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El futur d’una societat depèn en gran manera del nivell de ben-
estar i de les oportunitats que oferim a la infància. Per això és 
molt rellevant saber fins a quin punt la pobresa i la privació ma-
terial afecten les llars amb nens.

Les situacions de pobresa i exclusió social en la infància entre-
banquen la mobilitat social, incrementen la probabilitat de fra-
càs i abandonament escolar, i fan preveure que en la joventut i 
l’edat adulta apareguin problemes de salut. El fet de viure els 
primers anys en la pobresa té conseqüències negatives que ten-
deixen a persistir al llarg de tota la vida d’un individu.

Néixer i créixer en una llar pobra comporta problemes de desen- 
volupament que tendeixen a agreujar-se com més intensos i  
persistents siguin els períodes en aquesta situació. A més a més,  
la pobresa és la causa que els nens creixin en una societat més 
desigual, dificulta la mobilitat social i deteriora la igualtat 
d’oportunitats, i tot plegat alimenta la transmissió intergenera- 
cional de la privació material.

La majoria d’infants pobres viuen en llars que depenen de les 
rendes generades en el mercat de treball; això fa que sigui un 
grup especialment vulnerable als canvis causats per la recessió 
econòmica. Les altes taxes d’atur, la inseguretat laboral, la cai-
guda dels salaris, el cost de l’habitatge i la manca d’una verita-
ble política familiar descriuen avui el context econòmic que han 
d’afrontar a Espanya moltes famílies amb fills petits.

Els nens, d’altra banda, exerceixen ben poc control sobre les cir-
cumstàncies que els envolten, que venen determinades majori-
tàriament per la família, la comunitat o la societat en què viuen.

El benestar dels infants, doncs, reflecteix la capacitat de solida-
ritat d’una societat, l’èxit de les iniciatives en matèria de justícia 
distributiva i l’esforç dedicat a igualar les oportunitats futures 
dels individus.

Editorial
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Com a introducció al Dossier, el Baròmetre presenta els indicadors 
de context, que ofereixen una panoràmica general, seguits d’una 
sèrie d’indicadors clau sobre les diferents dimensions de la po-
bresa a Espanya. Això ens permet contextualitzar i conèixer deta-
lladament els nivells de pobresa a les famílies amb nens.

Els dos articles que presentem tot seguit aborden temes que te-
nen un interès especial. El primer fa un diagnòstic de l’evolució 
de la pobresa infantil a Espanya des del 2008 fins al 2018 a par-
tir de les dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’Institut 
Nacional d’Estadística. El segon compara l’eficiència social de 
diverses mesures destinades a reduir la pobresa i la privació a les 
llars amb menors.

En el primer article, Sara Ayllón explica per què Espanya encap-
çala la classificació dels països membres de la Unió Europea amb 
una taxa més elevada de pobresa infantil, fins i tot en les etapes de 
creixement econòmic. El benestar dels infants va empitjorar es-
pecialment entre el 2008 i el 2014, i, tot i la lleu millora en aquests 
darrers anys, les taxes de pobresa infantil avui són més altes que 
les que teníem abans de la crisi econòmica.

Per la seva banda, l’article d’Elena Bárcena, M. Carmen Blanco i 
Salvador Pérez mostra que, en dos contextos econòmics ben dife-
rents (el 2012, en plena crisi, i el 2016, en la fase de recuperació), 
concentrar les transferències socials en la infància és més eficaç 
per pal·liar la pobresa infantil que no pas canalitzar-les de manera 
genèrica per a tota la població, segons la seva renda.

L’entrevista a Janet Currie, professora d’Economia i Afers Públics 
a la Universitat de Princeton, se centra en els efectes que les dife-
rències socioeconòmiques tenen en la pobresa infantil. La resse-
nya d’aquest número analitza dos llibres que descriuen els deter-
minants i les característiques de la pobresa infantil i la desigualtat.

El Dossier es tanca amb la secció de bones pràctiques, en aques-
ta ocasió dedicades al programa CaixaProinfància, que exposa un 
model de desenvolupament integral de la infància en les situaci-
ons de pobresa i vulnerabilitat social.

Resum
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Indicadors 
de context 
general

Aquest apartat ofereix un context general a 
la resta de dades i indicadors que presenta 
el Baròmetre. Així, a partir d’una sèrie 
d’indicadors bàsics i índexs sintètics sobre 
temes socials, demogràfics i econòmics, 
la secció proporciona una visió global i 
temporal de la situació d’Espanya en el 
context europeu i internacional.

Visió global

1. Nivell de desenvolupament econòmic

Producte interior brut per habitant en estàndard de poder adquisitiu
ESPANYA I UE-28 (UE-28=100)

Font: Eurostat, 2019.

Les dades s’expressen en estàndard de poder 
adquisitiu; això permet eliminar les diferències 
en els nivells de preus entre països i facilita, per 
tant, una comparació del PIB que reflecteix més 
acuradament la capacitat econòmica dels ciuta-
dans de cada país. El volum de PIB per habitant 

en estàndard de poder adquisitiu s’expressa en 
relació amb la mitjana de la Unió Europea (UE-
28), que pren el valor 100. D’aquesta manera, si 
l’índex d’un país és superior a 100, el nivell de 
PIB per habitant d’aquest país és més alt que el 
valor mitjà de la Unió Europea i viceversa.

El PIB per habitant en estàndard de 
poder adquisitiu a Espanya l’any 2017 
era inferior a la mitjana europea, 
amb un valor de 92. Entre els països 
amb un valor superior a la mitjana hi 
trobem Irlanda (181), Dinamarca i els 
Països Baixos (128 tots dos).

 Espanya     UE-28

 
Selecció a cura d’Anna Villarroya, 
professora d’Economia Aplicada 
Universitat de Barcelona
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Visió global

El coeficient de Gini mesura la desigualtat  
en la distribució de la renda. Per facilitar-ne  
la interpretació, els valors (del 0 a l’1) es 
multipliquen per 100, de manera que oscil·len 
entre 0 i 100. Un coeficient pròxim al zero 
indica una distribució més igualitària, mentre 
que un coeficient pròxim a 100 implica una 
elevada concentració de la renda en un 
nombre reduït d’individus i, per tant, una 
desigualtat més gran.

L’indicador AROPE de risc de 
pobresa i exclusió social recull una visió 
multidimensional de la pobresa i l’exclusió 
social que té en compte la població que 
es troba, com a mínim, en una d’aquestes 
tres situacions: 1) per sota del llindar de 
risc de pobresa; 2) amb privació material 
severa; 3) amb feines de baixa o nul·la 
intensitat a la llar.

2. Desigualtat en la distribució de la renda

Font: Eurostat, 2019 / *Les dades fan referència a la UE-27.

Coeficient de Gini (CG)

2007 2010 2017
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ESPANYA

2007* 2010 2017

UE-28

 CG sense comptar transferències 
(pensions o altres transferències 
socials monetàries)

 CG comptant les pensions (no 
inclou les altres transferències 
socials monetàries)

 CG considerant totes les 
transferències socials monetàries

Entre els anys 2007 i 2017, 
la desigualtat a Espanya 
(tenint en compte l’efecte 
redistribuïdor de les 
transferències socials) 
ha augmentat 2,2 punts, 
mentre que la mitjana 
europea només ho ha fet 
0,1 punts

Font: Eurostat, 2019. / *Les dades del 2007 fan referència a la UE-27.

3. Persones en risc de pobresa i exclusió social

Indicador AROPE de risc de pobresa i exclusió social per grups d’edat
ESPANYA I UE-28

 Espanya    UE-28

20172007*

TOTAL MENORS DE 18 ANYS MAJORS DE 65 ANYS

20172017 2007*2007*

22,4 %24,5 % 26,5 % 24,4 %24,9 %
18,2 %

26,6 %
23,3 %

28,6 % 27,8 %
31,3 %

16,4 %
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Visió global

4. Exclusió social del mercat de treball 

Taxes de desocupació per nacionalitat
MITJANA ANUAL, ESPANYA I UE-28

 Autòctons     Estrangers       Espanya   UE-28

Font: Eurostat, 2019.
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613.000 persones de nacionalitat 
estrangera estaven a l’atur el 2018, quasi 

14.500 persones més que el 2007

Font: Eurostat, 2019.

