat familiar, 
Bengtson i Roberts (1991) distingeixen cinc dimensions diferents: solida-
ritat normativa (normes socials), solidaritat estructural (composició, con-
vivència i proximitat residencial dels membres), solidaritat associativa 
(contactes), solidaritat afectiva (sentiments d’afinitat i pertinença), solida-
ritat funcional (ajudes en serveis o diners) i solidaritat consensual (comuni-
tat de valors, actituds i opinions).

Els efectes del canvi familiar derivat del procés d’individualització són di-
ferents en cadascuna d’aquestes dimensions, i per això els analitzem sepa-
radament en tots els capítols que componen el llibre.
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Individualització i normes de solidaritat familiar

Les normes socials que estableixen l’obligatorietat del suport mutu entre 
les generacions en cas de necessitat continuen generant un elevat grau 
d’identificació entre la població espanyola de totes les edats. Aquesta 
identificació és molt més estesa que no pas en altres països europeus occi-
dentals, tot i que és semblant a la dels països de l’est d’Europa. Així, po-
dem qualificar de «familistes» el 56% dels entrevistats que consideren que 
les generacions s’han d’ajudar financerament quan ho necessiten, que cal 
conviure amb les persones grans dependents quan ja no puguin viure so-
les, i que els avis han de contribuir a tenir cura dels néts si els pares no ho 
poden fer, mentre que a Alemanya o França hi estarien d’acord només el 
32% i el 30%, respectivament.

Això no vol dir, però, que no s’estiguin produint canvis en les normes de 
solidaritat familiar. El fet que les persones que podem qualificar de familis-
tes representin el 56% i no valors més alts ja posa de manifest que hi ha una 
elevada proporció de persones que presenten sentiments ambivalents en 
aquest sentit, tot i que siguin ben pocs els que rebutgen les normes de su-
port mutu entre les generacions (6%). Encara més, el fet que les normes 
d’ajuda intergeneracional generin un elevat grau d’identificació no significa 
que hom continuï considerant la família l’única responsable de tenir cura 
dels dependents o l’únic recurs disponible quan es necessiten diners. Podem 
identificar una tendència cap a la redefinició de les normes de solidaritat 
familiar en el sentit que, d’una banda, cada vegada s’atorga un protagonis-
me més gran al mercat o a l’Estat en la provisió de benestar i, de l’altra, i 
pel que fa a tenir cura dels familiars dependents, ha passat a ser concebuda 
com una responsabilitat compartida entre homes i dones.

Quant als infants, assistim a un canvi d’actitud en el sentit que no és desit-
jable sobrecarregar els avis a l’hora de tenir cura dels néts i que cal preferir 
el recurs a les llars d’infants a la cura familiar, sobretot entre la generació 
més jove. Així, només el 49% dels pares de fills més petits de tres anys –en-
front del 68% de la resta de la població– consideren que «els avis haurien 
de tenir cura dels néts quan els pares no ho puguin fer», i el 51% dels me-
nors de 40 anys creuen que «és millor dur els nens i nenes a una llar 
d’infants abans que recórrer als avis o familiars». L’ajuda dels avis es per-
cep cada vegada de manera més generalitzada com una ajuda d’emergència, 
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més que no pas com un recurs per a la conciliació de la vida familiar i la-
boral. En relació amb la gent gran, també cada vegada és més acceptada i 
demanada la implicació dels serveis socials a l’hora de tenir-ne cura, com 
també de serveis adquirits en el mercat (cuidadores, assistentes), no com a 
substitució de la família sinó com un complement. Així, el 82% de la po-
blació considera que «fer-se càrrec dels pares ancians no és un problema 
exclusiu dels fills, sinó que afecta igualment la societat i l’Estat». Encara 
més, el 45% dels més grans de 64 anys consideren que són les administra-
cions públiques –en solitari o juntament amb les famílies– les que han 
d’atendre i fer-se càrrec de les persones grans, enfront del 48% que consi-
deren que se n’ha d’ocupar la família en exclusiva o bé la família amb 
l’ajuda de les administracions públiques. No obstant això, la identificació 
amb la norma de la convivència de les generacions quan les persones grans 
ja no poden viure soles està molt estesa: el 68% de la població considera 
que «els pares haurien de viure amb els fills quan ja no puguin fer-ho 
sols». Sobre les ajudes financeres, la preferència pel recurs a les entitats 
financeres abans que a la família és una manifestació més d’aquest canvi 
de direcció cap a la «subsidiarització de la solidaritat familiar».

No obstant això, la crisi econòmica i les seves conseqüències sobre l’ocu-
pació, el funcionament dels mercats financers i les finances públiques han 
fet perdre confiança a una part de la població en la capacitat de l’Estat del 
benestar o del mercat per oferir ajuda quan es necessita. És per això que 
s’ha registrat un augment en la identificació amb les normes d’ajuda 
mútua entre els membres de la família en cas de necessitat. És a dir, en 
temps de crisi la família s’ha passat a considerar un baluard que cal refor-
çar. Però això no vol dir, al nostre parer, que el procés de redefinició de les 
normes d’ajuda mútua en el sentit d’una consideració creixent de l’ajuda 
familiar més com una ajuda d’emergència que no pas com un recurs per al 
benestar individual hagi arribat a la seva fi.

