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En els dos darrers decennis les po-

lítiques familiars han adquirit un 

relleu insospitat als països de la Unió 

Europea, on s’aprecia una preocupa-

ció creixent per l’impacte que tenen 

sobre el benestar de les famílies i dels 

infants les transformacions socials 

relacionades amb l’adveniment de 

les societats postindustrials i amb els 

efectes de la segona transició demo-

gràfi ca. Aquest treball tracta de fer un 

balanç de síntesi de la situació de les 

polítiques familiars a l’Europa i a l’Es-

panya actuals, fent un èmfasi especial 

tant en la diversitat de plantejaments 

estratègics com en la varietat de 

resultats aconseguits fi ns ara en els 

diferents països.

Per què són necessàries 

les polítiques familiars?

Dins el conjunt de les polítiques 

socials, les familiars representen un 

dels camps en què més desacords s’han 

arribat a congriar entre els especia-

listes. El concepte de política familiar 

no resulta gaire clar i són moltes les 

concepcions que n’han pogut defensar, 

si més no tenint en compte que avui la 

família és un camp institucional dins 

el qual sovint es lliuren agres conteses 

ideològiques (Flaquer, 1994). Davant la 

manca d’espai per entrar en aquestes 

controvèrsies teòriques,1 proposo una 

«defi nició operativa» des les polítiques 

familiars que, més que res, resulti útil 

i clarifi cadora amb vista a la discussió 

que seguirà a continuació, sense que 

això suposi ni molt menys cloure el 

debat en curs ni posar un punt i fi nal 

defi nitiu a la discussió. 

En aquest treball entenc per políti-

ques familiars les polítiques públiques 

d’infància concebudes en un sentit 

ampli i integral, és a dir, en la mesura 

que vetllen pel benestar del conjunt 

de la població infantil i no s’adrecen 

només a aquells segments minoritaris 

que es troben en situació de risc o sota 

tutela institucional. Aquesta concepció 

parteix del reconeixement de la realitat 

de la diversitat familiar, i el seu focus 

d’atenció no són tant les famílies com 

els mateixos infants en la mesura que 

els seus nivells de benestar són la pedra 

de toc que permet jutjar de manera 

més adequada l’efi càcia i el resultat de 

les polítiques familiars. Un dels princi-

pals corol·laris d’aquest enfocament és 

que els infants són considerats com a 

ciutadans de ple dret i, per tant, titu-

lars de drets de ciutadania, inclosos els 

drets socials. En aquest sentit, podríem 

dir que les polítiques familiars serien 

una mena de polítiques d’igualtat 

d’oportunitats per a la infància en la 

mesura que promourien la cohesió 

social dins el col·lectiu infantil i tracta-

rien de garantir que cap talent fos 

malaguanyat per manca de recursos.

Una objecció que es podria fer a 

aquest plantejament és que les políti-

ques familiars serien redundants, ja 

que una de les principals fi nalitats de 

les politíques educatives és justament 

garantir la igualtat d’oportunitats de 

tots els infants i, per tant, es podria 

considerar que aquest apartat ja està 

cobert. Ara bé: segons els resultats de la 

recerca, malgrat la formidable expan-

sió educativa dels darrers decennis, les 

diferències de classe en termes dels ni-

vells d’instrucció assolits mostren una 

gran estabilitat a la gran majoria de 

països avançats, de manera que els fi lls 

de les classes més desfavorides no han 

aconseguit traduir aquestes circums-

tàncies favorables en oportunitats d’as-

cens social. Així doncs, no sembla que 

les reformes educatives hagin fet dismi-

nuir gaire la importància dels orígens 

socials amb vista a les oportunitats en 

la vida (Breen and Goldthorpe, 1997; 

Esping-Andersen, 2005). Aquestes cons-

tatacions suggereixen que, al costat de 

les inversions en matèria escolar, les 

polítiques familiars són més necessàri-

es que mai, atès que molt sovint l’esforç 

educatiu pot caure en sac foradat a 

causa de les mancances que els infants 

experimenten en el seu entorn familiar. 

¿Per què al principi del segle XXI les 

polítiques familiars apareixen cada 

vegada com a més necessàries? Encara 

que es tracta d’un tema summament 

complex, voldria destacar sobretot dos 

processos bàsics que explicarien la vo-

lada que estan prenent les polítiques 

familiars en la societat d’avui (fi gura 1). 