Canvi de la població per causes naturals (naixements i morts)  
i per moviments migratoris (entrades i sortides)
ESPANYA I UE-28

5. Creixement o decreixement de la població

 Canvi de població per causes naturals
 Canvi de població per moviment migratori
 Espanya   UE-28

El 2018 el flux 
migratori net a 
Espanya va ser de 
332.447 persones, 
només per darrere 
del d’Alemanya 
(394.217)

Milers d’habitants

2.000

1.500

0

500

1.000

-500
2008 2010 2012 2014 2016 2018

INCREMENT DE  
LA POBLACIÓ

DECREIXEMENT DE 
LA POBLACIÓ

1.456,7

332,4

-56,3

-354,2

25

Taxa d’ocupació de la població 
entre 20 i 64 anys (UE-28: 73,1%) el 
2018, lluny de l’objectiu prioritari de 
l’Estratègia Europa 2020 fixat per a 
Espanya (74%).

67,0 %

Percentatge d’estrangers a l’atur  
el 2018 (UE-28 = 11,5%)

21,9 %

Percentatge d’autòctons a l’atur  
el 2018 (UE-28 = 6,5%)

14,4 %

Font: Eurostat, 2019.



9Baròmetre

La taxa d’abandonament prematur de 
l’educació i la formació recull el percentatge 
de persones de 18 a 24 anys que tenen com 

a nivell màxim d’estudis la primera etapa de 
l’educació secundària i que no segueixen cap 
mena d’educació o formació.

Abandonament de la  
formació per nacionalitat

Percentatge de població 
autòctona (18-24 anys) que el 
2017 va abandonar l’educació 
o la formació (UE-28: 9,6%)

15,6 %

Percentatge de població 
estrangera (18-24 anys) que el 
2017 va abandonar l’educació o 
la formació (UE-28: 19,2%)

31,9 %

Abandonament de la  
formació per sexe

Percentatge d’homes  
(18-24 anys) que el 2018  
van abandonar l’educació  
o la formació (UE-28: 12,2%)

21,7 %

Font: Eurostat, 2019.

Percentatge de dones  
(18-24 anys) que el 2018  
van abandonar l’educació  
o la formació (UE-28: 8,9%)

14,0 %

6. Limitacions a la formació de capital humà

Taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació per nacionalitat
ESPANYA I UE-28

 Autòctons    Estrangers       Espanya   UE-28

2008 2010 2012 2014 2016 2018
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Objectiu 
Estratègia 
Europa 2020 
per a Espanyaa

Font: Eurostat, 2019.

El percentatge 
d’abandonament prematur 
de l’educació i la formació, 

tant de la població nacional 
com de l’estrangera, ha 

minvat més de 13 punts els 
darrers 10 anys

40
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Algunes dimensions  
de la pobresa

Indicadors 
sobre pobresa

Aquesta secció presenta una sèrie 
d’indicadors clau sobre la pobresa a 
Espanya.

La majoria d’aquests indicadors 
provenen de l’Enquesta europea 
sobre ingressos i condicions de vida 
(EU-SILC), font de referència de la 
Unió Europea per a les estadístiques 
comparatives sobre la distribució dels 
ingressos i la inclusió social en l’àmbit 
europeu.

 
Selecció a cura d’Anna Villarroya,  
professora d’Economia Aplicada 
Universitat de Barcelona

1. Població per sota del llindar de pobresa

Taxa de risc de pobresa (%)

-

La població en risc de pobresa relativa 
(taxa de risc de pobresa) és el 
percentatge de persones que viuen en 
llars amb una renda total equivalent anual 

(després de les transferències socials) 
per sota del llindar de pobresa, és a dir, 
per sota del 60% de la renda disponible 
mediana equivalent.

Alemanya Dinamarca Espanya França Polònia Portugal UE-28*

Font: Eurostat, 2019 / *Les dades del 2007 corresponen a la UE-27.

15,2

19,7

17,3 16,6

11,7
13,1

18,1

15,6

20,7

17,6
16,5

13,3 13,3

17,9
16,1

21,6

15,0
16,9

12,4
13,3

18,3

El 2017, gairebé una quarta part de la 
població espanyola estava en risc de 
pobresa, 4,7 punts percentuals més que 
la mitjana europea (UE-28: 16,9%)

 2007

 2010

 2017
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Diferents dimensions  
de la pobresa

Alemanya Dinamarca Espanya França Polònia Portugal UE-28*

Font: Eurostat, 2019 / *Les dades del 2007 corresponen a la UE-27.

4,8
3,5

22,3

9,2

3,3
4,7

9,6

4,5 4,9

14,2

8,4

2,7

5,8

9,0

3,4
5,1 5,9 6,6

3,1
4,1

6,9

Els últims deu anys, el 
percentatge de persones en 
situació de privació material 

severa s’ha mantingut per sota 
de la mitjana europea

2. Persones mancades severament de béns materials

Proporció de població en situació de privació material severa  2007

 2010

 2017

Font: Eurostat, 2019 / *Les dades del 2007 corresponen a la UE-27.

3. Llars amb intensitat laboral molt baixa

Proporció de persones que viuen en llars amb una intensitat de treball molt baixa  Espanya

 UE-28*

El 2017 el 12,8% de les persones de 
menys de 60 anys vivien en llars 
en què els seus membres en edat 
de treballar ho van fer per sota del 
20% del total del seu potencial de 
treball (UE-28: 9,5%)

12,8%
2007

2010

2017

6,8 %

10,8 %

12,8 %

9,8 %

10,3 %

9,5 %

La manca material severa és la proporció 
de la població que viu en llars que manquen 
almenys de quatre conceptes dels nou 
següents: 1) no es poden permetre anar de 
vacances almenys una setmana l’any; 2)  
no es poden permetre un àpat de carn, 
pollastre o peix almenys cada dos dies;  
3) no es poden permetre mantenir 
l’habitatge a una temperatura adequada; 
4) no tenen capacitat per afrontar despeses 

imprevistes (de 650 euros); 5) s’han 
endarrerit a l’hora de pagar despeses 
relacionades amb l’habitatge principal 
(hipoteca o lloguer, rebuts de gas, 
comunitat...) o en compres a terminis els 
últims 12 mesos; 6) no es poden permetre 
disposar d’un automòbil; 7) no es poden 
permetre disposar de telèfon; 8) no es poden 
permetre disposar d’un televisor; 9) no es 
poden permetre disposar d’una rentadora.



Pobresa i mercat  
de treball

4. Risc de pobresa i situació al mercat de treball

Proporció de persones ocupades en risc de pobresa

12

Font: Eurostat, 2019 / *Les dades del 2007 corresponen a la UE-27.

Font: Eurostat, 2019.

Percentatge de treballadors en situació de risc de pobresa, per grups d’edat, 2017

19,0%
11,0%

TREBALLADORS 
ENTRE 18 I 24 ANYS

13,4%
9,4%

TREBALLADORS  
ENTRE 25 I 54 ANYS

10,2%
9,2%

TREBALLADORS  
ENTRE 55 I 64 ANYS

 Espanya
  UE-28

6

15

3

12

9

0
2007 2009 2011 2013 2015 2017

 Espanya

 Portugal
 Polònia 
 UE-28
 Alemanya

 França

 Dinamarca

13,1

10,8
9,9
9,4
9,1

7,4

5,3

El 2017 el 13,1% de les persones ocupades a Espanya 
disposaven d’una renda per sota del llindar de risc de 

pobresa (60% de la renda disponible mediana equivalent)
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34,0 % 

35,7 % 

UE-28

Sector públic  
i pobresa

Impacte de les transferències socials (excloent-ne les pensions) 
en la reducció de la pobresa, en percentatge

5. Impacte de les polítiques públiques

Font: Eurostat, 2019.

 Espanya
  UE-28

 2007    2017

El 2017 les 
transferències 
socials (sense 
comptar les 
pensions) van reduir 
en un 23,9% la taxa 
de risc de pobresa 
dels espanyols

ALEMANIA

33,2 % 

38,7 % 

ALEMANYA

ESPANYA

23,9 % 

16,9 % 

ESPANYA

PORTUGAL

22,5 % 

25,2 % 

PORTUGAL

37,5 % 

34,7 % 

POLÒNIA

44,8 % 

50,4 % 

FRANÇA

51,0 % 

56,8 % 

DINAMARCA

Despesa pública en polítiques 
orientades a la reducció de 
l’exclusió social com a percentatge 
del producte interior brut (PIB)  
i de la despesa pública total

0,2%
0,6%

0,3%
0,9%
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Font: Eurostat, 2019.
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El risc de pobresa augmenta a mesura 
que el nivell educatiu baixa.  

