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Nota de premsa 

 

 

L’impacte de la crisi en la infància i les famílies analitza i extrapola les 

conseqüències de la conjuntura actual en els més petits 
 
 

La crisi fa que més dones siguin la 
sustentadora principal de la família  

 

 

•••• Segons un estudi de l’Observatori Social d’Espanya i la Universitat 

Pompeu Fabra, impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, l’anàlisi del mercat 

laboral mostra que les dones han estat fonamentals a l’hora d’evitar les 

pitjors conseqüències econòmiques i el risc de pobresa en les seves 

llars.  

  

•••• L’elevada taxa d’atur masculí es tradueix en la incorporació de més 

dones al mercat de treball, cosa que les converteix en noves caps de 

família i apunta un canvi en el model d’ocupació de les llars amb fills.  

 

•••• Tanmateix, l’estudi deixa clar que el mercat laboral i la recessió 

econòmica no són els únics que han tingut un paper determinant en 

l’agreujament de la crisi, sinó que el dèficit de les polítiques de família i 

d’infància, manifestat per exemple en la poca capacitat de resolució, ha 

estat també una variable que ens ha dut a la situació actual.  

 

•••• Els primers anys de la crisi no es van modificar les prestacions 

adreçades a la família i la infància a l’Estat espanyol i, atès el dèficit que 

presenten, no s’ha pogut evitar que la pobresa infantil augmentés fins al 

45%, cosa que situa l’Estat espanyol al capdavant dels països de la 

Unió Europea amb més risc per als menors d’edat.  

 

•••• La crisi s’ha manifestat d’una manera especialment aguda en les llars 

amb fills, que han experimentat un deteriorament més gran que les llars 

sense fills (les proporcions de llars socialment excloses han augmentat 

un 26% i un 15,4%, respectivament).  
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Barcelona, 20 de novembre de 2012. – El director de l’àrea d’integració social 

de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón; el professor de Sociologia de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), Dr. Sebastià Sarasa; el catedràtic 

d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, Dr. Jorge Calero; la 

professora de Sociologia de la UPF, Dra. María José González; la professora 

de Ciències Polítiques de la UPF i codirectora de l’Observatori Social 

d’Espanya (OSE), Dra. Mònica Clua-Losada; i el catedràtic de Ciències 

Polítiques de la UPF i director de l’OSE, Dr. Vicenç Navarro han presentat avui 

a l’EspaiCaixa Casa Macaya els resultats de l’estudi L’impacte de la crisi en la 

infància i les famílies (Ed. Ariel). 

 

L’informe, elaborat per l’Observatori Social d’Espanya i la Universitat Pompeu 

Fabra i impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, té l’objectiu de descriure quins 

efectes ha tingut la crisi econòmica en la població de l’Estat, sobretot en la 

infància, tot analitzant l’evolució de la pobresa i el risc d’exclusió social des de 

diferents eixos: internacional, nacional, autonòmic i local. Igualment, 

aprofundeix en les polítiques públiques i del tercer sector adreçades a protegir 

la qualitat de vida de les famílies i dels infants en moments de crisi.  

 

 

Estratègies d’ocupació de les llars  

 

A partir de la premissa que el risc de pobresa, i especialment de pobresa 

infantil, està molt condicionat per les facilitats que tenen les mares de trobar i 

mantenir una feina ben remunerada, es mostra com ha canviat, en els primers 

anys de la crisi, la situació laboral de les llars formades per una parella amb 

l’home com a element laboralment actiu.  

 

El nombre de llars en què tots dos membres són a l’atur augmenta a tot arreu, 

menys a Alemanya i, en menys proporció, a França, però assoleix el nivell més 

alt a Espanya, i aquestes dades són coherents amb l’evolució de l’atur.  

