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Segona Transició Demogràfica
• Les forces que empenyen els canvis associats amb la Segona Transició Demogràfica són el feminisme, les

noves tecnologies de la contracepció, els canvis en les oportunitats del mercat laboral i les polítiques de
benestar. Un dels seus efectes per a les famílies i la infància és que certes estructures familiars i tipus de
llars tendeixen a afectar de manera desproporcionada determinats sectors socioeconòmics de la població i
això pot fer créixer les diferències entre els infants provinents de diferents nivells socioeconòmics i
modalitats de llars en termes de pobresa i benestar.

• Les tendències associades amb la Segona Transició Demogràfica mostren dues trajectòries diferenciades i
estan menant a l’augment de les disparitats en els recursos dels infants. La primera trajectòria, associada
amb la postergació de la maternitat i amb l’augment de l’ocupació de les mares, reflecteix guanys en
termes de recursos, mentre que la segona, relacionada amb el divorci i la fecunditat fora del matrimoni,
n’implica pèrdues. A més, les dones amb més oportunitats i recursos estan seguint la primera trajectòria,
mentre que les qui disposen de menys dotacions segueixen la segona. Així, doncs, si bé els nens nascuts
de les dones amb nivells educatius més alts estan guanyant recursos en termes del temps i dels ingressos
dels pares, els nascuts de dones amb nivells educatius baixos n’estan perdent. Per tant, la Segona Transició
Demogràfica està eixamplant les disparitats econòmiques pel que fa als recursos dels nens.

• En suma, determinades estructures familiars soscaven l’èxit futur dels infants per tal com redueixen
recursos familiars com ara els ingressos, el temps disponible o la salut mental dels pares, que al seu torn
fan minvar la qualitat de la paternitat i de la maternitat i dels recursos a la disposició dels infants i per tant
fan disminuir el seu benestar (McLanahan 2004; McLanahan and Percheski, 2008).
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Progressió de les famílies fràgils a 
Catalunya i Espanya

• Anomenem ‘famílies fràgils’ aquelles que són formades per pares
no casats, sense mantenir una unió estable, ensems amb els seus
fills. Diem que són fràgils perquè sovint tenen nivells baixos de
capital humà i perquè els vincles existents entre els pares solen ser
igualment febles (Garfinkel & Zilanawala, 2015). L’INE publica des
de 2008 dades sobre els fills nascuts fora del matrimoni tot
distingint entre diverses situacions de convivència: unió estable,
sense unió estable i ‘no consta’. Hem considerat com a fills nascuts
en ‘famílies fràgils’ aquells casos classificats per l’INE com a ‘sense
unió estable’ i ‘no consta’ dins el conjunt de fills de mares no
casades. D’altra banda, hem catalogat com a fills de ‘famílies
estables’ els nascuts de pares casats i d’unions estables.

• Entre 2008 i 2013 creix de forma constant la proporció de fills
nascuts en famílies fràgils en detriment dels nascuts en famílies
estables. Mentre que al conjunt d’Espanya aquesta proporció passa
del 16,3% al 23,9%, a Catalunya ho fa del 16,7% al 22,6%.
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Capital humà i estabilitat
de les unions

• Tant si analitzem la qüestió des de l’angle dels pares o de
les mares podem constatar que les famílies estables
disposen d’uns nivells superiors de capital humà. Això passa
tant el 2008 com el 2013.

• Mentre que els percentatges relatius als nivells d’estudis
mitjans varien poc segons les diverses categories, les
famílies estables estan molt més ben dotades de capital
escolar que les fràgils. Per posar només un sol exemple,
mentre que en termes agregats un 40% de les mares del
2013 en famílies estables tenen estudis universitaris,
només en tenen un 26,5% les que pertanyen a famílies
fràgils. En el cas dels pares, aquests percentatges són el
28,6% i el 17,8%, respectivament.
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Divorci i ruptura
• Des d’un punt de vista comparatiu europeu, Catalunya mostra una taxa bruta de

divorcialitat de 2,5 (nombre de divorcis per 1.000 habitants), tres dècimes per
damunt de l’indicador espanyol (2,2) (2014) enfront d’una mitjana de la EU28 de
2,0 (2011).

• Catalunya, doncs, se situa clarament dins la banda alta de la classificació del
divorci, al mateix nivell d’Estònia i Finlàndia i a fregar la República Txeca i Suècia,
països amb una forta tradició divorcista i, en tot cas, per damunt de països com
França, el Regne Unit, Alemanya o Noruega.

• Tanmateix, amb el progrés de la cohabitació, el divorci perd importància. Així,
segons la darrera dada disponible, els divorcis de l’any representaren un 75% dels
matrimonis (2014). Aquest indicador supera en 8,5 punts la mitjana espanyola.