El 2017, la diferència entre llars amb 
progenitors amb estudis superiors  

i amb estudis bàsics va ser de 53,1 punts  
(UE-28: 56,6 punts)

 
Font: Eurostat, 2019.

Font: Eurostat, 2019 / *Les dades del 2007 corresponen a la UE-27.

Infància  
i pobresa

6. Els nens i els adolescents, els més afectats per la pobresa

Taxa de risc de pobresa i exclusió social (AROPE) per grups d’edat, 2017

7. Impacte del nivell educatiu dels progenitors en la pobresa dels fills

Percentatge d’infants menors de 6 anys en risc de pobresa i exclusió social  
segons el nivell educatiu dels pares

%

 2007    2010    2017

EDUCACIÓ BÀSICA

Espanya UE-28*

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Espanya UE-28*

EDUCACIÓ SUPERIOR

Espanya UE-28*

43
,5

56
,2

63
,3

56
,3

63
,4 65

,2

24
,3

33
,6 37

,8

27
,9 32

,0
28

,4

12
,2

11
,0

10
,2

8,
9 9,
8

8,
6

El 2017 el percentatge 
més alt de risc de 
pobresa i exclusió 
social entre els més 
joves va correspondre 
al grup de 12 a 17 anys 
amb el 34,1%, més de 
sis punts més que la 
mitjana europea  
(UE-28: 27,8%).

 Espanya     UE-28

TOTAL  
POBLACIÓ

ENTRE  
6 I 11 ANYS

MENYS DE  
6 ANYS

ENTRE  
12 I 17 ANYS

26,6 % 

 28,3 %

 31,9 %

 34,1 %

22,4 %

22,6 %

     24,3 %

 27,8 %
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49,6 %

Els nens amb progenitors d’origen immigrant estan més 
exposats a la pobresa que no pas els altres nens.  

El 2017 la taxa de risc de pobresa a Espanya dels nens amb 
almenys un progenitor nascut a l’estranger multiplicava 

per 3 la d’Alemanya i per 2,4 la de Portugal

Percentatge de menors de 18 anys en risc de pobresa segons el país d’origen dels pares, 2017

8. Impacte de l’origen dels progenitors en la pobresa dels fills

Percentatge de nens en situació de privació material severa,  
segons el model de llar, 2017

4,2%
4,4%

LLARS 
FORMADES PER 

DOS ADULTS  
AMB UN FILL

12,0%
13,3%

LLARS 
MONOPARENTALS

3,1%
4,1%

LLARS 
FORMADES PER 

DOS ADULTS AMB 
DOS FILLS

9,2%
8,0%

LLARS FORMADES 
PER DOS ADULTS 

AMB TRES FILLS  
O MÉS

Font: Eurostat, 2019.

Font: Eurostat, 2019 / *Les dades del 2007 corresponen a la UE-27.

 Origen immigrant (almenys un dels 
pares és d’origen immigrant)

 Origen autòcton

 Espanya     UE-28

UE-28* Espanya Dinamarca Alemanya França Polònia Portugal

17,1 %

32,5 %

13,8 %

41,3 %

7,0 %

28,5 %

14,8 %
16,6 %

13,3 %

34,9 %

20,5 %20,3 %21,9 %

x2

≈ ≈

x4

x3 x2
,5

x2
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Infància  
i pobresa

9. Llars amb intensitat de treball molt baixa i fills dependents,  
amb més risc de pobresa i exclusió social

Població en risc de pobresa, segons el nivell d’intensitat de treball de la llar,  
en percentatge de la població menor de 60 anys, 2017
ESPANYA I UE-28

 Espanya     UE-28 Font: Eurostat, 2019.

Font: Observatori Social de ”la Caixa”, 2018.

2008 2017
2,4 % 3,3 %

2012
3,5 %

Els nens que viuen en llars amb una intensitat 
de treball molt baixa són aquells en què els 

adults treballen, de mitjana, menys  
del 20% del seu potencial total de treball.
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La pobresa durant la infantesa té conseqüències al llarg de tota la vida. 
Sovint va acompanyada de privacions materials, de manca d’oportunitats 
educatives i de lleure i d’una forta estigmatització. La recessió econòmica 
que es va iniciar el 2008 va tenir conseqüències dramàtiques per als infants 
i va agreujar una situació que ja era molt preocupant abans de la crisi. El 
benestar dels nens va empitjorar especialment del 2008 al 2014 i, tot i una 
lleugera millora en aquests darrers anys, les taxes de pobresa infantil són 
encara avui de les més altes d’Europa. 

Sara Ayllón, Departament d’Economia,  
Universitat de Girona

L’impacte persistent de  
la crisi econòmica  
en la pobresa infantil

Paraules clau: pobresa infantil, crisi econòmica, baixa intensitat laboral, privació material
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Pobresa relativa i pobresa ancorada
L’enfocament que s’ha fet servir tradicionalment per analitzar la pobresa 
és el de la pobresa relativa. Aquest concepte té en compte els recursos 
econòmics de què disposa un individu en relació amb el nivell de vida 
de la societat on viu. Aquesta aproximació considera pobres aquelles 
persones que viuen en una llar amb una renda inferior al 60% de la 
renda mediana equivalent (tenint en compte també el nombre i l’edat 
dels membres de la llar).

Si utilitzem aquesta aproximació relativa a la mesura de la pobresa (grà-
fic 1), observem que del 2008 al 2013 la taxa de pobresa infantil es va 
mantenir força estable, i va augmentar lleugerament del 2013 al 2014. La 
taxa de pobresa era ja molt alta des d’abans de l’inici de la crisi econò-
mica. Així, el repunt de pobresa del 2014 va implicar que el 30,2% dels 
infants a Espanya es trobessin per sota el llindar de pobresa, mentre que 
per a la població general aquest percentatge era del 22,1%. Posterior-
ment, entre el 2015 i el 2017, tot i el creixement de l’economia, la taxa 
de pobresa infantil va disminuir ben poc i es va estabilitzar entorn del 
29%. El 2018 apunta una lleugera millora però caldrà veure si aquesta 
tendència es confirma en el futur.

Gràfic 1. Persones que viuen en pobresa relativa 

Per grup d’edat. ESPANYA, 2008-2018

15

25

20

30

35

5

0

10

%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’Enquesta de condicions de vida (ECV).

 0-17 anys      18-29 anys   
 30-64 anys      Més de 65 anys

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La pobresa infantil s’hauria 
mantingut estable, segons  

l’aproximació de la pobresa relativa



20

Els resultats són encara més preocupants si analitzem les dades de la 
pobresa ancorada (gràfic 2). Aquesta mesura reflecteix millor l’empo-
briment de la societat durant un període de crisi i es calcula ancorant 
(fixant) el llindar de pobresa en un moment del temps (en aquest cas, 
el 2008) i actualitzant-lo amb l’evolució dels preus per tenir en compte 
possibles canvis en el cost de la vida (Ayllón, 2015, 2017). A diferència 
de la mesura de la pobresa relativa, amb aquesta aproximació el llindar 
de pobresa no disminueix al llarg del temps encara que les rendes del 
conjunt la població sí que ho facin.

Analitzant les dades de la pobresa ancorada (gràfic 2), hi observem un 
important deteriorament de la situació dels infants a Espanya durant la 
crisi. En tan sols sis anys, la taxa de pobresa va pujar del 26,9% (2008) 
al 38,9% (2014) entre la població infantil. Aquest empitjorament de la 
situació econòmica és general per a tota la població, però és particular-
ment intens en el cas d’infants i joves. El 2014 quatre de cada deu infants 
vivien per sota del llindar de pobresa ancorada. A partir del 2014, i amb 
la millora de la situació econòmica general, la taxa de pobresa ancorada 
infantil ha disminuït fins a situar-se en el 29,9% el 2018. Tot i això, val la 
pena notar que la taxa de pobresa ancorada entre els infants és encara 
molt superior a la prèvia a la crisi.

Gràfic 2. Persones que viuen en pobresa ancorada

Per grup d’edat. ESPANYA, 2008-2018

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’Enquesta de condicions de vida (ECV). 0-17 anys      18-29 anys    30-64 anys      Més de 65 anys
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L’estreta relació entre pobresa infantil i mercat de treball
La crisi econòmica no va afectar tots els infants de la mateixa manera. 
La relació dels progenitors amb el mercat de treball i la composició de 
l’estructura familiar són dos dels factors principals que expliquen el risc 
de pobresa durant els primers anys de vida.