Individualització i reestructuració de les xarxes familiars

Les conseqüències del procés d’individualització en l’estructura de les xar-
xes familiars i la localització en l’espai dels diversos membres que les  
componen han estat importants. Els efectes sobre les decisions de fecundi-
tat, juntament amb l’allargament sistemàtic de la vida, han transformat 
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profundament l’estructura i la composició de les xarxes familiars. Cada 
vegada és més freqüent que els pares i els sogres visquin més temps i que el 
nombre de fills disminueixi (tot i que aquesta tendència sembla que s’hagi 
aturat); això ha produït una verticalització de les xarxes familiars. El 82% 
de les persones formen part d’una xarxa familiar composta per tres gene-
racions, pel cap baix. D’altra banda, el descens gradual de la fecunditat ha 
fet minvar també el nombre de germans de generació en generació. Tots 
dos processos estan generant una estructura de les xarxes de parentiu que 
podem qualificar, amb un símil gràfic, d’«estructura de tipus pèsol»: es 
tenen molts ascendents i pocs col·laterals i descendents. Aquesta tendèn-
cia contribueix a l’augment de la probabilitat que no hi hagi dones que 
puguin assumir la funció que tradicionalment han tingut –i que continuen 
tenint– com a facilitadores dels contactes i intercanvis d’ajudes dins la 
xarxa familiar.

Els efectes de la individualització en les pautes de convivència en una ma-
teixa llar també han estat importants i fins a cert punt sorprenents. Mentre 
que en els països del centre i el nord d’Europa la individualització està 
associada al fet que els fills s’emancipen aviat de la llar dels pares, a Espa-
nya i altres països del sud i de l’est d’Europa sembla que els efectes han 
estat els contraris. La fi del model patriarcal de família i el desenvolupa-
ment de la família negociadora han facilitat la permanència dels fills 
adults a casa els pares durant cada vegada més temps en disposar de graus 
d’autonomia creixents per negociar (implícitament més que no pas explí-
cita) els termes de la convivència. La conseqüència ha estat que l’edat 
d’emancipació s’ha retardat cada vegada més en el temps, tot i que des de 
mitjan anys noranta hauria estat minvant. El 2008 el 67% dels joves de 18 
a 29 anys vivien amb els pares, enfront del 30% aproximadament als paï-
sos escandinaus i el 52% als del centre d’Europa. En tot cas, l’aparició de 
la família negociadora ha afavorit aquesta forma de solidaritat familiar, 
de manera que l’emancipació dels joves, en general, es fa de manera més 
fàcil i sense que perdin el nivell de vida assolit a la llar dels pares.

D’altra banda, el procés d’individualització ha fomentat també la norma 
de la «intimitat a distància» en les formes de convivència de les persones 
grans amb els seus fills emancipats. Les generacions tendeixen a viure en 
llars independents, però geogràficament pròximes, per períodes de temps 
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cada vegada més prolongats, tot i que mantenen un contacte freqüent, i 
a edats cada cop més avançades es produeix un eventual reagrupament. 
La proporció de persones grans que viuen soles o que no viuen amb els 
fills és creixent. Espanya, però, juntament amb altres països del sud i de 
l’est d’Europa, es caracteritza per tenir una proporció relativament eleva-
da de gent molt gran que conviuen amb algun dels fills. Mentre que al 
nostre país el 22% dels més grans de 75 anys viuen amb algun fill, a Ale-
manya i el Regne Unit aquest percentatge se situa al voltant del 10%, i als 
països escandinaus molt per sota del 5%. En aquest sentit, la solidaritat 
residencial de les generacions continua tenint un paper important en la 
provisió de benestar de la família als seus membres, per la qual cosa no 
podem interpretar la tendència a la intimitat a distància com una erosió 
de les pautes de solidaritat familiar, sinó que en constitueix més aviat una 
redefinició.

Quan no conviuen sota el mateix sostre, les generacions solen viure a prop 
les unes de les altres. Malgrat que la reducció de la grandària de la família 
fa més probable que els pocs fills que es tenen visquin més lluny i que, per 
tant, hi hagi una tendència a la dispersió de les xarxes familiars, no hi ha 
signes d’un distanciament geogràfic de les generacions. Els fills emancipats 
viuen tan a prop dels seus pares com la generació anterior. D’altra banda, 
els germans també tendeixen a viure a prop els uns dels altres, de manera 
que la gran majoria de la població té tots o almenys alguns dels familiars 
consanguinis amb els quals no conviuen (pares, fills o germans) a prop 
d’on viuen. Així, el 68% de la població té almenys algun familiar consan-
guini a menys de mitja hora de distància. Per comparació a altres països 
europeus, a Espanya i als països del sud i de l’est d’Europa hi ha una pro-
porció més gran de generacions que viuen a prop les unes de les altres: el 
69% dels fills emancipats viuen a menys de 5 quilòmetres de distància de 
casa els pares, mentre que als països escandinaus i a França aquest percen-
tatge se situa entorn del 40%.

Individualització i sociabilitat  

A Espanya, la sociabilitat dins la xarxa és molt elevada, tant pel que fa al 
contacte personal (veure’s) com al telefònic. Malgrat els problemes meto-
dològics per mesurar l’abast efectiu de la densitat dels contactes –ja que 
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les persones tendeixen a afirmar una freqüència de contactes més alta que 
la real–, les dades comparatives amb altres països, fent servir els mateixos 
indicadors, revelen que la sociabilitat amb els membres de la xarxa és molt 
elevada, i que de fet és superior a la que trobem en altres països, tot i que 
també hi ha països europeus en què es refereix una densitat de contac tes 
in ter generacional més alta. Si a Espanya el 64% de les persones veuen els 
pares (amb qui no conviuen) almenys un cop per setmana, el 87% els seus 
fills emancipats i el 53% alguns dels seus germans, en un heterogeni grup 
de països entre els quals hi ha els escandinaus i els del centre d’Europa els 
percentatges oscil·len al voltant del 53%, el 67% i el 35%, respectivament.