D’una banda, l’adveniment de la soci-

etat del coneixement ha valorat enor-

mement la inversió en capital humà, i 

aquesta necessitat ha suposat un gran 
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increment del cost de la infància. Tant 

la societat a través de la despesa educa-

tiva pública com les famílies en l’àm-

bit privat estan invertint cada vegada 

més en educació i formació de capital 

humà, però són els pares amb nivells 

d’ingressos més alts els qui es troben 

en una situació més avantatjosa perquè 

estan en condicions de fer les inver-

sions millors i més costoses. Aquesta 

circumstància representa un gran repte 

amb vista a la igualtat d’oportunitats, 

ja que frustra en part els esforços pú-

blics d’igualació (Corak, 2004).

Tanmateix, la perpetuació de les 

desigualtats de classe resulta compli-

cada encara més per un segon procés 

de canvi que accentua les disparitats 

existents: el creixement de la diversitat 

familiar. Les transformacions de l’uni-

vers familiar dels darrers decennis, que 

s’han succeït paral·lelament a l’adve-

niment de la societat postindustrial, 

estan marcant de manera decisiva els 

destins dels infants, el benestar dels 

quals no tan sols depèn en gran part 

dels seus orígens de classe, sinó tam-

bé del tipus de llars en què viuen. El 

trencament del model tradicional de 

família, en què els rols dels progenitors 

estaven clarament diferenciats per gè-

nere, ha donat lloc a una gran varietat 

de situacions familiars, que unides a 

l’increment de la cohabitació, de la 

fecunditat extramatrimonial i de la 

ruptura conjugal estan fent augmentar 

el nombre de llars no convencionals. 

Gràcies a la recerca sociològica sabem 

que els infants que viuen en algunes 

d’aquestes formes familiars poden ex-

perimentar sovint determinats tipus de 

risc. No hi ha dubte que el creixement 

del pluralisme familiar, incloent-hi la 

heterogeneïtat ètnica, pot constituir un 

preuat valor així com un enriquiment 

per a tots. Ara bé: una societat respec- 

tuosa amb el benestar dels seus ciuta-

dans hauria de vetllar també perquè 

l’increment del pluralisme familiar 

no representés un menyscapte per a la 

igualtat d’oportunitats per a tots els 

infants, independentment del tipus de 

llar en què viuen. 

Hi ha dos factors de risc principals 

associats amb situacions que sovint 

comporten resultats adversos per als 

infants: el dèfi cit en ingressos causat 

pel fet de viure en llars d’un sol susten-

tador, i el dèfi cit en atenció als infants 

que pot ser resultat de diverses causes, 

entre elles l’estructura de la llar. Pel 

que fa al primer factor de risc, els re-

sultats de la recerca ens ensenyen que 

una part molt important dels infants 

en situació de risc de pobresa es troben 

en llars biparentals amb un sol susten-

tador o bé en llars monoparentals, que 

per defi nició també tenen un sol sus-

tentador. En segon lloc, trobem dèfi cit 

en atenció als infants en aquelles llars 

en què les persones adultes treballen 

Figura 1. Polítiques familiars com a igualtat d’oportunitats per a tots els infants
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moltes hores, van molt estressades, te-

nen horaris atípics o poques vacances i 

una vegada més, a causa de la presència 

d’una sola persona adulta, en les llars 

monoparentals són considerables els 

constrenyiments de temps. Ambdós fac-

tors de risc apareixen sovint associats 

amb un baix rendiment escolar, que 

pot resultar encara inferior si aquests 

se superposen amb una baixa condició 

de classe (Flaquer, Almeda i Navarro, 

2006; Flaquer, 2007a; Flaquer i Villà, 

2008; Marí-Klose, Gómez-Granell, Bru-

llet i Escapa, 2008). 

Fins ara hem parlat de pluralisme 

familiar i de diversitat de les llars 

d’una manera estàtica, com si els nens 

generalment passessin tota la seva 

infància en el mateix tipus de llar. Sa-

bem que la realitat és una altra, i això 

complica enormement les coses. De fet, 

més enllà d’examinar la diversitat de 

situacions de risc, hauríem de prendre 

en consideració la diversifi cació de les 

trajectòries de risc. Per exemple, amb 

l’increment de les taxes de divorci 

una trajectòria força típica que molts 

infants experimenten amb la ruptura 

conjugal dels seus pares podria ser viu-

re: (1) en una família biparental intacta 

amb problemes creixents de relació: (2) 

en una família monoparental, general-

ment amb la mare; (3) fi nalment, al cap 

d’un cert temps, en una família recons-

tituïda. Cada una d’aquestes fases pot 

comportar aspectes problemàtics. La 

incidència dels riscos sobre l’infant i la 

seva acumulació fi nal de desavantatges 

dependrà de molts elements, com ara 

la seva edat en el moment de la rup-

tura, les conseqüències econòmiques 

i emocionals, així com la duració i les 

característiques de les distintes fases en 

termes dels diversos factors de risc pro-

pis de cada una. 