Una manera d’avaluar l’impacte de la crisi sobre el benestar infantil con-
sisteix a analitzar el nombre de nens i nenes que viuen en llars amb 
una baixa intensitat laboral. Els membres d’aquestes famílies treballen 
menys d’un 20% del seu potencial i, per tant, quasi no tenen ingressos 
provinents del mercat de treball. Hi ha una estreta relació entre viure en 
una llar amb una baixa intensitat laboral i patir pobresa infantil. Aquesta 
relació, però, no és només conseqüència de la crisi econòmica: el 2008, 
el 71,7% dels infants que vivien en llars amb baixa intensitat laboral eren 
pobres, la qual cosa mostra la desprotecció que pateixen els menors que 
hi viuen, fins i tot en èpoques de bonança econòmica.

El 2008, el 7,2% dels adults i el 4,2% dels infants vivien en llars amb 
una baixa intensitat laboral (gràfic 3). A partir d’aquell moment, amb 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta de condicions de vida (ECV). Infants    Adults

Gràfic 3. Infants i adults que es  
troben en llars amb baixa  
intensitat laboral

ESPANYA, 2008-2018
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l’augment de l’atur, es va incrementar també el risc de viure en una llar 
d’aquest tipus, fins a arribar al punt màxim el 2014, quan un 14,3% dels 
menors vivien en aquesta situació. Durant la crisi econòmica també 
es va intensificar la relació entre pobresa infantil i llars amb una baixa 
intensitat laboral (gràfic 4). Ja a partir del 2011 vuit de cada deu infants 
que vivien en llars amb una baixa intensitat laboral eren pobres. Si a 
partir del 2014 ha minvat el percentatge d’infants que viuen en llars 
amb baixa intensitat laboral, les xifres encara són superiors a la situació 
anterior a la crisi, igual que passa amb les dades sobre pobresa ancorada.  
El més preocupant és que en els darrers anys del període analitzat s’ha 
intensificat la relació entre pobresa infantil i llars amb una baixa inten-
sitat laboral, de manera que gairebé nou de cada deu infants que viuen 
en una llar amb baixa intensitat laboral són pobres.

El risc de pobresa infantil varia segons la composició de la llar familiar 
i si els progenitors tenen feina o no (gràfic 5). El risc més alt el pateixen 
els nens i nenes que, o bé viuen en llars monoparentals en què el pare 
o la mare no treballa, o viuen amb tots dos progenitors i cap dels dos 
treballa. És especialment greu la condició econòmica dels infants que 
conviuen amb tots dos progenitors sense feina, una situació que, tot i 
el creixement de l’economia en els darrers anys, ha empitjorat. El 2018 
eren pobres vuit de cada deu menors que convivien amb tots dos pares 
i cap dels dos treballava (el 2008 eren set de cada deu). 
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Gràfic 5. Risc de pobresa ancorada infantil

Segons composició de la llar i relació dels progenitors amb el mercat laboral
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Els infants amb més protecció són aquells que viuen amb els dos pro-
genitors, i tots dos treballen. Quan només un dels dos té feina, però, 
viure amb tots dos progenitors no garanteix necessàriament una vida 
digna, ja que a l’inici del període estudiat més de tres de cada deu infants 
en aquesta situació vivien sota el llindar de pobresa. La situació per a 
aquest grup no ha millorat gaire els últims anys; el 2018 més del 40% 
dels nens i nenes en aquest tipus de llar vivien en la pobresa. 

Els infants de famílies nombroses, i, en particular, amb un sol progeni-
tor, tenen un risc de pobresa especialment elevat (gràfic 6). La situació 
de les llars monoparentals amb un únic infant, però, és la que ha empit-
jorat més els darrers deu anys. 

La privació material afecta un gran nombre d’infants
Els resultats sobre pobresa econòmica, que només tenen en compte 
els ingressos, es poden complementar observant l’evolució de diversos 
indicadors sobre privació material. Els indicadors de privació materi-
al inclouen una perspectiva multidimensional i tenen en compte, per 
exemple, l’accés a diversos béns o la capacitat de tenir un habitatge en 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de 
l’Enquesta de condicions de vida (ECV).
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Gràfic 6. Risc de pobresa ancorada 
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Referències

condicions mínimes. La taula 1 mostra el percentatge d’infants en ca-
dascun dels diversos indicadors de privació material.

Tal com recull aquesta taula, hi ha un percentatge molt alt de nens i 
nenes que encara avui pateixen mancances importants. En el període 
2015-2018 el 3,4% d’infants viuen en llars que no es poden permetre un 
àpat de carn o peix cada dos dies, el 9,9% viuen en llars que no poden 
mantenir la casa a una temperatura adequada i el 15,3% tenen moltes 
dificultats per arribar a final de mes, entre altres.  Aquestes privacions 
deixaran una petjada en el desenvolupament d’aquests infants que per-
durarà al llarg de la vida (Ermisch et al., 2012). 

Un de cada deu infants viu en  
una llar que no pot mantenir la casa  

a una temperatura adequada

Taula 1. Percentatge de població infantil afectada per problemes de privació material

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta de condicions de vida (ECV).
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Les transferències a la infància 
com a millor mètode per lluitar 
contra la pobresa infantil
Elena Bárcena, M. Carmen Blanco i Salvador Pérez, Universitat de Màlaga

Paraules clau: pobresa infantil, transferències, despesa social condicionada a la renda

Les dades estadístiques de la Unió Europea sobre ingressos i condicions de 
vida (EU-SILC) mostren que, en dos contextos econòmics ben diferents (el 
2012, en plena crisi, i el 2016, en la fase de recuperació), si concentrem les 
transferències socials en la infància tindrem més èxit a l’hora de combatre 
la pobresa infantil que no pas si les canalitzem de manera genèrica cap al 
conjunt de la població segons la seva renda.
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La pobresa infantil durant la crisi econòmica
La reducció de la pobresa infantil és un dels grans reptes que han 
d’afrontar les societats per assolir nivells més alts d’integració, cohesió 
i eficiència econòmica, tant actualment com en el futur. Les mancances 
que es pateixen durant la infància tenen conseqüències que van més en-
llà d’aquesta etapa de la vida: els nens que creixen en llars pobres tenen 
pitjors resultats acadèmics i, posteriorment, nivells de renda més baixos 
i pitjor salut que no pas els nens que creixen en llars sense privacions 
econòmiques. En última instància, la pobresa infantil implica que la 
desigualtat es manté, a banda de resultar ineficient econòmicament per 
al conjunt de la societat.

Considerem que un nen es troba en risc de pobresa quan viu en una 
llar que, un cop s’han tingut en compte les transferències socials, té una 
renda que se situa per sota del 60% de la renda mediana del país. Segons 
aquest criteri, l’any 2017 el 28,3% dels menors espanyols i el 20,7% dels 
portuguesos estaven en risc de pobresa (Eurostat, 2017). Per a Espanya 
aquesta xifra representa un increment d’un punt percentual respecte al 

Durant la crisi, l’augment de la  
pobresa infantil a Espanya va ser  
més pronunciat que a Portugal,  

i la seva reducció posterior s’ha alentit

Gràfic 1. Estancament: Espanya no ha aconseguit reduir  
la pobresa infantil després de la crisi (2008-2017)

Font: EU-SILC (Eurostat, 2008-2017). UE-28    Espanya    Portugal
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2008, just abans de la crisi econòmica. A Portugal, en canvi, el risc de 
pobresa infantil ha baixat una mica més de dos punts respecte al regis-
trat el 2008 (gràfic 1).

Encara que l’evolució del risc de pobresa des del 2008 ha estat sem-
blant a tots dos països, amb un màxim el 2014 seguit d’una reducció 
progressiva fins al 2017, en el cas d’Espanya el creixement de la pobresa 
infantil durant la crisi ha estat més pronunciat i la reducció posterior, 
més limitada.

El risc de pobresa infantil s’ha vinculat al nivell de desocupació, ja que 
els menors viuen predominantment en llars en què els ingressos s’obte-
nen del treball. No obstant això, cal destacar que, malgrat la millora en 
l’ocupació a causa de la recuperació econòmica, el risc de pobresa infan-
til continua per damunt dels nivells previs a la crisi. Aquest fet suggereix 
que, per entendre el fenomen de la pobresa infantil, més que no la taxa 
de desocupació en si mateixa, hem de tenir en compte altres aspectes del 
mercat laboral, com ara el nombre d’hores treballades o el salari mitjà.