Aquesta elevada sociabilitat es dóna tant amb els membres de la xarxa de 
parentiu com amb les amistats. La importància més gran o més petita  
de la sociabilitat familiar davant de l’amistat en l’organització del temps 
lliure depèn fonamentalment de la fase del cicle vital. Les persones joves 
comparteixen el temps lliure i d’oci amb les amistats, mentre que a mesura 
que avança l’edat i, sobretot, amb la formació d’una família, la sociabilitat 
familiar adquireix cada vegada més rellevància. De manera que, entre els 
qui no tenen fills ni parella i no viuen amb els pares, només el 36% indi-
quen que veuen més la família que no pas les amistats; entre els qui tenen 
parella però no fills el percentatge puja al 54%, i entre els qui tenen fills  
i parella, al 78%. El fet de tenir fills o néts, segons que es consideri, és el 
que promou més la sociabilitat familiar i, en particular, les relacions inter-
generacionals.

D’acord amb les dades comparatives en el temps, no apreciem signes d’una 
disminució de la sociabilitat intergeneracional causada pel procés 
d’individualització creixent de la societat i de la desinstitucionalització de 
la vida familiar, ni a Espanya ni a altres països del nostre entorn. El per-
centatge d’entrevistats espanyols que afirmen veure la seva mare almenys 
una vegada la setmana és el mateix el 1994 que el 2001 i el 2007, entorn del 
74%, i el de pares que veuen els seus fills emancipats també és el mateix  
el 2001 que el 2007, entorn del 85%.

El paper privilegiat que ocupen les dones en la sociabilitat dins les xarxes 
familiars tampoc no sembla que s’hagi erosionat pel procés d’in-
dividualització i la redefinició corresponent dels seus rols socials i fami-
liars, ja que continuen tenint un contacte amb els familiars més freqüent 
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que no els homes, amb les diferències més accentuades en el contacte te-
lefònic i no tant en el personal: el 55% de les dones amb el pare o la mare 
vius diuen que hi parlen per telèfon diàriament; la proporció entre els 
homes és del 37%. D’altra banda, mentre que el 64% de les dones diuen 
que durant els caps de setmana previs a l’enquesta han vist algun familiar 
amb el qual no conviuen, en el cas dels homes aquesta proporció és del 
54%. Aquests percentatges posen de manifest que la reducció de la gran-
dària de la família afecta negativament la sociabilitat intergeneracional 
en augmentar la probabilitat de no tenir filles, com també la que puguin 
viure més lluny, fet que es tradueix en un espaiament dels contactes per-
sonals.

No obstant això, en la sociabilitat familiar cada vegada té més pes la 
proximitat afectiva entre els membres com a factor afavoridor d’un con-
tacte més estret, tant personal com telefònic. Això és especialment cert en 
la sociabilitat amb els germans, però també en les relacions intergenera-
cionals, de manera que, quan hi ha distància afectiva o quan les relacions 
no són gaire pròximes afectivament, el contacte no es trenca –llevat de 
casos extrems–, però sí que tendeix a fer-se cada vegada més esporàdic fins 
que s’afebleix. Així, el 78% dels que valoren la proximitat afectiva amb els 
pares amb 7 punts o més (en una escala d’1 a 10) hi parlen per telèfon més 
d’un cop per setmana, enfront del 55% que la valoren per sota de 7 punts. 
Passa el mateix amb les visites: el 37% dels que se senten més pròxims 
afectivament als seus pares (7 punts o més) hi han passat una estona de 
lleure els caps de setmana previs a l’enquesta, enfront de només el 9% dels 
que se’n senten més allunyats. En aquest sentit, el procés d’individualització 
creixent ha fet perdre pes a la dimensió institucional de la sociabilitat fa-
miliar, alhora que ha guanyat rellevància la dimensió electiva; això obliga 
els membres de la xarxa familiar a invertir temps, energia i habilitats so-
cials per mantenir activa la sociabilitat familiar, si aquest és el seu desig.

La lògica del desenvolupament de la família negociadora, doncs, s’ha estès 
no tan sols de pares a fills, sinó que ha traspassat les fronteres de la llar i 
arriba als membres de la xarxa familiar amb els quals no es conviu. Altra-
ment dit, el procés de desinstitucionalització de la família derivat de la indi-
vidualització que ha causat el sorgiment de la família negociadora –i, amb 
això, la necessitat dels membres de la parella d’invertir cada vegada més 
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temps i energia per mantenir en el temps el projecte de vida en comú i evitar 
la ruptura de la parella– s’ha estès a les relacions amb la xarxa de parentiu, 
que requereixen també molt de temps i esforç per mantenir-les actives. Les 
funcions inherents al parentiu es compleixen cada vegada més per elecció i 
afinitat, i menys en virtut de normes socials basades en vincles de sang o 
aliança.

Individualització i intercanvi d’ajuda en serveis i en diners

L’oferiment d’ajuda està tan estès entre els membres de la xarxa que no-
més el 24% diu que no ha ofert cap mena d’ajuda en serveis personals 
durant els 12 mesos previs a l’enquesta; és a dir, que tres de cada quatre sí 
que ho han fet i un de cada dos (49%) ho ha fet en dues o més dimensions 
diferents. La freqüència amb què això passa, però, no és percebuda amb 
prou intensitat perquè generi un elevat grau de sobrecàrrega. De fet, no-
més un 14% es queixa perquè han d’ajudar massa sovint els membres de la 
seva xarxa social.