• Una dada molt significativa és l’avenç espectacular de la custòdia compartida a
Catalunya (40,5% del total de divorcis amb fills a càrrec) enfront d’una mitjana
espanyola del 24,6%.

• En tot cas, s’observa progressivament una certa estratificació segons els tipus
d’unió.
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Factors de generació de 
pobresa i desigualtat

• La globalització pot generar prosperitat i riquesa, però també pot
fomentar el creixement dels perdedors. Una societat oberta comporta
molts més riscos de desigualtat social que no pas una que estigui
tancada i protegida. Si volem evitar imponderables com el Brexit o
l’elecció de Trump, cal corregir aquestes tendències adverses.

• La individualització es troba associada amb nous riscos socials, però
també comporta més participació femenina al mercat de treball i per
tant més igualtat de gènere i més riquesa.

• L’encongiment de la família extensa i el declivi del familiarisme arran
de la seva manca de sostenibilitat requereixen més despesa en
polítiques públiques.

• La pèrdua de la capacitat protectora de la família i del matrimoni
suposen més necessitat d’inversió pública en capital humà i en
polítiques familiars.



Renda garantida de ciutadania

• La Renda garantida de ciutadania (RGC) neix per garantir que tots els ciutadans de
Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment
propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència. La renda
garantida de ciutadania s'aprovà definitivament amb el vot favorable de tots els
grups polítics del Parlament (juliol 2017), fruit d’una iniciativa legislativa popular.

• La Renda garantida de ciutadania (RGC) és un dret subjectiu i, consta de dues
prestacions econòmiques:
– Una prestació garantida, no condicionada, subjecta als requisits que estableix la llei.
– Una prestació complementària d'activació i inserció, condicionada al compromís d’un pla d'inclusió social o d'inserció

laboral, el qual té la finalitat de superar les condicions que han dut a necessitar la prestació.

• Els primers perceptors de la RGC seran els beneficiaris de l’antic RMI, que
desapareix (26.200). S’espera que el nombre que persones que cobrin la RGC
assoleixi finalment la xifra de 68.000.

• La prestació bàsica serà de 564€ (85% de l’Índex de Renda de Suficiència), per
arribar a 664€ (100% de l’IRSC) el 2020.

• Encara que es tracti d’una prestació modesta, en el context català la seva
significació és enorme i representa un avenç considerable en la reducció de la
pobresa. Caldrà estudiar l’impacte d’aquesta mesura en els propers anys.



Polítiques preventives i pal·liatives

• Com diu el proverbi popular, “Més val prevenir que curar”.
• En salut pública les polítiques de prevenció han provat a

bastament la seva eficàcia. Al contrari, les mesures
pal·liatives resulten cares i tardanes.

• Ara fa poc que Stiglitz, premi Nobel d’economia, alertava
sobre sobre les despeses desmesurades en reconstrucció
que caldria emprendre per fer front als desperfectes
causats per l’huracà Harvey (i l’Irma). Tot per no haver
desplegat abans polítiques de prevenció en medi ambient
necessàries i adequades (ARA 11/09/2015, p. 44).

• El mateix succeeix amb les polítiques socials i familiars.



Llars d’infants i permisos parentals

• El concepte d’Atenció i Educació a la Primera Infància (AEPI, Early Childhood
Education and Care – ECEC) fa referència al conjunt de polítiques d’atenció familiar
i serveis d’atenció i educació infantil preescolars. Com a mecanismes de política
social inclou des de les llicències parentals fins a les llars d’infants i l’educació
preescolar. També resulta fructífer incloure-hi els serveis d’atenció extraescolar. En
el context de les noves polítiques d’infància i família, l’accés a uns serveis d’atenció
i educació a la primera infància de qualitat, articulats amb els drets de conciliació
de la vida laboral i familiar dels progenitors, es conceptualitzen cada cop més com
a drets subjectius dels infants.

• És notòria la mancança d’una llicència parental retribuïda (de tal manera que sigui
usada per pares i mares) que faci de pont entre la finalització de les llicències de
maternitat i de paternitat i l’inici de l’ingrés del nen en la llar d’infants en
condicions de qualitat (Escobedo, 2009; Moss, 2012). Cal revisar l’actual regulació
de la llicència parental a Espanya com a excedència per cura de fills: l’excedència té
un ús entorn al 2% de la població usuària potencial i per tant no funciona i és un
recurs injust per la majoria d’infants i famílies pels quals és inaccessible,
inassequible o inadequada (Flaquer, Escobedo, Garriga i Ríos, 2012).



Inversió social en infància

• Cal que l‘estat de benestar, més enllà dels programes de protecció social,
esdevingui sobretot inversor. Un dels corol·laris d'aquest principi és la
necessitat de formular una estratègia d'inversió centrada en la infància. En
particular, les polítiques familiars, al costat de les educatives, haurien de
ser eminentment inversores (Esping-Andersen, 2002).