En tot cas, una de les vies principals que tenen els estats per alleujar les 
situacions de pobresa en general i la infantil en particular són les trans-
ferències socials.

Espanya i Portugal són dos dels països  
que menys redueixen la taxa de risc de pobresa 

infantil mitjançant les transferències;  
aquesta reducció va ser més baixa el 2016  

que el 2012 a tots dos països
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Què convé més, atendre la població segons la renda  
o centrar-se en la infància?
Per entendre l’impacte de les transferències socials en la pobresa infan-
til és important tenir en compte tant el total de la despesa feta com la 
distribució d’aquesta despesa (que pot ser destinada a diverses àrees: la 
infància, la jubilació, l’atur, la supervivència, l’exclusió social, etc.) i el 
seu caràcter més o menys condicionat al nivell de renda dels receptors.

A Espanya, la despesa total en transferències en metàl·lic (atur, jubilació, 
supervivència, malaltia, invalidesa, ajudes a l’estudi, ajudes per família i 
fills, exclusió social, ajuda per a l’habitatge) es va situar el 2016 per sota 
de la mitjana europea: 1,3 punts percentuals menys (gràfic 2); així i tot, 
la fractura respecte a la UE ha minvat des del 2008, sobretot gràcies a 
l’increment en la despesa en prestacions i subsidis per desocupació.

Espanya i Portugal, tots dos amb una despesa en matèria de família i in-
fància molt inferior a la mitjana europea, són dos dels països europeus 
que menys redueixen la taxa de risc de pobresa infantil mitjançant les 
transferències (gràfic 3). Aquestes reduccions van ser més grans el 2012 
que no pas el 2016, la qual cosa reflecteix l’especial importància de l’efecte 
esmorteïdor de les transferències durant la greu recessió experimentada 
per tots dos països.

Els països europeus que més redueixen el risc de pobresa infantil gràcies 
a les transferències socials són Àustria, Dinamarca, Suècia i Alemanya. 
A diferència d’Espanya i Portugal, es tracta de països amb nivells elevats 
de despesa social i amb sistemes de protecció a la infància basats en 
transferències universals. Aquesta mena de transferències, com la pres-

Gràfic 2. La importància de l’estat del benestar

Percentatge del PIB destinat a transferències socials en metàl·lic (2008, 2012 i 2016)

Eix vertical: percentatge del PIB destinat per cada país 
a transferències socials en metàl·lic

Font: Eurostat (2008, 2012 i 2016). 2008    2012    2016

25

20

15

10

5

0

17,4 17,5
16,2

Polònia Espanya Alemanya Portugal UE Dinamarca Països Baixos Àustria França



29Articles

tació per fill de Suècia, són un dret subjectiu de tota la població pel fet de 
tenir un fill o menor a càrrec i se n’és beneficiari independentment de la 
renda individual o familiar. En general, les quantitats d’aquests sistemes 
universals solen ser més generoses que les dels condicionats a la renda 
i, com que se’n beneficia una població més àmplia, atreuen un suport 
social considerable i, per tant, presenten menys risc de patir retallades 
en èpoques d’austeritat. 

En tot cas, la despesa d’Espanya i Portugal en matèria de família i infància 
és molt inferior a la mitjana europea. Malgrat un lleuger repunt després 
dels pitjors anys de la crisi, a Portugal la inversió en aquest capítol repre-
senta el 0,8% del PIB, amb prou feines la meitat de la inversió mitjana 
europea. Pel que fa a Espanya, la inversió en aquest capítol és encara més 
baixa: entorn del 0,5% del PIB, el percentatge més baix de la Unió Europea.

En termes relatius quant al total de transferències, Espanya se situa entre 
els cinc països europeus en què les transferències destinades a la infàn-
cia representen un percentatge més baix (gràfic 4): amb prou feines el 
3,3% del total l’any 2016, mentre que la mitjana europea era del 9%. Por-
tugal i Espanya mostren un comportament semblant: a conseqüència de 

A Espanya el 2016 amb prou feines el 3,3%  
del total de les transferències socials es  
van destinar a la infància, mentre que la  

mitjana europea era del 9%

Gràfic 3. Impacte de les transferències socials en la taxa de risc de pobresa infantil

Diferència (percentatge) entre la taxa de risc de pobresa infantil 
abans i després de les transferències (2008, 2012 i 2016)

Eix vertical: diferència entre la taxa de risc de pobresa infantil abans de les 
transferències i la taxa de risc de pobresa infantil després de les transferències

Font: Eurostat (2008, 2012 i 2016; no hi ha dades mitjanes per a la UE el 2008). 2008    2012    2016

Espanya Portugal Països  
Baixos

UE Polònia França Alemanya Dinamarca Àustria

50

60

40

30

20

10

0

29,1

42,3

—

22,5



30

la crisi, el percentatge de transferències dedicades a les famílies i a la in-
fància respecte al total es va reduir el 2012, tot i que posteriorment, cap 
al 2016, va repuntar. Això posa de manifest dos elements: d’una banda, 
el fet de no apostar per una política de transferències familiars i d’infàn-
cia robusta, ni en bonança ni en temps de crisi. De l’altra, que aquestes 
transferències responen pitjor que altres a les fluctuacions cícliques de 
l’activitat econòmica, en particular les transferències per desocupació. 
És a dir, mentre que les transferències per desocupació s’incrementen 
enormement i de manera automàtica en moments de crisi, no passa el 
mateix amb les transferències familiars i a la infància, la resposta de les 
quals a la conjuntura econòmica és molt menor i tardana, ja que són 
concedides sobre la base dels ingressos de l’any anterior.

En aquest context de limitació de recursos, és molt important saber a 
qui destinar-los i quina és la manera més eficaç d’invertir-los. En aquest 
sentit, Bárcena-Martín et al. (2018) han avaluat l’impacte de les trans-
ferències familiars de manera més detallada a partir de les dades sobre 
ingressos i condicions de vida de la Unió Europea (EU-SILC). L’anàlisi 
no admet cap dubte: concentrar les transferències socials en la infància 
és més eficaç per combatre la pobresa infantil que no pas canalitzar-les 
d’una manera genèrica cap a tota la població en funció de la seva renda.

Totes dues orientacions redueixen la taxa de risc de pobresa infantil, 
però les transferències condicionades a la renda ho fan en una mesura 
més reduïda. Concretament, si redistribuïm les transferències socials 
incrementant un punt percentual la despesa en transferències exclusi-
vament condicionades a la renda, la probabilitat que un menor estigui 

Font: Eurostat (2008, 2012 i 2016). 2008    2012    2016
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en risc de pobresa cau entre un 2% i un 2,3%. En canvi, si incrementem 
aquest mateix punt percentual en la despesa destinada a la infància, 
aquesta mateixa probabilitat baixa entre un 5,7% i un 6,5%, és a dir, 
aproximadament tres vegades més. Aquestes diferències es mantenen 
tant el 2012 com el 2016. 

Les variacions temporals, però, sí que són importants quan tenim en 
compte l’ocupació. Així, observem que el 2012 el nivell d’ocupació d’un 
país estava en gran manera relacionat amb el risc de pobresa infantil. 
En canvi, el 2016 la situació de l’ocupació per si mateixa deixa de ser un 
aspecte explicatiu fonamental de la pobresa infantil. Aquesta diferència 
indica que, en contextos de precarietat laboral i altes quotes de tempora-
litat i treball a temps parcial com els que caracteritzen nombrosos països 
europeus actualment, l’ocupació a la llar i la pobresa infantil no sembla 
que mantinguin una forta correspondència. És a dir, l’important no és 
tant si hi ha feina o no, sinó quant es treballa i en quines condicions es fa. 

En tot cas, cal tenir en compte la limitació d’aquesta anàlisi en no con-
siderar altres variables com ara les ajudes fiscals per mitjà d’estalvis im-
positius a la infància, que en el cas d’Espanya afavoreixen especialment 
les classes mitjanes.

 Conclusions
La pobresa infantil és un problema que, a països com Espanya i Portu-
gal, transcendeix el cicle econòmic. Les taxes de risc de pobresa infantil 
abans de la crisi econòmica eren altes a tots dos països, es van agreujar 
arran de la crisi i avui encara no han assolit els nivells que tenien prèvia-
ment. L’evidència suggereix que les transferències centrades en la infàn-
cia constitueixen una millor opció de política pública per combatre la 
pobresa infantil que no pas les transferències genèriques condicionades 
a la renda.

