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”la Caixa” llença un nou Observatori 
Social per oferir un diagnòstic de la 

realitat obert a tots 
 

El primer dossier d’aquesta publicació aborda 
l’eficàcia de l’educació com a ascensor social, 
independentment del cicle econòmic, el sexe o 

l’edat 
 

• L'Observatori Social de ”la Caixa” inclou un baròmetre, articles, 

entrevistes i ressenyes signades per experts. Aquesta eina 

s'actualitzarà constantment amb gràfics interactius, vídeos i 

continguts d'interès per la societat en matèria d'inclusió social, 

educació, ciència i cultura. 

 

• En el primer número, el sistema educatiu i la seva relació amb altres 

indicadors socials i laborals és el teló de fons d’aquest exhaustiu 

informe. L'estudi analitza fins a quin punt l’educació continua 

actuant com a protector eficaç davant el risc de desocupació al 

nostre país. 

 

• L’autor defensa que invertir en capital humà constitueix una via útil 

per a la promoció social i la mobilitat intergeneracional ascendent, 

fins i tot en la fase recessiva del cicle econòmic i amb 

independència d’altres factors. 

 

Madrid, 15 de setembre de 2016. Jaume Giró, director general de la 
Fundació Bancària ”la Caixa”; Jordi Portabella, director de l’Àrea de Recerca i 
Coneixement de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Miguel Requena, catedràtic 
de sociologia de la UNED, i Anna Villarroya, professora d’economia aplicada 
de la Universitat de Barcelona, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid 
el nou Observatori Social de ”la Caixa”.  
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La nova iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” per a l’estudi dels nous fenòmens 
socials i la seva repercussió disposarà d’un web 
(observatoriosociallacaixa.org) actualitzat constantment amb nous continguts 
interactius, i també d’un dossier monotemàtic quadrimestral sobre una de les 
seves diferents línies de treball: inclusió social, educació, ciència i cultura. En 
els dos suports, l’Observatori Social de ”la Caixa” es nodrirà d’un baròmetre 
d’indicadors clau sobre temes d’interès social als països membres de la Unió 
Europea i l’OCDE, a més d’articles, entrevistes i ressenyes encapçalades per 
experts.  
 
En paraules del director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume 

Giró: «L’Observatori Social de ”la Caixa” serà la brúixola que ens guiarà per 
donar resposta als grans reptes que es plantegen en quatre punts cardinals: 
inclusió social, educació, ciència i cultura. A través d’un diagnòstic precís de la 
realitat, ens volem anticipar als corrents socials que s’entreveuen a l’horitzó, a 
vegades amagats rere una allau de dades que només els experts són capaços 
de desgranar. Són corrents, sens dubte, que determinaran el nostre futur».  
 
En el primer dossier, L’educació com a instrument per a la mobilitat social, 
s’analitzen indicadors generals com el grau de desenvolupament econòmic, la 
desigualtat en la distribució de la renda, el nombre de persones en risc de 
pobresa, la desocupació o la taxa d’abandonament prematur de l’educació i la 
formació, entre d’altres.  
 
Precisament, el baròmetre aprofundeix en els factors clau per saber quina 

és la situació de l’educació a Espanya. L’estudi compara la distribució dels 
nivells educatius entre els Estats Units i Espanya, analitza l’assistència a 
educació infantil en països de la Unió Europea, la presència d’immigrants a les 
aules i el seu rendiment en comparació dels alumnes autòctons, la diferència 
d’ingressos mitjans segons el nivell educatiu o l’afectació de la crisi per sexes. 
 
L’ascensor social 

El primer article de l’Observatori Social de ”la Caixa”, elaborat per Miguel 
Requena, catedràtic de sociologia de la UNED, analitza fins a quin punt una 
millor educació ajuda a ascendir o mantenir-se en la posició socioeconòmica. El 
present estudi combat amb dades la imatge estesa aquests últims anys —a 
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causa de la crisi econòmica— que l’educació ja no és una eina tan efectiva per 
al progrés de les persones.  

L’autor posa de manifest que els títols educatius continuen sent una via de 
millora de la posició social, ja que augmenten les probabilitats d’ascendir a 
posicions socials altes, minven les de descendir en l’escala social i redueixen el 
risc de caure en la desocupació. 

L’escala educativa en la promoció social 

L’Enquesta de Condicions de Vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va 
disposar el 2011 d’un mòdul dedicat a la transmissió intergeneracional de la 
pobresa, on es mesuren les probabilitats d’accedir a les classes de 
professionals i directius segons la classe d’origen i el nivell educatiu. 

Entre els que procedeixen dels orígens socials més baixos, els universitaris 
tenen 14 vegades més probabilitats d’accedir a les classes professionals  
directives que els qui no van completar l’educació secundària. Els universitaris 
fills de pares de classes intermèdies, tres vegades més, mentre els universitaris 
de pares amb ocupacions professionals i directives, tenen el doble de 
probabilitats de mantenir-se en la seva classe d’origen que els que tenen uns 
estudis inferiors a secundària. 

L’estudi revela, per tant, que l’avantatge que atorguen els títols educatius és 
més gran com més baixa és la posició social de partida, de manera que l’èxit 
educatiu és la via més segura per eludir la desigualtat d’oportunitats derivada 
de l’origen social. 
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Formar-se par evitar el descens social 

Així mateix, el risc de descens social de les classes treballadores està en 
relació inversa a la titulació. En aquesta classe social es mantenen immòbils sis 
de cada deu individus sense secundària, davant el 52 % dels que tenen 
secundària i el 17 % dels titulats superiors. 

En les classes intermèdies, els individus tenen moltes menys probabilitats 
d’acabar en les classes treballadores si tenen educació universitària (11 %) que 
no pas si tenen secundària (49 %) o inferior a secundària (66 %). 

Finalment, en les classes professionals, una tercera part dels que no van 
assolir la secundària van passar a formar part de les classes treballadores. 
Aquest descens es va produir només en el 8 % dels individus dels mateixos 
orígens professionals i directius que tenien títol universitari. 

 

Educació i desocupació  

L’informe conclou que l’educació també protegeix del descens social perquè 
defensa de la desocupació, com apunta l’Enquesta de Població Activa (EPA), 
les dades de la qual indiquen que, com més alt és el nivell educatiu, més baixa 
és la probabilitat de caure en l’atur i a la inversa. A més, com destaca l’estudi, 
això funciona no solament en períodes de creixement i bonança econòmica, 
sinó també en recessió. 
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De la mateixa manera, protegeix igual homes i dones, i en totes les franges 
d’edat. Tot i que les taxes de desocupació són més altes entre les dones i que 
la taxa d’atur juvenil dobla la del conjunt de la població, si es consideren homes 
i dones per separat, i s’examina el que passa en els mateixos trams d’edat, les 
taxes de desocupació són menors a Espanya com més alt és el nivell educatiu 
assolit. 
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Segons l’autor de l’estudi, Miguel Requena, «encara no disposem de les dades, 
per la qual cosa el que passi en el futur només pot ser objecte de conjectura. 
Però si el canvi ocupacional continua generant llocs de treball de professionals, 
directius i tècnics superiors, el futur de l’educació com a palanca per a l’ascens 
social està assegurat». 

 

 