La proporció dels que reconeixen haver rebut ajuda en forma de serveis 
personals durant l’any previ a l’enquesta és una mica inferior a la dels que 
diuen haver-ne ofert (65% enfront de 76%, respectivament). Les ajudes es 
reben en les primeres fases del cicle de vida independent, sobretot en les 
primeres fases del cicle de vida familiar –dues de cada tres famílies amb 
fills més petits de tres anys rep algun tipus d’ajuda, i més d’una de cada 
dues quan els fills tenen entre tres i sis anys–, mentre que disminueixen a 
mesura que augmenta l’edat, però en la tercera edat tornen a augmentar, 
principalment quan minva l’autonomia per fer les activitats de la vida 
quotidiana.

El tipus d’ajuda rebuda depèn de la fase del cicle vital. Durant les primeres 
fases del cicle de vida familiar és sobretot per tenir cura dels infants, tot i 
que també es rep ajuda per a reparacions domèstiques. A la tercera edat, en 
canvi, predominen les ajudes en gestions burocràtiques; no obstant això, 
quan hi ha dependència, l’ajuda es dedica a facilitar les activitats quotidia-
nes. Si considerem els grans grups d’edat, els joves (menors de 40 anys) re-
ben més sovint algun tipus d’ajuda que no pas els grans (més de 60 anys) 
(75% enfront de 60%), sense que hi hagi diferències segons el sexe.
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Les ajudes provenen no tan sols dels pares, sinó de múltiples fonts, i depe-
nen fonamentalment de la fase del cicle familiar i del tipus d’ajuda rebuda. 
La intensitat o la freqüència amb què es reben depèn del vincle específic 
que uneix els membres de la xarxa: en general, les ajudes més intensives en 
temps o en freqüència provenen de la línia intergeneracional, mentre que 
els ajuts ocasionals procedeixen tant de pares, fills, germans, sogres o cu-
nyats, com també d’amics i fins i tot veïns. En aquest sentit, la probabilitat 
de rebre ajudes depèn de la grandària de la xarxa, com també dels mem-
bres que en formen part. Concretament, la probabilitat de rebre algun ti-
pus d’ajuda dels que no tenen germans és més petita que la dels que sí que 
en tenen; en el cas de la cura d’infants, la probabilitat de rebre ajuda és més 
baixa si hom no té germanes. La davallada de la fecunditat, a conseqüèn-
cia del procés d’individualització, augmenta la probabilitat de no tenir 
fills, germans i en particular membres femenins dins la xarxa de parentiu 
més propera i, per tant, la probabilitat de no rebre ajudes. Els amics poden 
actuar com equivalents funcionals dels familiars més pròxims, tot i que 
l’anàlisi dels fluxos d’ajuda rebuda evidencia que, si bé és rellevant tenir 
amics íntims o no tenir-ne a l’hora de rebre ajuda, això no compensa la 
manca de familiars més propers com ara pares, fills o germans.

Com ja hem indicat, es reconeix més sovint l’ajuda que es presta que no 
pas la que es rep. En conjunt i segons les enquestes Xarxes socials i solida-
ritat (2007) i Social europea (2004), el percentatge d’entrevistats que ajuda 
d’una manera o una altra (76%) no difereix segons el sexe, però sí que hi 
ha diferències segons el tipus d’ajuda oferta. Les dones tendeixen a ajudar 
més sovint en les tasques domèstiques i tenint cura dels infants i els adults 
dependents, mentre que els homes ajuden en les reparacions domèstiques 
i el transport, tot i que les diferències són limitades. D’altra banda, els jo-
ves emancipats (88% els menors de 40 anys) i les persones de mitjana edat 
(82% dels que tenen entre 40 i 59 anys) són els qui ajuden més sovint (en-
front del 52% dels més grans de 60 anys), però en el cas dels infants són els 
avis –encara que no exclusivament– els qui en tenen cura.

La proporció d’avis que té cura dels néts ha experimentat un creixement 
substancial durant l’última dècada: del 15% el 2003 al 25% el 2006 (avis de 
més de 65 anys). Això és degut, probablement, a la participació creixent  
de les dones en el mercat de treball, però també a una implicació més gran 
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dels avis homes, si bé la proporció d’àvies que diuen que tenen cura dels 
seus néts també ha augmentat. El 27% dels avis de 65 a 75 anys, sense di-
ferències significatives segons el sexe, assenyalen que ajuden a tenir cura 
dels néts almenys diverses vegades per setmana, si no tots els dies. Aques-
ta proporció es redueix al 10% entre els més grans de 75 anys.

Els destinataris de les ajudes en serveis personals són molt diversos; és a 
dir, que els fills no en són els destinataris únics, com tampoc és cert que 
l’únic tipus d’ajuda oferta sigui fer-se càrrec dels infants. Els germans, els 
amics i fins i tot els veïns de vegades són els destinataris de les ajudes, so-
bretot les de caràcter transitori més que no pas les habituals. Sobre això 
cal remarcar que els germans no apareixen com a destinataris privilegiats 
de les ajudes i, de fet, són esmentats menys sovint que no els amics, la qual 
cosa posa de manifest la influència de la individualització. Els tipus 
d’ajuda tenen diferents destinataris preferencials. L’atenció a les persones 
dependents es dedica fonamentalment als pares o sogres, mentre que 
l’ajuda en reparacions domèstiques, compra o transport es fa als amics o, 
eventualment, als veïns. Així, el 62% dels que han ajudat en tasques 
domèstiques ho han fet als pares o sogres; el 42% dels que han ajudat en 
reparacions domèstiques i el 33% dels que han ajudat en la compra o el 
transport ho han fet a amics.