 

Situació laboral de les llars formades per una parella  

 Espanya Irlanda França Alemanya Dinamarca 

 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 

Tots dos ocupats  55,9 54,4 59,5 54,5 72,2 72,1 69,5 67,6 83,6 85,3 

Ell ocupat, ella a l’atur  6,6 9,2 0,9 2,7 5,4 5,5 3,8 2,9 2,2 2,9 

Ell a l’atur, ella ocupada  2,1 5,6 2,1 8 3,1 3,8 2,6 2,9 0,7 2 

Ell ocupat, ella inactiva 34,4 27,7 37,3 33,6 18,4 17,5 22,1 25 13,4 9,5 

Tots dos a l’atur  1 3,2 0,3 1,3 0,9 1 2 1,6 0,1 0,3 
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En tots els països ha crescut el nombre de llars en què l’home és a l’atur i la 

dona és la sustentadora principal, però aquest augment arriba als nivells més 

alts a Irlanda i a l’Estat espanyol, on la destrucció d’ocupació masculina ha 

estat més accentuada. Les principals dificultats de les llars han empès a buscar 

feina a dones que abans es declaraven inactives, de manera que el nombre de 

llars tradicionals en què l’home és l’únic sustentador tendeix a reduir-se, tret 

d’Alemanya, on fins i tot aquesta forma de llar augmenta i tot apunta cap a una 

consolidació del model de família tradicional.  

 

A l’Estat espanyol, el canvi és en sentit invers i molt acusat: la destrucció 

d’ocupació masculina ha estat dramàtica i les ajudes socials a les famílies amb 

fills són molt poques, per la qual cosa les dones que abans estaven inactives 

ara es veuen obligades a buscar feina. D’aquesta manera, el nombre de llars 

en què l’home té feina i la dona es declara inactiva s’ha reduït més d’un 6%, la 

reducció més elevada dels cinc països analitzats. Alhora, augmenta un 3,5% el 

nombre de famílies en què ell és a l’atur i ella, en canvi, té feina.  

 

 

Dèficit de les polítiques de família i d’infància  

 

Malgrat tot, L’impacte de la crisi en la infància i les famílies fa evident que el 

mercat laboral i la recessió econòmica no són els únics que han tingut un paper 

determinant en l’agreujament de la crisi, sinó que el dèficit i la poca capacitat de 

resolució de les polítiques de família i d’infància també han estat variables clau 

que ens han dut a la situació actual.  

 

A diferència del que passa en altres països de la Unió Europea, a l’Estat 

espanyol no es van modificar les prestacions adreçades a les famílies i la 

infància durant els primers anys de la crisi. Atès el dèficit d’aquestes 

prestacions, no s’ha pogut evitar que la pobresa infantil augmentés fins al 45%, 

cosa que ha situat l’Estat al capdavant dels països de la UE amb més risc per 

als menors d’edat.  

 
Eficàcia de les transferències públiques en la reducció de la 

pobresa infantil  

Espanya Irlanda 

2007 2009 2007 2009 

32,93% 25,88% 94,95% 93,36% 

 

L’eficàcia de les transferències per ajudar la infància a sortir de la pobresa és 

força elevada en tots els països seleccionats, tret de l’Estat espanyol. El 
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contrast és especialment dur quan fem referència a la pobresa extrema. Països 

amb una pobresa infantil extrema superior a l’espanyola aconsegueixen 

eradicar-la gairebé del tot amb transferències socials, mentre que a l’Estat la 

majoria continua en la pobresa més severa.  

 

Eficàcia de les transferències públiques en la reducció de la pobresa infantil  

 Espanya Irlanda França Alemanya Dinamarca 

 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 2007 2009 

Llars pobres  21,5 22,48 15,64 14,96 14,1 15,2 14,2 14,1 6,8 8 

Llars pobres 

sense 

transferències  

25,5 27,3 34,69 41,82 31,8 30,1 28,3 27,4 16,7 19,1 

Eficàcia 

transferències  

15,69 17,66 54,91 64,23 55,66 49,50 49,82 48,54 59,28 58,12 

Llars amb 

pobresa 

extrema  

5,5 7,96 1,0 1,72 0,8 0,8 2,2 1,6 1,2 2,0 

Pobresa 

extrema 

sense 

transferències  

8,2 10,74 19,79 25,91 11,9 10,2 13,2 11,7 5,7 7,0 

Eficàcia  

transferències  

32,93 25,88 94,95 93,36 93,28 92,16 83,33 86,32 78,95 71,43 

 

Malgrat que Irlanda i l’Estat espanyol són països on l’impacte de la crisi ha 

estat comparable en relació amb l’atur, el primer ha pogut assolir una eficàcia 

molt elevada en les seves transferències socials. Irlanda ha demostrat que 

disposa d’un sistema de transferències més eficaç que l’espanyol, fins al punt 

que la pobresa infantil neta a Irlanda el 2008 no era gaire diferent de la que 

mostraven Alemanya i França, i la seva ràtio de pobresa infantil extrema era 

semblant a la danesa. Tanmateix, a l’Estat espanyol no hi ha hagut cap canvi 

en les prestacions i, atesa la seva insignificança, no s’ha pogut evitar que la 

pobresa augmentés fins al 45%, cosa que el situa al capdavant dels països de 

la Unió Europea amb més risc per als menors d’edat.  