La complexitat dels components in-

volucrats en els resultats fi nals no hau-

ria de ser una coartada per plegar-nos 

de braços, ans un esperó per tal d’apro-

fundir els nostres coneixements a 

partir d’estudis longitudinals que pren-

guessin en consideració la persistència 

de les situacions de risc, el conjunt de 

les experiències i trajectòries vitals i, 

en suma, la dimensió del cicle de vida 

pel que fa a l’acumulació d’avantatges 

o desavantatges. De tota manera, els 

resultats en termes del benestar dels 

infants establerts de forma transversal 

i agregada en funció dels tipus de llars 

en què viuen són prou contundents per 

estimular-nos a prevenir i corregir ade-

quadament l’impacte negatiu de deter-

minats factors de risc sobre la infància. 

Aquesta és fi nalitat primordial de les 

polítiques familiars. 

Models de família

i règims de benestar

En els dos últims decennis s’han pro-

duït avenços espectaculars pel que fa a 

l’obtenció d’un coneixement millor de 

l’estructura de les societats europees. 

En aquest període s’han portat a terme 

un munt d’estudis comparatius que 

ens han permès constatar la varietat 

de processos de permanència i canvi, 

d’estabilitat i convergència, de cohe-

sió i diversifi cació, de descriure’n les 

principals característiques i d’explicar-

ne els resultats. Un dels aspectes en què 

les ciències socials han progressat més 

és en la comprensió de les semblances 

i diferències en la gestació, l’estructu-

ra i l’evolució dels estats del benestar 

europeus.

Des de la publicació de l’obra se-

minal d’Esping-Andersen aviat ja farà 

vint anys, les seves anàlisis han generat 

molts debats, han estat sotmeses a 

crítica i han estimulat l’aplicació de la 

imaginació sociològica a noves fronte-

res. Segons Esping-Andersen, la noció 

de règim de benestar —una de les seves 

principals eines conceptuals—, es basa 

en el supòsit que «hi ha un conjunt de 

trets jurídics i organitzatius que apa-

reixen sistemàticament entrellaçats en 

les relacions entre l’Estat i l’economia» 

(Esping-Andersen, 1990). 

Segons Esping-Andersen, es poden 

identifi car diversos «règims de benes-

tar» a partir de les distintes modalitats 

d’intervenció dels Estats en els mercats, 

que afecten la distribució social dels 

recursos així com els nivells d’ocupació 

formal en el mercat de treball (fi gura, 

2). Els règims de benestar refl ecteixen 

diferents principis d’intervenció i es 

poden distingir a partir de tres criteris 

principals: la qualitat dels drets socials, 

els seus efectes sobre les estructures de 

desigualtat social, i la forma com es re-

lacionen l’Estat, el mercat i la família.

La millor manera de jutjar la qua-

litat dels drets socials és mitjançant el 

grau de desmercantilització, o sia la 
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mesura en què els individus o les famí-

lies poden mantenir un nivell de vida 

acceptable independentment de la seva 

participació en el mercat de treball grà-

cies a les prestacions socials que reben. 

El grau de desmercantilització afecta 

les condicions en què els individus ofe-

reixen el seu treball, el nivell dels seus 

salaris i la seguretat dels treballadors 

així com les oportunitats que tenen 

d’organitzar-se col lectivament, i així 

cada règim de benestar ofereix un per-

fi l d’estratifi cació distintiu. Finalment, 

Esping-Andersen destaca com a criteri 

diferenciador dels estats del benestar, 

sobretot en obres més recents, els ni-

vells de participació femenina en el 

mercat de treball formal així com els 

modes de gestió de l’atenció infantil a 

partir de l’oferta, pública o privada, de 

places d’escola-bressol o de les xarxes 

familiars (Esping-Andersen, 1990, 1999).  

Si l’Estat, el mercat i la família apa-

reixen com les tres principals pedres 

angulars de l’edifi ci del benestar, cada 

una d’aquestes institucions assumeix 

un protagonisme singular en cadascun 

dels tres règims de benestar que distin-

geix Esping-Andersen. En el socialde-

mòcrata, que trobem sobretot als països 

nòrdics, és l’Estat qui assumeix la prin-

cipal responsabilitat en la provisió del 

benestar. El règim de benestar socialde-

mòcrata es caracteritza per un elevat 

grau de desmercantilització, que deriva 

de la universalitat i l’extensió dels 

drets socials garantits, i per l’impacte 

redistributiu de les polítiques socials, 

que tenen un important efecte reductor 

de les desigualtats socials. A més, el 

règim nòrdic, encarnat especialment 

per l’arquetip de benestar de Suècia, és 

el que ha aconseguit avançar més en la 

integració de les dones en el mercat de 

treball i també en la igualació dels rols 

de gènere dins la família, gràcies a una  

generosa oferta de prestacions i serveis 

públics que generen una elevada pres-

sió fi scal. 