Les ajudes financeres entre membres que viuen en llars diferents estan 
molt menys esteses que les ajudes en forma de serveis personals, fins i tot 
quan s’amplia el període de referència i no es refereixen tan sols a l’any 
previ a l’enquesta. La destinació més freqüent de les ajudes financeres és 
per a l’adquisició d’un habitatge: el 30% dels entrevistats que afirmen que 
han comprat o construït un habitatge reconeixen que els han ajudat, sense 
diferències segons el sexe, tot i que aquest percentatge puja fins al 40% 
entre els menors de 40 anys, enfront de només un 12% entre els més grans 
de 60. L’enorme diferència en la proporció de persones que declaren haver 
rebut ajuda segons l’edat indueix a pensar que la individualització, la mi-
llora de les condicions de vida i del nivell econòmic dels pares –que són els 
qui, en la majoria dels casos, proporcionen l’ajuda– sembla que han pro-
piciat el reforç de la solidaritat familiar en aquest àmbit, de la mateixa 
manera que ha passat en la cura dels infants. Les formes que adopta l’ajut 
rebut són múltiples, tot i que hi predomina el préstec de quantitats limita-
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des quant al valor total de l’habitatge, però sense necessitat de pagar-ne 
interessos, i, en menor mesura, l’aval de préstecs. Si considerem les ajudes 
rebudes, el vincle a través del qual es canalitzen és bàsicament de caràcter 
intergeneracional, mentre que si considerem les respostes dels que diuen 
que han ajudat, els destinataris principals són els col·laterals, germans i 
amics en una proporció semblant, si l’ajuda la proporciona una persona 
jove, mentre que si l’ofereix una persona més gran aleshores són els fills.

A més a més de l’ajuda per comprar la casa, hi ha altres ajuts financers, com 
ara préstecs per adquirir altres béns o serveis, donacions o ajudes per a les 
despeses quotidianes. La proporció que reconeix haver rebut ajudes 
d’aquestes característiques és molt inferior a la dels que afirmen haver-ne 
fet. Mentre que el 6% declara que ha rebut ajuda per a les despeses  
ordinàries, la proporció que afirma haver ajudat amb aquesta finalitat és del 
20%, i els que declaren haver rebut altres tipus d’ajudes financeres  
és del 12%, enfront del 22% que afirmen haver-ne ofert. Els receptors asse-
nyalen que les ajudes procedeixen, sobretot, dels seus pares, mentre que els 
donants esmenten un ventall més ampli de destinataris. Si són joves indi-
quen que els destinataris són, en la mateixa proporció, amics i germans; si 
són grans assenyalen sobretot els fills. Podem remarcar que els pares grans 
amb prou feines figuren com a destinataris, la qual cosa posa de manifest 
que els fluxos d’ajuda financera entre les generacions adopten la forma de 
«cascada», des de la generació més gran cap a la més jove.

La comparació amb la freqüència d’ajudes en altres països europeus mos-
tra que l’intercanvi d’ajudes a Espanya no és tan intens ni generalitzat com 
es considera habitualment. Això és així amb les ajudes financeres i amb les 
ajudes en serveis personals. Per exemple, el percentatge de pares que reco-
neixen rebre «ajuda financera» de fills amb els quals no conviuen a Espa-
nya puja a l’11%, un percentatge igual al del Regne Unit (11%) i Alemanya 
(10%); el percentatge de fills que diuen que reben ajuda financera dels pa-
res no convivents, tot i que és molt més alt (33%), es troba al límit més baix 
d’un interval que va del 31 al 60%. Quant a les «ajudes domèstiques i en la 
cura de les persones» (infants o grans), el percentatge de pares espanyols 
que ajuden els fills és del 27%, una xifra que s’acosta al límit més baix d’un 
rang que va des del 22% (als Països Baixos) al 58% (a Ucraïna). La pro-
porció de pares que diuen rebre aquest tipus d’ajuts (20%) també es troba 
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molt per sota del que és habitual en altres països, ja que els percentatges 
oscil·len entre el 10% (a Dinamarca i els Països Baixos) i més del 50% 
(Ucraïna, Eslovàquia o Estònia). Els avis, però, quan es fan càrrec dels 
néts, tendeixen a fer-ho amb una freqüència una mica més alta que als 
països del centre i el nord d’Europa.

La posició relativa que assoleix Espanya en una escala de molta a poca 
ajuda depèn de les fonts i dels indicadors que fem servir, però en cap cas 
no s’evidencia com especialment estesa i intensiva. En general no podem 
trobar una pauta nord-sud clara i consistent en la freqüència i la intensitat 
de les ajudes intercanviades entre les generacions. El fet que l’Estat del 
benestar a Espanya no faciliti la desfamiliarització dels serveis relacionats 
amb la cura de les persones no implica que els ajuts familiars hagin de ser 
més freqüents i intensius que en els països on sí que es produeix (fonamen-
talment els països escandinaus). Si observem les pautes de convivència de 
les generacions dins el quadre general de la solidaritat intergeneracional, 
arribem a la conclusió que la pauta d’ajuda a Espanya es caracteritza bà-
sicament per la convivència de les generacions, més que no pas per ajudes 
freqüents, i amb molta inversió de temps entre les llars. En resum, es do-
nen amb freqüència, però en general són ocasionals i tenen més el caràcter 
d’emergència que no de regularitat. Només en casos relativament poc fre-
qüents comporten una cura molt intensiva en temps.