• És molt més probable que els infants que creixen en la pobresa pateixin
exclusió social i problemes de salut en el futur i també és menys probable
que desenvolupin el seu ple potencial en la seva vida adulta. Trencar el
cicle del desavantatge en els primers anys i invertir en la infància
mitjançant un enfocament preventiu pot contribuir a reduir el risc de
pobresa i d’exclusió social. La recomanació europea “Investing in children:
breaking the cycle of disadvantage” pot representar una estratègia
positiva en aquest sentit. La plataforma europea Platform for Investing in
Children (EPIC) constitueix una bona font d’informació sobre la qüestió.

• Al nostre país cal reforçar la inversió pública en educació, ja que Catalunya
és una de les parts d’Espanya amb més dèficit al respecte.



Efectes de la inversió social en infància
en un escenari de polarització social

1) Tots els indicis apunten que a Catalunya hi ha una manca d’equitat en l’accés a
les escoles bressol de forma que, per un conjunt de raons, les classes populars
fan menys ús dels serveis que no pas les famílies de classe mitjana (Bonal &
Saurí, 2016 – Panel sobre l’escola bressol municipal i els serveis a la petita
infància a la demanracació de Barcelona – Observatori de l’educació local).

2) L’èxit en la vida no tan sols depèn de les aptituds cognitives sinó també en les
habilitats socioemocionals, que es desenvolupen durant la primera infància en
l’entorn familiar. Els infants nascuts en famílies desfavorides arrosseguen uns
dèficit que només poden ser evitats mitjançant intervencions primerenques
(Heckman, 2012).

3) Un dels factors de la pobresa infantil és la baixa activitat de les dones de les
classes populars. Potenciar una xarxa pública de llars d’infants accessibles i
assequibles pot fer que augmenti l’activitat de les dones de les classes populars i
per tant que s’incrementin els ingressos de moltes llars.

4) Els permisos parentals poden tenir efectes protectors sobre les carreres laborals
de les dones.
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Taxa de rendibilitat de les inversions en capital humà
per edats segons James Heckman (Universitat de 

Chicago - Premi Nobel d’Economia 2000)



Polítiques familiars nòrdiques: De la 
redistribució a la predistribució

• Les polítiques de família nòrdiques es caracteritzen per concentrar gran part de la despesa en la primera infància. Així
esdevé primordialment inversió.

• Inversió social en infància com a estratègia de foment de la mobilitat. Bona part de la despesa en polítiques familiars és en
permisos i llars d’infants. Això ens indica que la seva acció es concentra en les etapes de la vida dels nens en què la
rendibilitat de la inversió és més gran (Heckman).

• Les polítiques familiars nòrdiques (PFN) s’articulen amb altres polítiques socials del règim de benestar socialdemòcrata i
sobretot s’incardinen en un model socioeconòmic orientat vers la creació de riquesa i de benestar. Les PFN es basen en
estratègies win-win.

• La riquesa la crea el treball, no pas el sistema de benestar. Invertir en llars d’infants i en permisos significa concentrar l’esforç
en la creació de riquesa i no pas únicament en la redistribució dels recursos.

• Les PFN no pretenen fomentar l’igualitarisme de gènere; el donen des descomptat i en parteixen. Un dels efectes indirectes
d’aquesta característica són les baixes taxes de pobresa infantil. Un règim de doble sustentador sempre tindrà uns resultats
més positius en termes de benestar material que no pas un règim de sustentador únic. Aquesta característica del règim
socialdemòcrata o nòrdic també garanteix un millor finançament de l’estat de benestar i uns elevats nivells de cotitzacions
socials, així com unes rendes per càpita del PIB, que no pas altres règims sense el model del sustentador adult (universal).

• La capacitat redistributiva dels estats de benestar nòrdics sol ser alta.
• Les PFN tracten de fomentar la mobilitat i la fluïdesa socials i així eviten en gran mesura la reproducció de l’herència social.
• L’universalisme dels estats de benestar nòrdics té l’avantatge que el suport de què gaudeix és molt ampli i abasta el conjunt

de les classes mitjanes. L’universalisme evita que les classes mitjanes que paguen bàsicament els impostos se sentin
agreujades perquè el gaudi de les prestacions i serveis va a parar sobretot a les classes marginals, com passa als estats de
benestar residuals (liberals) o familiaristes.



Mobilitat social

• La mobilitat social intergeneracional es refereix a la relació entre
l’estatus socioeconòmic dels pares i l’estatus que els seus fills
assoleixen com a adults. Altrament dit, la mobilitat reflecteix la
mesura en què els individus pugen (o baixen) per l’escala social en
comparació amb els seus pares. Una societat pot considerar-se com
a més o menys mòbil segons si el vincle entre l’estatus social de
pares i fills com a adults és fluix o estret (Corak, 2004; OECD, 2010).