 

 

Fragilitat de les llars amb fills  

 

En aquesta línia, l’estudi conclou que la crisi s’ha manifestat d’una manera 

particularment aguda en les llars amb fills, que han experimentat un 

deteriorament més gran que les llars sense fills (les proporcions de llars 
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socialment excloses s’ha incrementat un 26% i un 15,4%, respectivament, entre 

els primers anys de la crisi).  

 

Els grups més afectats han estat les famílies d’origen no comunitari amb fills, 

d’una banda, i les famílies monoparentals, de l’altra, que generalment tenen un 

risc més alt d’exclusió social. L’informe mostra que la crisi ha accentuat aquest 

risc d’una manera molt alarmant.  

 

Segons els autors, el deteriorament recent en les condicions de vida de les llars 

amb fills fa recomanable una reorientació de l’Estat de benestar espanyol, amb 

l’objectiu de millorar l’eficàcia de l’atenció de les noves necessitats que 

sorgeixen arran de la crisi en aquestes llars.  

 

 

Per a més informació:  

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departament de comunicació Editorial Ariel  

Carmina Villalvilla: 93 492 89 61 / cvillalvilla@planeta.es 

  

Per a més informació sobre el llibre:    

http://www.planetadelibros.com/el-impacto-de-la-crisis-en-las-familias-y-en-la-

infancia-libro-70069.html  

 

 

 

 



 

 

 

 

Més de 200.000 nens en risc d’exclusió atesos des de l’any 2007 

 

Fa cinc anys, l’Obra Social va posar en marxa el programa CaixaProinfància, 

dirigit a l’atenció de famílies amb infants d’entre 0 i 16 anys en situació de 

vulnerabilitat. CaixaProinfància es proposa trencar la línia de transmissió de 

la pobresa de pares a fills i afavorir el ple desenvolupament del potencial i les 

capacitats dels menors, el que deriva en el desenvolupament d’un pla de 

treball per a tota la llar.  

 

Amb aquest plantejament, ja s’han atès més de 200.000 nens i 117.168 

famílies d’onze grans ciutats de tot l’Estat i les seves respectives àrees 

metropolitanes: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Màlaga, Múrcia, València, 

Saragossa, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de 

Tenerife. A elles s’afegeix el municipi murcià de Lorca arran del terratrèmol de 

l’any 2011.  

 

Un dels objectius fonamentals de CaixaProinfància és garantir la promoció 

socioeducativa del menor, entenent que d’aquesta en depèn, en bona 

mesura, el seu benestar futur. Això es concreta en el desenvolupament de cinc 

grans línies de treball:  

 

- Reforç educatiu  

- Educació no formal i temps lliure  

- Suport educatiu familiar 

- Atenció i teràpia psicosocial 

- Promoció de la salut 

 

L’Obra Social "la Caixa" també treballa per contribuir a millorar la renda familiar 

facilitant l’accés a béns bàsics (alimentació, productes d’higiene, 

equipament escolar, ulleres i audiòfons).  

 

"la Caixa" ha invertit més de 200 milions d’euros en el programa des que es 

va posar en marxa.  

 

 

 

 

 



Aliança estratègica contra la pobresa infantil  

 

Un total de 358 entitats socials són les encarregades de desenvolupar 

CaixaProinfància en les diferents ciutats, entenent que aquestes associacions 

son les que millor coneixen les necessitats dels seus territoris d’actuació.  

 

A més, al llarg d’aquest any, l’Obra Social "la Caixa" ha signat acords de 

col·laboració amb tots els ajuntaments d’aquestes ciutats amb l’objectiu de 

sumar esforços en la lluita contra la pobresa infantil  

 

Això ha donat lloc a una aliança pionera en l’atenció a la infància en risc 

d’exclusió que aglutina sector privat, administracions públiques i tercer sector.  

 

 