En segon lloc, tenim el règim de 

benestar corporatista, també anomenat 

conservador, que apareix a països con-

tinentals d’Europa occidental com ara 

Alemanya occidental, Àustria o França. 

Una de les notes distintives d’aquest 

model és el lloc primordial que hi 

ocupa la família com a proveïdora de 

benestar a través dels serveis infor-

mals que ofereix, ja sia als infants en 

edat preescolar o a les persones grans 

dependents. Tot i que les prestacions 

socials hi són prou importants, la seva 

fi nalitat no és l’exercici de la solidaritat 

o l’anivellament social, sinó tan sols el 

manteniment dels ingressos, i l‘Estat 

només actua quan la família és incapaç 

d’acomplir les seves responsabilitats 

(principi de subsidiarietat). En conso-

nància amb aquestes lògiques, el règim 

corporatista-conservador no promou 

activament la participació femenina en 

el mercat de treball a través de l’oferta 

de serveis socials. 

Finalment, el règim liberal és el que 

bàsicament confi a en el lliure mercat 

per a la provisió de benestar. És el sis-

tema típic dels EUA i d’altres països 

anglosaxons, els exponents del qual a 

Europa són especialment el Regne Unit 

i Irlanda. En el model liberal l’Estat 

tracta d’interferir amb el mercat com 

menys  millor, i les seves actuacions 

residuals només es donen per evitar els 

pitjors efectes de la pobresa. El grau de 

desmercantilització així com els nivells 

de les prestacions socials hi són molt 

baixos i, per defecte, l’acció de l’Estat 

tendeix més aviat a reforçar les estruc-

tures de desigualtat social. 

Segons la formulació d’Esping-

Andersen (1990, 1999), els països del 

sud d’Europa (especialment Itàlia) no 

serien res més que una variant del 

règim de benestar conservador. Altres 

analistes han suggerit l’existència d’un 

règim de benestar propi dels països 

mediterranis que alguns autors han 

anomenat de tipus «rudimentari» (Leib-

fried, 1992) o han caracteritzat a partir 

de la «solidaritat familiar i de parentiu» 

(Naldini, 2003).2 D’altra banda, també 

és habitual agrupar els països europeus 

orientals que formaren part de l’antic 

bloc soviètic dins el règim de benestar 

postcomunista (Arts and Gelissen, 2002; 

Ferge, 2008). 

Esping-Andersen explica la diversi-

tat de règims de benestar a partir la for-

ja històrica de determinades coalicions 

de partits i de l’existència de diferents 

trajectòries institucionals. Si bé els 

sistemes familiars dels països moderns 

avançats presenten entre ells diferèn-

2. Sobre aquesta qüestió, vegeu també Saraceno, 1994; 

Ferrera, 1996; Flaquer, 2004a; Flaquer i Escobedo, en 

premsa.
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cies força signifi catives, els reptes amb 

què s’enfronten els seus governs a l’ho-

ra d’abordar les problemàtiques que es 

plantegen en el camp familiar són bas-

tant semblants. Val a dir que gran part 

de la diversitat que apareix en les for-

mes i en les estructures familiars dels 

països europeus és més atribuïble als 

seus distints graus de desenvolupament 

socioeconòmic —i sobretot a les dife-

rents respostes que les administracions 

públiques nacionals han donat en el 

passat i continuen donant en el present 

als desafi aments emergents en el camp 

del benestar— que no pas a una supo-

sada dissemblança radical en els valors 

(Esping-Andersen, 1999). En canvi, un 

nombre d’investigadors atribueixen la 

varietat de règims de benestar al predo-

mini de diferents complexos axiològics 

en les nacions avançades. De fet, tota 

una línia de recerca sobre els models 

de benestar emfasitza l’existència de 

tradicions culturals diverses, que s’en-

carnarien en la identitat de distintes 

«famílies de nacions» (Castles, 1993; Fla-

quer, 2004a). Així, el contrast entre cer-

tes opinions dels ciutadans dels Estats 

Units i de la Unió Europea és eloqüent. 

Segons l’Enquesta mundial de valors, 

mentre que un 71% dels americans 

creuen que els pobres disposen d’opor-

tunitats per escapar de la pobresa, no-

més el 40% dels europeus ho creu així. 

Aquestes actituds són determinants a 

l’hora de donar o no suport a mesures 

redistributives per part de l’estat del 

benestar (Alesina i Glaeser, 2004). 