Això no vol dir que, a conseqüència del procés d’individualització, les 
xarxes familiars s’hagin afeblit i perdut fiabilitat. L’augment de la impli-
cació dels avis a l’hora de tenir cura dels infants (més ocasional que regu-
lar, com hem assenyalat) i la major freqüència d’ajuda rebuda en l’ad-
quisició d’un habitatge per les generacions més joves suggereixen el 
contrari. Les preguntes sobre la possibilitat de rebre ajut en cas de neces-
sitar-lo en diferents circumstàncies tampoc apunten cap a una pèrdua de 
fiabilitat en la solidaritat familiar, ja que pares, fills i –en menor mesura– 
germans apareixen com a potencials fonts d’ajuda. Més aviat la lògica de 
les ajudes indica que, quan viuen en llars independents, cadascú ha  
de tractar de resoldre els seus problemes i no sobrecarregar els altres 
membres de la família.
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Xarxes socials i benestar subjectiu

Malgrat la pluralització de les formes de vida familiar i la no-estigmatit-
zació dels qui opten per no tenir parella, la formació d’una parella amb  
vocació d’estabilitat en el temps i el fet de tenir fills formen part dels ideals 
vitals més àmpliament estesos entre la població. El procés d’individualit-
zació creixent, que ha desencadenat canvis ben profunds en la dinàmica 
familiar i en el significat social i individual que els individus atribueixen al 
projecte familiar, no ha erosionat aquesta aspiració ni entre les genera-
cions més grans ni entre les més joves. Quan les relacions són satisfactòries, 
el pro jecte familiar contribueix decisivament al benestar dels individus, i 
tant l’absència d’una parella com la de fills tendeixen a generar, en con-
junt, nivells menors de felicitat i de satisfacció amb la vida. La manca d’un 
projecte de parella també genera més sovint sentiments negatius cap a la 
vida, tant més quan s’ha perdut un vincle de parella i quan, amb l’edat, les 
possibilitats de formar una nova parella s’allunyen de l’horitzó d’ex-
pectatives. La formació d’una família contribueix decisivament al benes-
tar subjectiu dels individus quan estan satisfets amb el seu projecte fami-
liar, tot i que això no vol dir que els qui no l’han arribat a materialitzar no 
trobin satisfacció en la vida.

A més a més de la formació d’una família, formar part d’una xarxa social 
relativament àmplia i variada també contribueix al benestar subjectiu dels 
individus. En termes generals, el fet de tenir membres de les diferents cate-
gories de parentiu més properes o no tenir-ne està associat a una satisfac-
ció més gran amb la vida de les persones, tot i que no hi ha una relació 
directa entre el nombre d’aquests membres i el grau de satisfacció més 
enllà de dos membres. En aquest sentit, la qualitat de les relacions més que 
no pas el nombre condiciona la satisfacció que es deriva de les relacions 
amb els membres de la xarxa, de manera que, com més gran és la proximi-
tat afectiva amb pares, fills o germans, més alta és la percepció de benestar 
subjectiu. Tenir amics íntims i el nombre d’amics també s’associen positi-
vament a una satisfacció més gran amb la vida i un grau més alt de felicitat 
declarada. En conjunt, doncs, allò que contribueix més al benestar subjec-
tiu de les persones és tenir una xarxa social prou variada, més que no pas 
molt extensa. I és la qualitat –és a dir, la proximitat afectiva que s’ha esta-
blert– la que genera benestar, i no el tipus de vincle que uneix les persones.
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Així mateix, la importància de la xarxa social en el benestar subjectiu de 
les persones és rellevant no tant per la seva mera existència, sinó pel tipus 
de relacions socials a què dóna lloc, en concret, per ser un recurs per a la 
integració social dels individus, per a l’organització del seu temps de lleure 
i com a font d’ajut en cas de necessitat. Per això els qui els darrers caps de 
setmana no han vist ningú presenten nivells de satisfacció amb la vida i  
de felicitat apreciablement més baixos que no pas els qui s’han relacionat 
amb membres de la seva xarxa, particularment en els casos en què hom 
viu sol i encara més com més avançada és l’edat. La percepció de benestar 
subjectiu és més alta entre els que tenen una xarxa diversificada de con-
tactes, de manera que ni els amics són equivalents funcionals dels fami-
liars ni els familiars dels amics. Els contactes freqüents i diversos amb 
familiars i amb no familiars estan associats amb una valoració més posi-
tiva de la vida.

La segona funció més important que compleixen les xarxes socials és el fet 
de poder comptar amb l’ajuda d’altres persones en cas de necessitat, la 
qual cosa afecta notablement el benestar dels individus. Malgrat que totes 
les persones formen part d’una xarxa social més o menys densa, no tothom 
té el mateix potencial de suport i solidaritat. De fet, la proporció de perso-
nes que poden comptar amb el suport dels membres de la seva xarxa social 
en quatre aspectes bàsics de la vida (malaltia, necessitat de diners, consell i 
suport emocional) puja tan sols al 60%, encara que els qui no poden acudir 
a ningú en cas de necessitat amb prou feines arriba al 2%. El potencial de 
solidaritat té relació amb l’estructura de les xarxes i, més que no pas del 
nombre, depèn de les persones que les componen. Així, entre els qui es 
troben a les fases inicial o central de la vida independent, el potencial de 
solidaritat depèn de si tenen pares vius, germans i amics íntims, mentre que 
per als qui es troben en les fases més avançades del cicle vital consisteix 
principalment en el fet de tenir fills, amics íntims i veïns amb els quals es 
mantenen lligams estrets. Per tant, el potencial de solidaritat de pèn sobre-
tot d’aquesta xarxa diversificada, integrada per diferents tipus de vincles i 
no limitada únicament a relacions familiars o d’amistat. Com més gran és 
el potencial d’ajuda que es pot rebre, més elevada tendeix a ser la satisfac-
ció amb la vida i més freqüent és el sentiment de felicitat. Això és així, so-
bretot, tot i que no exclusivament, entre les persones que viuen soles, i tant 
més com més grans són.
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La prestació d’ajuda també pot generar sobrecàrrega, atesa l’estesa fre-
qüència amb què té lloc l’intercanvi d’ajuda entre els membres de la xarxa. 
No obstant això, la proporció de persones que se senten sobrecarregades 
per les demandes que reben de l’entorn és limitada: només el 14% se’n 
senten. La valoració que en fan, a més a més, és benèvola: només el 3% 
considera que rep massa demandes. Aquesta percepció és molt més baixa 
que no en altres països, fins i tot menor que en aquells on la densitat dels 
intercanvis no està tan estesa. El tipus d’ajudes que tendeixen a generar 
més sentiment de sobrecàrrega són les intensives en temps i esforços, com 
ara tenir cura d’infants i de persones grans dependents, com també el su-
port financer a persones amb les quals no es conviu perquè puguin afron-
tar les despeses ordinàries.