• La redistribució pública tendeix a ser més forta en els països que
són més igualitaris. Així mateix l’estructura d’oportunitats resulta
més igualitària en els països amb distribucions més igualitàries. Per
consegüent, l’herència social és més forta en les societats
desigualitàries. Els episodis de pobresa de llarga duració que
afecten els infants són especialment perjudicials per a les seves
futures oportunitats vitals (Esping-Andersen, 2005a: 33, 38).



Quin paper té l’educació en 
l’ascensor social a Catalunya?

• L’estudi “Educació i mobilitat social a Catalunya” analitza la mobilitat i la
fluïdesa social catalana per primera vegada des de 1972 i, específicament, la
relaciona amb l’educació i en fa la comparativa amb altres països europeus.

• L’estudi s’ha basat en les dades de l’enquesta Panel de Desigualtats Socials a
Catalunya (PaD), una enquesta de la Fundació Jaume Bofill en què
s’entrevisten anualment, des de fa una dècada, més de 4.600 individus i 2.000
llars de Catalunya.

• Les conclusions desmenteixen tòpics sobre la societat catalana com a una
societat tancada, rígida i classista, incapaç d’afavorir la millora de la situació
de classe dels individus. Tot i presentar una baixa despesa pública social,
educativa i de beques, la societat catalana es confirma com una societat
oberta, fluïda i meritocràtica però amb restriccions en els extrems,
cohesionada fins ara per una alta taxa d’ascens social (46%) i una baixa
herència de classe (22%). En una perspectiva comparada europea, Catalunya
és un dels països amb una herència més baixa i una taxa d’ascens social més
alta, i s’acosta als casos de Suècia i Holanda.

• Per a més informació, vegeu:
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=837
• Un dels grans reptes que tenim a Catalunya és que la crisi no hagi representat

un bloqueig de la mobilitat social, un dels trets més característics de la nostra
societat en els darrers anys: l’ascensor social.



Sistema d’indicadors per al diagnòstic i 
l’avaluació de les polítiques públiques

• Polítiques públiques basades en l’evidència
científica

• Criteris d’avaluació:
– Benestar de la infància
– Equitat de gènere
– Correspondència entre els desigs i preferències dels

ciutadans i les pràctiques familiars
• OECD Family Database
• Exemple: Dades sobre pobresa abans i després de

transferències



Pros i contres de les estratègies redistributives
enfront de les predistributives

Redistribució

• Protecció social
• Intervencions pal·liatives
• Despesa a fons perdut
• Les intervencions se centren en el 

benestar material i en la reducció
(o eliminació) de la pobresa
(infantil)

Predistribució

• Intervencions preventives +
inversió (estratègies més efectives)
• Millora del capital humà: Aprofitament

del talent més eficient i més
competitivitat: 

• Quocient d’intel·ligència i més
intel·ligència emocional (habitus)

• Benestar material & subjectiu
• Menys divorci & menors efectes de la 

Segona Transició Demogràfica
• Millor qualitat de la democràcia & 

menys populisme

29

Aquestes dues estratègies no haurien de ser alternatives
sinó més aviat complementàries



Per a una concepció radical del benestar

• Una definició del benestar resulta inseparable dels seus aspectes
subjectius i hauria d’incorporar tot allò que és rellevant per al
desenvolupament d’algú com a persona. El benestar no pot ser mesurat en
termes purament financers o simplement fent referència a la comoditat
física.

• El benestar, la felicitat i la qualitat de vida han d’abastar el concepte
filosòfic d’una bona vida: La llibertat econòmica i moral, la virtut, la
compassió així com l’altruisme, un treball satisfactori mitjançant la
participació en tasques àrdues, una xarxa florent de relacions personals,
guanyar-se l’estima dels altres, cercar sentits més vastos a la pròpia
existència i tenir al centre de la pròpia vida una o més relacions
significatives definides sobretot per l’amor.

• Ningú no és una illa i la qualitat de vida és de caràcter social.
• El benestar hauria d’abastar la qualitat de vida, els interessos i els desigs

(Ian McEwan, The Children Act, 2015. pp. 16-17, 125-127, 220).



Polítiques públiques

• Basades en diagnòstics i avaluables periòdicament de manera
sistemàtica

• No tan sols basades en la redistribució sinó en el foment de la
mobilitat social

• Comprensives, transversals i coordinades entre si
• Inclusives i universals: L’universalisme és la garantia de la cobertura

dels col·lectius més vulnerables
• Desfamiliaritzadores
• Reductores de la pobresa
• Centrades en la infància
• Per a unes polítiques socials més ambicioses: llarg termini a més de

curt termini, predistribució, a més de redistribució i incloent el
welfare + el well-being.
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