Una part important de la contribu-

ció de la crítica feminista al debat sobre 

els règims de benestar insisteix en 

l’oblit per part d’Esping-Andersen dels 

distints models de família subjacents 

als diferents règims de benestar, sense 

que això suposi afi rmar l’existència 

d’una necessària correspondència en-

tre ambdós nivells. En els darrers anys 

es percep a molts països europeus un 

interès considerable per aprofundir 

més en els complexos processos d’inte-

racció entre els canvis en la família i les 

transformacions de l’estat del benestar. 

Molts analistes han començat a adver-

tir que les mutacions en curs pel que fa 

Figura 2. Règims de benestar i models familiars
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a la composició i l’organització de les 

llars constitueixen forces motrius que 

impulsen noves polítiques socials, les 

quals al seu torn n’afecten el ritme i la 

direcció (Lewis, 2006). 

Tenint en compte que (1) la vigència 

i perpetuació dels models de família 

depèn en part del suport normatiu i 

institucional que els presta —sovint per 

defecte— la legislació o les polítiques 

socials d’un país, i que (2) un dels prin-

cipals pilars en la provisió del benestar 

és la família, en l’anàlisi dels estats del 

benestar resulta preceptiu prendre en 

consideració la dimensió dels models 

de família. 

Una de les primeres crítiques que va 

rebre el concepte de règim del benestar 

ja hi assenyalava l’absència de la varia-

ble gènere i insistia en la necessitat 

d’incorporar-hi les relacions entre el 

treball remunerat i no remunerat, tot 

suggerint en conseqüència la formula-

ció d’una tipologia alternativa basada 

en el grau d’institucionalització del 

model de família del sustentador mas-

culí (Lewis, 1992).  

Més recentment s’ha tractat d’in-

terpretar la varietat d’institucions del 

benestar a Europa a partir de l’anàlisi 

de l’arranjament del treball i el be-

nestar, defi nit com el camp específi c 

d’interrelacions entre els factors cul-

turals i institucionals i les estructures 

socials en relació amb la manera com 

s’organitzen el treball i el benestar, 

i com ambdós s’interrelacionen. Un 

determinat arranjament es basa en 

certes idees culturals dominants a les 

quals es refereixen tant les institucions 

com els actors socials, i és el resultat 

de confl ictes, processos de negociació 

i compromisos dels actors socials d’un 

període de temps anterior, de tal mane-

ra que en el seu canvi o reestructuració 

hi intervenen diferents actors socials. 

Per tant, el possible impacte de les po-

lítiques de l’estat del benestar resulta 

modifi cat per diversos factors culturals, 

institucionals i socioestructurals (Pfau-

Effi nger, 2004, 2005, en premsa).  

En aquest sentit, pot resultar molt 

útil evocar la tipologia de diferents mo-

dels d’organització familiar en funció 

del repartiment dels treballs de cura 

segons el gènere (Pfau-Effi nger, 2004b,

2005). Si ens referim sobretot al desen-

volupament dels treballs de cura a Eu-

ropa en els darrers decennis des de la 

meitat del segle XX, podem identifi car 

diverses variants en el subarranjament 

del treball i la família. Aquesta dimen-

sió pren especialment en consideració 

la distribució del treball formal i in-

formal entre els membres adults d’un 

grup familiar. Els models culturals de 

la família que es poden distingir són 

els següents (Pfau-Effi nger, en premsa) 

(fi gura 2):

1) El model d’economia familiar és 

propi de les societats preindustrials o 

de les zones rurals de les societats in-

dustrials i es caracteritza perquè és el 

mateix grup domèstic qui s’encarrega 

de l’organització de la producció en el 

marc d’una economia de subsistència 

i amb un desenvolupament del mercat 

molt escàs. La divisió del treball segueix 

línies de gènere (i també d’edat), però 

tot i que les dones assumeixen gairebé 

en exclusiva les tasques de reproducció 

i cura, també participen àmpliament 

en la producció. 

2) El model «sustentador masculí / 

mestressa de casa» apareix i es conso-

lida sobretot en les societats basades 

en economies industrials fordistes. En 

aquest model les diferències de gènere 

s’hi accentuen, atès que si bé les espo-

ses/mares es troben replegades en l’àm-

bit privat de la llar, en canvi els homes 

s’encarreguen en exclusiva del sosteni-

ment de la llar a través del salari que 

els reporta la seva integració al mercat 

de treball. En aquest model els drets 

socials originaris són típicament mas-

culins, mentre que els femenins vénen 

derivats a través del matrimoni. 