Concentrar les transferències socials en  
la infància contribueix a fer baixar el risc de 

pobresa infantil aproximadament tres vegades 
més que si aquests recursos es canalitzen  

per mitjà de transferències condicionades al nivell  
de renda de tota la població
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E Entrevista

Com és que una experta en economia 
com vostè va fer de la pobresa infantil 
el seu principal camp de recerca?
El motiu té a veure amb la manera com em 
van educar. Com que la meva mare era treba-
lladora social, vaig conèixer de prop i des de 
ben petita els problemes que han d’afrontar 
les persones sense recursos. Sempre m’he 
sentit molt compromesa amb les injustícies 
socials, sobretot si els qui les pateixen són 
nens. En el cas dels adults amb necessitats 
podem dubtar si la situació de pobresa en 
què es troben és deguda a les males decisions 
que han pres o a les accions empreses, però 
en el cas dels infants és molt clar que no hi 
tenen cap responsabilitat, simplement han 
tingut la pega d’haver nascut en un context 
de pobresa. I crec que, com a societat, tenim 
l’obligació d’ajudar-los.

Als països desenvolupats observem 
diferències remarcables en els nivells 
de pobresa infantil. Els Estats Units 
o Espanya, per exemple, presenten 

taxes molt altes, encara que no són 
països pobres. Com s’explica això?
En primer lloc, cal fer una precisió 
metodològica: als Estats Units la pobresa 
es mesura d’una manera diferent que a 
Europa, i això explica en part les diferències. 
A Europa es considera pobra la gent que 
té ingressos per sota d’un valor determinat 
respecte a la mediana d’ingressos, mentre que 
als Estats Units la mesura oficial de pobresa 
es basa en els ingressos i en el cost d’una 
cistella de menjar que cobreix les necessitats 
nutricionals bàsiques.

Durant les últimes dècades, la majoria de 
diners que els Estats Units destinen a com-
batre la pobresa són béns i serveis que no es 
mesuren en termes monetaris (els anomenats 
in-kind programs): assistència a l’habitatge, 
ajudes financeres, atenció mèdica, etc. Però 
aquestes prestacions no es tenen en conside-
ració a l’hora de mesurar la pobresa, la qual 
cosa provoca que l’opinió pública tingui una 
percepció inexacta de les xifres de pobresa.

Janet Currie
Professora d’Economia i Afers Públics 
a la Universitat de Princeton (Nova Jersey)

«La desigualtat és un perill per a la democràcia 
perquè priva els pobres dels seus drets»
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Alguns ciutadans pensen: «Vaja! Des dels anys 
setanta hem gastat molts diners per reduir la 
pobresa infantil i resulta que tenim la mateixa 
ràtio de nens pobres que aleshores. Això vol 
dir que els programes socials no funcionen». 
És evident que això no s’ajusta a la realitat. 

Arran d’aquest malentès van sorgir programes 
governamentals com ara el Crèdit Tributari 
per Ingrés del Treball (EITC) i el Programa 
d’Assistència Nutricional Suplementària 
(SNAP), que sí que incideixen en les variables 
que l’Oficina del Cens té en compte per 
definir el llindar de pobresa i que, de fet, han 
contribuït perquè la pobresa infantil es reduís 
en un 50% entre el 1970 i el 2016. 

Un dels debats recurrents en l’esfera 
política és precisament si la pobresa 
s’ha de mesurar sobre la base dels 
ingressos familiars, o bé en relació amb 
el consum.
Els anys seixanta, tant als Estats Units com 
a Espanya, hi havia molta gent que no tenia 
aigua corrent a casa ni electrodomèstics de 
cap mena. Avui dia, pràcticament tothom té 
una nevera a casa i disposa dels serveis bàsics. 
Fins i tot les persones més pobres tenen un 
smartphone. L’estàndard de vida ha canviat 
molt en poques dècades. No té sentit mesurar 
la pobresa tenint només en compte l’accés als 
béns de consum, perquè el cost de la vida és 
molt diferent a cada país, i fins i tot en àrees 
diverses d’un mateix país.

En qualsevol cas, encara que tinguem en 
compte tots aquests factors, continua sent 
veritat que els Estats Units tenen una taxa de 
pobresa alta per comparació a altres països 
desenvolupats. Les últimes dades de què 
disposem són del 2015. S’estima que aleshores 
hi havia més de 9,6 milions d’infants (el 13% 
del total) que vivien en llars sota el llindar 
de pobresa, dels quals 2,1 milions (el 2,9% 
del total) en situació de pobresa extrema. 
No cal dir que aquestes xifres són excessives. 
Crec que s’expliquen sobretot per una qüestió 
molt senzilla: no gastem tants diners com 
la majoria de països europeus a l’hora de 

protegir la gent que es troba a la part inferior 
de l’escala de distribució dels ingressos.

Segons la seva experiència, quina mena 
de programes contra la pobresa infantil 
són més efectius?
No fa gaire he participat en una recerca per a 
l’Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats 
Units amb l’objectiu de reduir la pobresa a la 
meitat en deu anys. Després d’analitzar deta-
lladament els diferents projectes i les accions 
que podríem emprendre, hem arribat a la 
conclusió que l’objectiu que ens proposàvem 
s’aconseguiria simplement aplicant els pro-
grames que ja estan en marxa.

A grans trets, hi ha dues menes de programes 
socials que incideixen en la reducció de la 
pobresa. En primer lloc, els que representen 
un augment dels ingressos (per exemple, 
els subsidis per fill). Aquests són els més 
efectius. L’ideal seria expandir l’EITC: una 
ajuda econòmica que s’atorga als treballadors 
d’ingressos baixos i generalment amb fills 
a càrrec. Per tenir dret a aquesta prestació, 
l’únic requisit és fer la declaració de la renda. 
L’EITC permet pagar menys impostos i fins i 
tot rebre un reemborsament.

El problema de la pobresa infantil, però, no 
es resol del tot oferint diners a les famílies 
amb pocs ingressos, perquè sovint aquests 
nens viuen amb adults disfuncionals que no 
són capaços de proveir-los de les necessitats 
bàsiques. Per tant, els infants necessiten 
alguna mena de seguretat, en forma d’un 
sistema de salut infantil de qualitat (als 
Estats Units l’assegurança mèdica té una 

«Entre el 1970 i el 2016 la 
pobresa infantil als Estats Units 

es va reduir un 50% gràcies 
als programes d’ajudes socials, 

però les xifres continuen  
sent excessives»
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importància cabdal, per comparació a 
la majoria de països europeus) o un plat 
calent i nutritiu a taula (en aquest sentit, 
els programes d’alimentació escolar són 
essencials).

Penso que l’ideal és la combinació de totes 
dues mesures: d’una banda, reforç dels 
ingressos familiars, i, de l’altra, prestacions 
socials que ofereixin una xarxa de seguretat 
als infants. Aquest segon aspecte es refereix 
als programes de reassignació d’habitatges, 
col·locació laboral, subsidis per pagar les 
factures de la llar i altres equivalents per 
adquirir aliments. Qualsevol subvenció que 
garanteixi que cap nen passarà necessitats 
severes, fins i tot en el cas que els seus pares 
siguin irresponsables en la despesa dels 
ingressos que obtenen i de les prestacions 
materials que reben.

Quins són els factors que determinen  
la pobresa?
La inestabilitat laboral és un factor molt 
important. En general, una família és pobra 
perquè els pares estan a l’atur o tenen feines 
precàries. Tenir un salari molt baix o no tenir 
cap control sobre els teus horaris laborals 
és una font addicional d’estrès i fa molt més 
difícil que puguis exercir de pare o de mare. 
Si no saps quines hores treballaràs la setmana 
que ve, com pots organitzar l’agenda dels 
fills? Com estaràs disponible si els fills et 
necessiten? És molt difícil. Crec que moltes 
famílies pobres es troben en aquesta situació. 

Sovint la gent pensa que si els pares no 
treballen, haurien de tenir més temps per fer 
activitats amb els fills: dur-los a llocs públics 
i gratuïts, com ara la biblioteca o el parc. 
Però és un pensament ingenu, perquè no té 
en compte la tremenda ansietat i incertesa 
d’un pare que es troba en una situació 
precària. L’estrès que genera la inseguretat 
laboral esgota els recursos de les persones 
per bregar amb l’educació dels seus fills de la 
manera adequada.