Els efectes que els intercanvis dins la xarxa social tenen sobre el benestar 
subjectiu de les persones no només són positius. Les xarxes socials, i par-
ticularment les familiars, també poden constituir una font de malestar. 
D’una banda, hi trobem el que s’ha anomenat la violència domèstica, que 
és particularment lesiva amb les dones, els infants i la gent gran. D’altra 
banda, les desavinences i els conflictes més intensos també es tendeixen a 
donar al si de les xarxes socials dels individus. El 22% dels enquestats han 
mantingut una discussió agra i acalorada amb algun membre de la seva 
xarxa social durant l’any previ a l’enquesta. La conflictivitat més alta es dó-
na amb la família consanguínia i particularment amb els pares (7% dels que 
tenen pares vius) més que no pas amb els fills emancipats (2% entre els que 
en tenen), o bé amb els germans o germanes (7% dels que en tenen). La 
ruptura total de relacions amb algun membre de la xarxa social no és  
infreqüent, però tampoc no és habitual, ja que el 29% dels entrevistats 
afirmen que no es parlen amb algú del seu entorn, tant familiars com co-
neguts. Aquesta ruptura de relacions es dóna més sovint entre persones 
que no són familiars que no amb familiars, i més sovint amb la família 
consanguínia que no amb la del cònjuge o parella. Dins la família, les 
ruptures es produeixen amb els germans més que amb els ascendents.

Com a conclusió final, podem assenyalar que, malgrat l’estesa percepció 
que la societat és cada vegada més individualista i que la solidaritat fami-
liar s’està erosionant, l’anàlisi que hem dut a terme palesa que aquest 
diagnòstic no constitueix sinó un altre dels falsos tòpics sobre la vida fa-
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miliar. Els canvis socioeconòmics i culturals registrats en el passat recent, 
lluny d’erosionar la solidaritat familiar, han comportat un canvi en les 
formes i continguts, però no hem d’interpretar-ho com un afebliment dels 
lligams familiars ni de la solidaritat familiar. D’altra banda, hi ha indica-
dors que evidencien un augment de les ajudes als fills, com passa en el cas 
de la cura dels néts o les ajudes per comprar un habitatge.

La família amb la qual ja no es conviu no és, ni funciona, com una mena 
de «supermercat de serveis gratuïts» sense límits. Més enllà de situacions 
d’especial necessitat en casos de crisi, la família d’origen constitueix abans 
que res un «capital de reserva» al qual eventualment s’acudeix si no es 
disposa de solucions alternatives acceptables per part de l’Estat o del mer-
cat de béns i serveis. Aquest caràcter de reserva per a casos d’emergència 
és el que caracteritza cada vegada més la solidaritat familiar.

La sociabilitat familiar continua sent intensa al llarg del cicle familiar i, en 
la mesura en què no perdi la seva importància, la xarxa familiar pròxima 
continuarà funcionant com a «capital social» de reserva en casos de neces-
sitat, tot i que actuant com a recurs alternatiu, complementari o d’última 
instància allà on no arriba el mercat ni el sistema de protecció social. No 
obstant això, les persones han d’invertir temps i esforç a mantenir viva la 
sociabilitat familiar, com també a garantir que les relacions que s’hi esta-
bleixen siguin satisfactòries.

De la mateixa manera que la industrialització no ha destruït la família, 
sinó que s’han reestructurat i redefinit la multitud de relacions i significats 
que es recullen sota el significant família, tampoc no podem afirmar que 
els canvis socioeconòmics actuals, resumits en la tesi de la individualitza-
ció, estiguin destruint la solidaritat familiar. 
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Els profunds canvis familiars de les últimes dècades s’han traduït 

en un procés social d’individualització que ha fet possible que 

les persones tinguin una capacitat més gran per definir els seus 

projectes de vida familiar enfront dels models heretats del passat. 

Aquest procés explica els canvis en el rol social de la dona, la 

caiguda de la natalitat, la desaparició del patriarcat, el sorgiment 

de noves formes familiars i l’aparició de la família negociadora. 

El propòsit d’aquest estudi és analitzar l’abast dels efectes de la 

individualització sobre les pautes de la solidaritat familiar.

Partim, doncs, de cinc grans dimensions de la solidaritat familiar: 

les normes sobre ajuda mútua entre els membres de la xarxa 

familiar; les ajudes en forma de serveis o dedicació de temps; les 

ajudes financeres; la composició de la xarxa familiar i la distància a 

què viuen uns membres dels altres, a més a més de les pautes de 

contacte entre ells.