3) El model «sustentador masculí / 

cuidadora a temps parcial» parteix de 

l’acceptació de la integració limitada 

de les dones al mercat de treball (per 

exemple, a mitja jornada) sense que 

això suposi el seu abandó de la respon-

sabilitat de bona part de les activitats 

de cura. Es pot considerar que l’emer-

gència d’aquest model és el resultat 

de la modernització del patró anterior 

davant els reptes que suposaven el des-

cens de la fecunditat i la necessitat de 

la incorporació de les dones al mercat 

de treball. Com que és producte de 

l’evolució del model del sustentador 

masculí, podem pensar que la seva vi-

gència es limita sobretot a les societats 

en què havia estat implantat el model 

anterior (Pfau-Effi nger, 2004b).
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4) El model «doble sustentador / 

cures externes» és el tipus que promou 

especialment el règim de benestar so-

cialdemòcrata i que consisteix en la 

participació de pares i mares en el 

mercat de treball, feta possible gràcies 

a una important externalització dels 

serveis de cura a càrrec de l’estat del 

benestar.  

5) El model «doble sustentador / 

doble cuidador» és un arranjament que 

implica la participació igualitària d’ho-

mes i dones tant en el treball remune-

rat com en les tasques de cura. Es tracta 

d’un ideal més que no pas d’un model 

extret de la realitat empírica, un patró 

que encara no s’ha donat històricament 

a cap col·lectivitat humana, encara que 

algunes societats actuals s’hi aproxi-

men molt més que no pas d’altres.  

Les polítiques familiars a Espanya

En aquesta breu presentació no disposo 

d’espai per descriure a fons les caracte-

rístiques i les vicissituds de les políti-

ques familiars al nostre país i, per tant, 

remeto el lector a altres publicacions 

anteriors sobre el tema (Flaquer i Bru-

llet, 1999; Flaquer, 2000, 2002b, 2005, 

en premsa). Em limitaré a comentar 

certs aspectes de l’evolució recent de 

les polítiques familiars al nostre país i 

examinar alguns dels reptes amb què 

ens enfrontem en aquest aspecte. 

La situació i els canvis experimen-

tats pel cas espanyol il·lustren la difi cul-

tat d’encasellar països concrets en de-

terminats règims del benestar o models 

de família. La ja problemàtica inclusió 

d’Espanya dins les tipologies en ús, ja 

sia dels règims del benestar o dels mo-

dels de família, s’ha complicat encara 

més arran de les mutacions recents de 

l’estat del benestar espanyol. 

Segons la caracterització d’Esping-

Andersen (1990, 1999), Espanya forma-

ria part del grup de països enquadrats 

dins del règim del benestar «conserva-

dor», però des d’un bon començament 

un cert nombre d’analistes han posat 

en qüestió aquesta categorització de 

països del sud d’Europa com ara Espa-

nya o Itàlia (Leibfried, 1992; Saraceno, 

1994; Ferrera, 1996; Flaquer, 2004a,

entre d’altres). En els darrers anys s’està 

obrint camí la noció del model de la 

«solidaritat familiar i de parentiu» com 

a nota característica del règim del be-

nestar mediterrani, ja que en els països 

del sud d’Europa s’espera la presència 

de forts lligams intergeneracionals i 

una intensa solidaritat entre els pa-

rents al llarg del cicle vital tant dins la 

pròpia llar com entre les llars emparen-

tades (Naldini, 2003).

Dins el marc del règim del benestar 

de la «solidaritat familiar», els arranja-

ments familiars i de gènere no es basen 

tant en el model «sustentador masculí / 

mestressa de casa», sinó que cauen més 

aviat sota el model tradicional d’econo-

mia familiar (vegeu la fi gura 2) (Sarace-

no, 1994; Pfau-Effi nger, 2004b). Tanma-

teix, durant els dos primers decennis 

de la transició democràtica, arran d’un 

cert nombre de circumstàncies (taxes 

molt elevades d’atur femení, manca 

de serveis d’atenció infantil, etc.), en la 

majoria de les parelles només estava in-

tegrat el marit en el mercat de treball. 

En aquest context, caldria fer una relle-

vant distinció entre els models norma-

tius institucionals i les pautes d’orga-

nització familiar des del punt de vista 

de les pràctiques socials. Al nostre país 

la modernització del model de família 

del «sustentador masculí» no fou mai 

una opció viable, ja que, tant des d’un 

punt de vista estructural com polític, es 

trobava en una posició molt dèbil i no 

hi tenia implantació ni tradició. Aquest 

model fou imposat per l’Estat franquis-

ta quan la proporció de treballadors 

ocupats dins el sector industrial era 

força baixa i no fou sostingut als inicis 

del període democràtic, ja que fou con-

siderat per la majoria de forces políti-

ques de l’època com a part integral del 

llegat autoritari del franquisme. 