Hi ha cap etapa de la infància en la 
qual els efectes de la pobresa són més 

intensos o tenen conseqüències  
més duradores?
Les evidències més grans sobre els efectes 
de la pobresa en el desenvolupament de la 
vida de les persones apareixen en la primera 
infància. Els primers anys de la vida, quan el 
cervell de les persones s’està formant, és fàcil 
que les mancances que implica la pobresa 
afectin el desenvolupament psicomotor de 
l’infant. Això no es limita només al cervell, 
sinó també a la maduració del sistema 
nerviós. Totes les estructures del cos humà es 
desenvolupen amb un cert endarreriment, de 
manera que néixer en aquestes circumstàncies 
té un efecte biològic.

Hi ha un assaig interessant de Richard 
Wilkinson i Kate Pickett [ressenyat a la pàg. 
36 d’aquest mateix  Dossier] sobre aquesta 
qüestió, on expliquen com la desigualtat 
afecta diverses dimensions de la salut física 
i mental de les persones als països desenvo-
lupats. Pel que fa a la infància, la conclusió a 
la qual arriben és que les conseqüències de la 
desigualtat en el desenvolupament dels nens 
són permanents. Per exemple, en analitzar 
la plasticitat del cervell mostren que l’estrès 
durant l’embaràs o les situacions familiars 
complicades influeixen en el desenvolupa-
ment cerebral del menor. S’ha demostrat 
que els fills de mares que han sofert estrès 
psicològic durant l’embaràs presenten nivells 
de cortisol més baixos en néixer. Això és un 
problema perquè, entre altres funcions, és una 
hormona que ajuda a la maduració pulmonar 
i a controlar el propi estrès del nadó.

L’adolescència també és un període de molt 
risc. És un moment en què un jove es pot 
apartar del camí correcte d’una manera 

«L’estrès que genera  
la inseguretat laboral esgota 

els recursos dels pares  
per bregar amb l’educació  

dels seus fills»
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relativament fàcil i ràpida, i això pot tenir 
efectes nocius molt duradors a la seva 
vida. Quan la família s’empobreix en l’etapa 
adolescent dels fills, qualsevol fet pot ser el 
detonant per esgarriar-se amb conseqüències 
negatives: per exemple, una noia que es 
queda prenyada massa d’hora; o un jove que 
està fart d’un ambient opressiu, escapa de 
casa i es fica en embolics; o un noi que ha de 
buscar feina per ajudar a casa perquè els seus 
pares estan a l’atur i no té temps d’estudiar, 
suspèn un examen important i no accedeix a 
la universitat. Si les famílies són pobres, tots 
aquests escenaris són molt més probables.

Fins a quin punt les desigualtats socials 
influeixen en els resultats escolars?
Les estadístiques mostren una correlació 
notable entre el nivell d’ingressos familiars 
i els resultats escolars. Passa el mateix amb 
els problemes de comportament o la xifra de 
joves que ni estudien ni treballen. Aquesta 
manca de compromís amb les institucions 
educatives sovinteja molt més a les famílies 
desestructurades o pobres. Els nois comencen 
a fer campanes, repeteixen un curs perquè 
no rendeixen prou, tenen problemes de 
disciplina a l’escola, etc.

La qüestió del comportament  és rellevant. 
Tots coneixem nois i noies que no presenten 
cap problema cognitiu, o fins i tot que són 
molt intel·ligents, però que manifesten 
problemes de conducta que al capdavall els 
impedeixen tenir èxit en la vida.

Quina relació hi ha entre la desigualtat, 
que augmenta a tot el món, i la pobresa 
infantil?

És una qüestió molt important. Sovint 
confonem desigualtat amb pobresa i, 
no obstant això, són bastant diferents 
conceptualment. M’explico: hi ha societats en 
què no hi ha nivells significatius de pobresa, 
però pot haver-hi molta desigualtat. És 
veritat que no n’hi ha gaires exemples.

La gent pot pensar: «Si tothom està més o 
menys bé, quin és el problema si hi ha gent 
que és molt rica? Que facin el que vulguin 
amb els seus diners. A més a més, alguns 
d’ells contribueixen a la societat amb obres 
de caritat». Penso que aquesta és una posició 
raonable si no fos perquè veiem que els 
poders polítics sembla que són molt sensibles 
als interessos de les persones molt riques.

El problema que la desigualtat sigui tan 
gran a les societats desenvolupades –i que 
continuï augmentant cada dia més– no és 
la desigualtat per se. El que perjudica la 
gent és la pobresa. Però el que sí que fa la 
desigualtat és afeblir el suport polític als 
programes socials destinats a la gent pobra. 
Ho veiem als Estats Units: partits que han 
recaptat molts diners durant les campanyes 
electorals, quan accedeixen al poder el 
primer que fan és retallar les prestacions per 
als programes socials.

En aquest sentit, crec que la desigualtat és 
perillosa per a la democràcia perquè la gent 
sense diners pot ser privada dels seus drets.

Juan Manuel García Campos 
Periodista
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La infància és el període clau per al desenvo-
lupament de les persones. Les experiències 
dels primers anys de vida condicionen els 
nivells de benestar que s’assoliran en l’edat 
adulta en totes les seves dimensions: feina, 
salut, inclusió social, etc. Per això, combatre 
i prevenir la pobresa infantil constitueix una 
pedra angular en la lluita contra la desigual-
tat, una lluita cabdal per promoure la justí-
cia i l’equitat, la cohesió social, l’eficiència i 
la competitivitat, com també la solidaritat 
intergeneracional. Per aquests motius, d’unes 
dècades ençà els científics paren una atenció 
especial als determinants i característiques 
de la pobresa infantil i la desigualtat. Els 
llibres que ressenyem aquí ofereixen dues 
perspectives d’aquest problema: una de més 
general i l’altra, particular. 

L’assaig de Richard Wilkinson i Kate Pickett 
es llegeix amb fluïdesa i estudia com les 
conseqüències associades a la desigualtat 

no es limiten a la manca de béns materials, 
oportunitats educatives més limitades o 
menys probabilitat de pujar en l’escala 
social, sinó que abasten també altres costos 
menys obvis, com ara els efectes sobre la 
salut física i mental. 

Els autors parteixen d’una anàlisi de factors 
macro –per exemple, la desigualtat a partir 
de la distribució de tots els ingressos d’un 
país– per explicar com afecta la salut i el 
benestar individual dels residents de cada 
país. El llibre pretén mostrar com la classe 
social marca el desenvolupament de les 
trajectòries vitals ja des de la infantesa 
i, encara més important, assenyala on la 
desigualtat és més gran.

La desigualtat surt cara: 
lliçons sobre els costos  
i les conseqüències  
de la pobresa infantil  
a les societats avançades
Alejandro Arias Lera, analista de l’Oficina  
de l’Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa 
infantil del Govern d’Espanya
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mejoran el bienestar colectivo
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S’hi veu clarament una feina àrdua de 
recopilació d’estudis empírics sobre 
l’ansietat que produeix l’existència de 
jerarquies socials i la consciència dels 
individus de no estar a l’altura i de veure’s 
obligats a competir per l’estatus. Això afecta 
la probabilitat de desenvolupar malalties 
mentals com ara l’esquizofrènia, la timidesa, 
la manca d’amistats que se’n deriva i, en 
última instància, la soledat com a malaltia. 
Ressona en el missatge aquell concepte de 
Durkheim que al segle XIX ja parlava de 
l’anomia: aquell sentiment de no pertànyer 
a l’entorn.

Respecte a la infància, les conseqüències 
de la desigualtat en el desenvolupament 
dels nens són permanents. Per exemple, en 
analitzar la plasticitat del cervell mostren 
que l’estrès durant l’embaràs o les situacions 
familiars complicades influeixen en el 
desenvolupament cerebral del menor. 
Aquestes situacions són més freqüents 
en famílies pobres i als països on la 
preocupació per l’estatus és més gran. En 
aquestes circumstàncies, l’ideal meritocràtic 
que qualsevol nen o nena pot pujar en 
l’escala social si s’ho proposa difícilment 
s’arriba a concretar, ja que els nens que 
creixen en famílies pobres arrosseguen un 
llast inevitable.