Algunes de les preguntes que aquest estudi tracta de respondre 

són les següents: quin abast i quines formes adopta la solidaritat 

familiar? És més freqüent el contacte familiar a Espanya que en 

altres països? Qui ajuda més, la gent gran o els joves? Els resultats 

obtinguts qüestionen els estereotips sobre l’abast de la solidaritat 

familiar al nostre país i demostren que la individualització ha redefinit 

tant les normes com les pràctiques dels sistemes d’ajuda. 
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Annex metodològic

Enquesta Xarxes socials i solidaritat, 2007. Fitxa tècnica

Univers: Llars del territori nacional peninsular, illes Balears i Canàries.

Persona entrevistada: La persona entrevistada era el sustentador principal 
o el seu cònjuge o parella. Per controlar possibles desviacions, es va esta-
blir una quota per sexe d’un 40% d’entrevistes a homes (la mostra real 
d’homes va ser finalment del 38%) i un 60% a dones (62% en finalitzar 
l’estudi).

Selecció de la mostra: La mostra ha estat seleccionada aleatòriament se-
guint la proporcionalitat de la grandària del municipi de residència. A 
cada punt mostral s’extreuen, electrònicament i de manera aleatòria, te-
lèfons de la guia telefònica. D’aquesta manera es garanteix la representa-
tivitat dels diversos nivells socioeconòmics de la població. Per completar 
les 1.200 entrevistes, distribuïdes per comunitats autònomes, es van fer 
26.425 trucades, de les quals una part van ser rebutjades i altres ajornades, 
a part d’entrevistes incompletes, abandonades o amb resposta de contes-
tadors automàtics. En total, la mitjana va ser de 22 trucades per aconse-
guir una entrevista completada satisfactòriament.

Tècnica de l’entrevista: Entrevista telefònica assistida per ordinador mit-
jançant el sistema CATI. La durada mitjana de resposta al qüestionari va 
ser de 30,4 minuts.

Treball de camp: El treball de camp va ser a càrrec d’un equip de 52 entre-
vistadors de la xarxa de camp telefònic de l’empresa Metroscopia entre el 
21 de novembre i el 28 de desembre de 2007.
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Error mostral: La investigació té un marge d’error màxim de ± 3,16% en 
les condicions estadístiques convencionals de p=q=50% i un nivell de con-
fiança del 95,5%.

Ponderació: Per corregir els biaixos de la mostra finalment obtinguda, s’ha 
calculat un factor de ponderació segons la distribució de la població pro-
porcionada per l’Enquesta de la població activa del quart trimestre del 
2007, quan es van dur a terme les entrevistes. Les variables per calcular el 
factor de ponderació van ser el sexe, l’edat i el nivell educatiu. Tots els 
valors presentats corresponen als resultats ponderats.

Característiques sociodemogràfiques de les persones entrevistades: Una ve-
gada ponderada la mostra, el 51% de les persones entrevistades són dones 
i el 49%, homes. El 32% té estudis primaris, el 51% secundaris i el 17% 
universitaris. Quan a l’edat, el 38% dels entrevistats tenen entre 18 i 49 
anys; el 34%, entre 40 i 59, i el 27% són més grans de 60 anys. La població 
d’edat més avançada, doncs, no hi està prou representada; això implica 
que el problema de la dependència de la gent gran no queda prou cobert 
per l’enquesta, de manera que va ser necessari recórrer a altres fonts. La 
població immigrant també és representada a la mostra, tot i que en un 
percentatge inferior al que ocupa en el conjunt de la població (el 6,4% dels 
entrevistats han nascut fora d’Espanya, quan el percentatge d’estrangers 
sobre el conjunt total de la població espanyola era, al començament del 
2008, del 13%). Aquesta circumstància es dóna en totes les enquestes tele-
fòniques, ja que molts immigrants desconeixen el castellà o en tenen un 
coneixement rudimentari, a més de no disposar de telèfon fix.

El 81% dels entrevistats tenen parella, però els qui hi conviuen són només 
el 75%, i el 15% viuen sols. El 73% tenen fills, encara que el 28% dels que 
en tenen no hi conviuen. El percentatge de persones sense parella i amb 
fills puja a l’11%; els que no tenen fills ni parella, independentment de les 
persones amb qui conviuen, són el 13%.

Els entrevistats estan repartits proporcionalment en el territori. El 27% 
viuen en municipis de menys de 10.000 habitants, i el 15%, en municipis de 
més de mig milió d’habitants. Les comunitats autònomes més poblades hi 
estan lògicament més representades, però les dimensions de la mostra no 
permeten una desagregació regional de les dades.



anneX metodològIc 213

Definició de variables creades: Al text s’analitzen sovint les pautes de soli-
daritat segons la classe social a què pertanyen els entrevistats. La classe 
social és un constructe teòric per analitzar l’estructura i la dinàmica de la 
població sobre el qual no hi ha una definició universalment acceptada. En 
aquest cas s’ha fet servir l’operacionalització habitual que fan les empre-
ses demoscòpiques en una escala que va de l’1 (classe baixa) al 5 (classe 
alta), amb la qual s’identifica la pertinença a una classe social a partir de 
la posició de la persona que aporta més ingressos a la llar i que és qui de-
fineix la classe social de tots els seus membres. Aquesta posició es defineix 
a partir de la combinació de les variables nivell d’estudis (8 categories) i 
ocupació (22 categories).

El qüestionari de l’enquesta Xarxes socials i solidaritat 2007 es troba dis-
ponible a la pàgina web de la Universitat Autònoma de Madrid (www.
uam.es/gerardo.meil), secció «Estadístiques del canvi familiar». El fitxer 
de dades és a la disposició dels investigadors que el sol·licitin (gerardo.
meil@uam.es).
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