Encara que la proporció de parelles 

en què només treballa un dels mem-

bres és força elevada al nostre país, 

segons podem observar a la taula 1, 

gairebé dues terceres parts de les dones 

espanyoles (64%) opten pel model de 

família del «doble sustentador i cui-

dador», segons el qual marit i muller 

estan ambdós integrats al mercat de 

treball amb una dedicació semblant i 

s’ocupen també de la cura dels fi lls i 

de la casa. En canvi, altres opcions com 

ara el model del «sustentador masculí 

/ cuidadora a temps parcial» (16,2%) o 

del «sustentador masculí / mestressa de 

casa» (13,9%) reben un suport relativa-

ment minoritari. Per bé que podríem 

considerar que aquesta preferència és 
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una manifestació de bones intencions 

o de l’expressió d’un ideal o d’un desig 

que disten molt de la realitat quotidia-

na, si ens prenem seriosament les pre-

dileccions de les dones espanyoles ens 

hauríem de preguntar quines són les 

barreres socials o econòmiques que im-

pedeixen la posada en pràctica d’aquest 

model.

Tot i que donar una resposta plena 

a aquesta qüestió requeriria fer unes 

anàlisis molt complexes, l’examen de 

l’evolució recent del sistema espanyol 

de protecció social podria aportar-hi 

algunes claus importants. Des de la 

victòria de José Luis Rodríguez Zapa-

tero a les eleccions generals del 14 de 

març del 2004, s’ha aprovat un seguit 

de lleis importants que han determi-

nat una reorientació de l’estat del be-

nestar al nostre país i que han suposat 

uns avenços decisius en el reconeixe-

ment de drets socials. Així, per exem-

ple, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’educació, que regula la prime-

ra etapa d’educació i atenció infantil 

0-3, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 

de promoció de l’autonomia personal 

i atenció a les persones en situació de 

dependència, i la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per la igualtat efecti-

va de dones i homes han representat 

aportacions essencials en matèria de 

conciliació entre la vida laboral i fami-

liar. Igualment, les lleis 13/2005, d’1 de 

juliol, i 15/2005, de 8 de juliol, per les 

quals es modifi quen el Codi civil i la 

Llei d’enjudiciament civil en matèria 

de dret a contraure matrimoni i de 

separació i divorci, respectivament, a 

les quals caldria afegir el Reial decret 

1618/2007, de 7 de desembre, sobre 

organització i funcionament del Fons 

de Garantia del Pagament d’Aliments, 

han representat canvis en aspectes 

substancials del dret de família com 

ara la introducció del matrimoni entre 

persones del mateix sexe, l’accés al 

divorci sense passar prèviament per la 

separació, la regulació de la custòdia 

compartida o una certa garantia en el 

pagament de les persions d’aliments. 

D’altra banda, en els darrers anys 

a Catalunya la Llei 18/2003, de 4 de 

juliol, de suport a les famílies, la Llei 

8/2006, de 6 de juliol, de mesures de 

conciliació de la vida personal, fami-

liar i laboral, del personal al servei 

de les administracions públiques de 

Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octu-

bre, de serveis socials, o la Llei 5/2008, 

del 24 d’abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista, han 

suposat considerables progressos en 

l’impuls de les polítiques familiars i en 

la reconstrucció i creixement del nos-

tre estat del benestar. En tot cas, avui 

ja no resulta permissible qualifi car les 

polítiques socials i familiars espanyo-

les de «rudimentàries» (Leibfried, 1992; 

Andreß et al., 2006). 

Taula 1. Enquesta sobre fecunditat i valors a l’Espanya del segle XXI. Centre 
d’Investigacions Sociològiques, 2006

Pregunta 615: Hi ha moltes maneres  de repartir-se les tasques i responsabilitats familiars.
Li’n donaré uns quants exemples. Si els diners no fossin un problema, quina d’aquestes opcions 
escolliria per a vostè?

Una família en la qual els dos membres de la parella tenen una feina 

amb una dedicació semblant i en la qual es reparteixen igualitàriament 

la cura dels fi lls i la casa.

Una família en la qual la muller té una feina amb una mica menys de 

dedicació que la del marit i s’ocupa més que aquest de tenir cura de la 

casa i els fi lls.

Una família en la qual el marit té una feina amb una mica menys de 

dedicació que la muller i s’ocupa més que aquesta de tenir cura de la 

casa i els fi lls.

Una família en la qual tan sols el marit té feina i en la qual la muller es 

dedica a tenir cura de la casa i els fi lls.

Una família en la qual tan sols la muller té feina i en la qual el marit es 

dedica a tenir cura de la casa i els fi lls.

Cap dels casos anteriors

N.S.

N.C.