En particular, és important l’«efecte 
Pigmalió», segons el qual les qualificacions 
dels infants estan relacionades amb les 
expectatives que hi dipositen els seus 
professors. Wilkinson i Pickett insisteixen en 
aquest punt en la importància dels programes 
de reforç en les primeres etapes educatives 
com una inversió progressiva quant a les 
seves conseqüències redistributives, com 
també en la formació del professorat que 
inclogui la perspectiva de classe a l’hora 
d’analitzar les diferències dins l’aula. 

El segon dels llibres, Children of austerity, 
ofereix una visió global de l’impacte de la 
crisi econòmica (2009-2014) en la infància a 
través d’una tria de 10 països desenvolupats, 

entre els quals Espanya. S’hi constata de 
quina manera, país a país, la infància ha 
sofert les conseqüències de la crisi i les 
retallades consegüents, la qual cosa permet 
concloure que aquest impacte no ha estat 
el mateix a tot arreu. Cada capítol, a més 
a més, presenta l’anàlisi i el diagnòstic de 
les polítiques públiques de lluita contra 
la pobresa infantil de cada país. El llibre, 
publicat el 2017, analitza les dades fins al 
2014, i deixa fora del seu àmbit d’estudi 
els anys més recents. En el cas d’Espanya, 
aquesta darrera etapa és clau, ja que a causa 
de les nostres particularitats vam trigar més 
a sortir de la crisi, i precisament l’any 2017 
va ser el pitjor per a la infància (pel que fa a 
les taxes de pobresa infantil relativa).

D’altra banda, també es presenta per a 
Espanya l’evolució d’indicadors respecte a la 
dimensió material de la pobresa infantil. Els 
resultats són alarmants, ja que no tan sols 
mostren un empitjorament de la situació de 
la infància (per exemple, entre el 2009 i el 
2014 es multipliquen per dos els nens que 
viuen en famílies que no es poden permetre 
pagar les activitats extraescolars), sinó que 
la situació dels que es troben en situació 
de pobresa s’agreuja, amb més increments 
(el 2014, un de cada quatre nens no podia 
participar en les excursions escolars per 
motius econòmics).

La lectura dels diversos casos presenta un 
quadre general de causes més o menys 
comunes de la pobresa infantil a les 
societats occidentals. Una n’és clarament 
l’atur, però no és l’única. És més important 
encara el fenomen dels menors que 

Combatre i prevenir  
la pobresa infantil constitueix 
una pedra angular en la lluita 

contra la desigualtat
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viuen en famílies de treballadors pobres, 
i això està relacionat no tan sols amb els 
baixos salaris, sinó també amb la baixa 
intensitat laboral: es tracta de les llars en 
què els progenitors no treballen a jornada 
completa, per la precarietat o la baixa 
participació laboral de les dones. El fet de 
no treballar totes les hores possibles, amb 
entrades i sortides freqüents del mercat 
laboral, té com a conseqüència salaris més 
baixos i una cobertura deficient –o fins i 
tot inexistent– del sistema de protecció 

social a causa de les baixes bases de 
cotització. Així mateix cal esmentar la 
situació de les famílies monoparentals, 
la majoria encapçalades per dones, en 
què la incidència de la pobresa infantil 
és sistemàticament més alta que la 
mitjana. La vida en aquestes llars és 
més difícil per als menors, com apunten 
Wilkinson i Pickett. A les conseqüències 
de l’estrès que hem esmentat abans (un 
desenvolupament cognitiu més baix), 
hem d’afegir-hi l’efecte de l’autoestigma 
en la infància: ser conscient d’estar en 
una posició d’inferioritat influeix en el 
rendiment escolar dels adolescents i en 
la relació amb els amics (per exemple, no 
convidar-los a casa per la vergonya que  
«no és presentable»).

Children of austerity és un catàleg de les 
polítiques públiques ja existents destinades 
a les famílies en situació de vulnerabilitat 
i a la lluita contra la pobresa infantil, des 
de les transferències monetàries directes 
per alleujar la manca de recursos fins a la 
prestació de serveis directes com ara l’escola 
de 0 a 3 anys per fomentar la igualtat 

d’oportunitats. En aquest sentit, el llibre 
funciona com un manual pràctic del que 
s’ha fet en l’àmbit de la infància, i analitza 
si aquestes polítiques han tingut èxit o 
no. És un bon complement a Igualdad, 
l’enfocament més general del qual, però, 
no aporta propostes específiques a la 
lluita contra la desigualtat en grups d’edat 
concrets. No obstant això, els seus autors sí 
que presenten propostes per lluitar contra 
la desigualtat i la precarietat en el mercat de 
treball que podrien tenir un efecte positiu 
en les condicions de vida dels infants.

En definitiva, tots dos textos plantegen dos 
factors complementaris sobre la pobresa 
infantil: un de centrat en l’evolució i les 
causes des de la crisi econòmica, i l’altre 
en les conseqüències de la desigualtat 
econòmica d’un país en diversos aspectes 
de les vides dels seus ciutadans. El lector 
pot consultar Igualdad per entendre per què 
és important per a tothom, i no només per 
als més vulnerables, assolir societats més 
igualitàries. En canvi, Children of austerity 
és un manual i una guia introductòria al 
problema de la pobresa infantil. El devessall 
de dades i la bibliografia que ofereix 
obren la porta a un estudi ben detallat 
del fenomen als països desenvolupats. 
Les característiques de la desigualtat i la 
pobresa en aquests països centren totes dues 
lectures, per la qual cosa trobem a faltar 
que no es dediqui almenys un capítol a les 
especificitats d’aquests fenòmens als països 
desenvolupats.

L’estrès durant l’embaràs 
o les situacions familiars 
complicades influeixen  
en el desenvolupament  

cerebral del menor 
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Programa CaixaProinfància
Accions per a transformar i promoure el desenvolupament  
infantil i de les famílies en situació d’exclusió social
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La taxa de pobresa infantil s’ha esta-
bilitzat a Espanya al voltant del 29%, 
un dels percentatges més alts de la 
Unió Europea. Això vol dir que gairebé 
una tercera part dels nens espanyols 
sobreviuen amb el 60% o menys de la 
renda mediana equivalent. 

Malgrat la recuperació de l’economia, 
el percentatge de nens afectats per 
privació material no s’ha reduït. Així, 
gairebé el 40% viuen en llars que no 
es poden permetre sortir de vacances 
una setmana l’any.

Davant d’aquestes dades, els estudis 
demostren que concentrar les trans-
ferències socials en la infància és més 
eficaç per combatre la pobresa infantil 
que no canalitzar-les cap a tota la po-
blació en funció de la renda.

El programa s’implementa  
de manera coordinada  

amb els agents del territori 
tant públics com privats  

a partir d’objectius 
determinats pels menors  

i les seves famílies.

Entitats organitzades en xarxes ter-
ritorials apliquen les diferents ajudes 
del programa sobre la base d’un pla 
de treball.

Les famílies ateses tenen un nivell 
d’estudis primaris o inferior en quasi 
el 80% dels casos, i una situació labo-
ral de desocupació que voreja el 65%. 
Reben prestacions públiques o no a 
parts quasi iguals. Gairebé la meitat 
de les famílies són monoparentals.

El 54% dels pares han nascut a l’es-
tranger i el 83% dels menors han nas-
cut a Espanya. El 100% de les famílies 
es troben en situació de pobresa.

El programa atén més de 300.000 
nens i 176.000 famílies. El 39% dels 
infants atesos tenen entre 7 i 12 
anys, però els que tenen entre 0 i 3 
anys representen el 25%, una xifra 
que posa de manifest la importància 
de l’atenció a aquesta edat.

Les ajudes del programa són de re-
forç educatiu (42%), d’alimentació i 
higiene (27%), de lleure i temps lliu-
re (19%), d’atenció psicoterapèutica 
(9%) i de suport educatiu familiar 
(3%). La continuïtat mitjana en el 
programa és de 3,8 anys.

Les ajudes s’implementen per mitjà 
de 180 xarxes territorials formades 
per més de 400 entitats socials que 
arriben a 129 municipis espanyols de 
totes les comunitats autònomes.

Problemàtica Plantejament Resultats
Les dades indiquen que el 

programa cobreix una gran 
part del territori i compleix 

amb l’objectiu de donar suport 
a les famílies en situació de 

pobresa.

Els infants que viuen en llars 
pobres treuen pitjors resultats 
acadèmics i, quan són adults, 

tenen nivells de renda més 
baixos i pitjor salut que no pas 

els nens que creixen en llars 
sense estretors econòmiques.
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