Total

% Nombre

 64,4 6.230

 16,2 1.577

 1,2 118

 13,9 1.357

 0,5 47

 1,1 111

 2,4 232

 0,6 60

 100,0 9.736
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Sens dubte, el sistema espanyol de 

protecció social té un caràcter híbrid i 

en la seva arquitectura actual podem 

detectar la presència d’elements ante-

riors pertanyents a diferents règims 

del benestar. Si bé en els seus orígens 

durant la dictadura franquista l’estat 

del benestar espanyol s’inspirà en el 

model conservador bismarckià, també 

hi podem advertir signes del règim 

liberal (pensions no contributives) 

i socialdemòcrata (universalització 

de l’atenció sanitària). En la seva 

evolució més recent el nostre model 

de benestar s’està allunyant del rè-

gim basat en la solidaritat familiar i 

s’acosta al socialdemòcrata (Flaquer i 

Escobedo, en premsa; Moreno, 2008). 

En efecte, l’arranjament del treball 

i el benestar basat en la solidaritat 

entre familiars i parents sembla estar 

en declivi malgrat que encara podem 

observar molts residus d’aquest patró 

a la societat espanyola. La seva per-

manència sembla compromesa per 

l’augment de la provisió de serveis de 

cura per part de dones immigrants, 

d’una banda, i pel reconeixement 

de nous drets socials en relació amb 

l’atenció als infants i a les persones 

dependents, de l’altra, com a resposta 

davant l’increment de la participació 

femenina en el mercat de treball. 

Mentre que la mercantilització dels 

treballs de cura mitjançant la contra-

ctació d’immigrants no implica un 

qüestionament radical de la divisió 

sexual del treball dins la llar, en canvi 

l’ampliació dels drets socials per part 

del govern sí que podria presagiar 

una transformació del model vigent 

de família. 

Tanmateix, l’aproximació al model 

nòrdic topa amb un seguit d’obstacles. 

En primer lloc, el règim socialdemòcra-

ta només resulta possible amb l’existèn-

cia d’una elevada pressió fi scal i caldrà 

veure si la societat espanyola i el govern 

estaran disposats a avançar en aquesta 

direcció. És veritat que, segons dades 

publicades recentment, Espanya és un 

dels països de l’OCDE en què la pressió 

fi scal ha crescut més durant l’any 2007. 

Actualment ja hem assolit el 37,2% del 

PIB, tot superant la mitjana dels països 

de l’OCDE, però encara ens trobem 

lluny de la mitjana de la Unió Europea 

i del pecentatge d’un país com Dina-

marca (48,9% del PIB), un dels repre-

sentants més conspicus del règim so-

cialdemòcrata i líder en polítiques d’in-

fància. Val a dir que, malgrat aquests 

progressos, l’augment de la recaptació 

fi scal espanyola ha estat el resultat del 

dinamisme de l’activitat econòmica 

més que no pas de la voluntat política 

del govern.3 Quan s’està acostant un pe-

ríode de vaques magres arriba també el 

moment de la veritat per a les adminis-

tracions, que s’hauran de comprometre 

a fons i defi nir clarament quines són 

les seves prioritats. Una prova de foc 

serà el fi nançament adequat i sufi cient 

de la Llei de dependència. Ara bé: si el 

govern vol impulsar de debò el desenvo-

lupament de l’estat del benestar, caldrà 

que es plantegi primer de tot fer una 

reforma del seu fi nançament, la qual 

cosa permetria que el sistema guanyés 

legitimitat i suport per part de la pobla-

ció. Com és ben sabut, al nostre país el 

sistema de protecció social descansa de 

manera desmesurada sobre l’esquena 

de les classes mitjanes a través del pa-

gament de cotizacions socials empresa-

rials i d’impostos directes per part dels 

assalariats.

Una segona assignatura pendent és 

el foment de la cohesió social i la lluita 

contra la pobresa. L’arribada de forts 

contingents d’immigrants, l’impacte 

del fracàs escolar (un dels més elevats 

de la Unió Europea), el creixement 

del divorci i la monoparentalitat són 

factors que fan presagiar la necessitat 

d’un forta inversió en infància. Mentre 

que s’han aconseguit avenços força sig-

nifi catius en matèria d’equilibri entre 

la vida familiar i laboral, el combat con-

tra les desigualtats, tant de classe com 

de família, ha restat oblidat. En aquest 

sentit, tant la universalització com la 

millora de les prestacions per fi ll a càr-

rec semblen peremptòries. Igualment, 

la reducció de la pobresa infantil és 

un requisit indispensable per garantir 

la igualtat d’oportunitats entre els in-

fants. L’assoliment d’aquests objectius 

dependrà, en última instància, d’un 

canvi de model de desenvolupament 

socioeconòmic, fi ns ara excessivament 

basat en la construcció i en el turisme. 

La crisi econòmica en què ens trobem 

immersos podria ser una bona oportu-

nitat per intentar-ho. 

3. El País, dijous 16 d’octubre de 2008, p. 30.
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