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ABSTRACT 

La família és la institució més important dins de la societat, on succeeixen la funció 

reproductiva, la formació de capital humà i social, i on es produeixen els primers intercanvis i 

transferències culturals en la vida de les persones, d’una generació a un altre. Les decisions 

que preguin al llarg de la vida, afectaran tant a la configuració de la societat, com a 

l’economia, com a les accions polítiques. 

Els integrants de la família «pares, mares, avis i àvies» són els principals agents de conciliació 

de la vida familiar i laboral, que deriva de les diferents relacions que sorgeixen del mercat 

laboral. La incorporació de la dona al mercat laboral, acompanyada d’una evolució 

demogràfica i social de la població molt important, va revolucionar la institució de la família 

amb un canvi de rol imprescindible cap a la ―corresponsabilitat‖ familiar. I quan les mesures 

de conciliació de la vida familiar, laboral i personal no són suficients, allà hi és (però no 

encerto a afirmar, que sempre hi serà) la família. Així sorgeix la Solidaritat Intergeneracional, 

com a resposta bàsica a la falta de recursos i mitjans de les famílies a l’hora de conciliar la 

vida familiar, laboral i personal. 

“Las madres de hoy se perciben como una generación de transición, muy diferente de sus 

propias madres, pero también de sus hijas cuyo futuro culminará, creen, el camino por ellas 

iniciado. Las abuelas representan a la mujer de antes, cuya seguridad se asocia a la posición 

en la familia, dependiente siempre de un varón, Su espacio es el hogar, su ocupación la 

reproducción y mantenimiento de los miembros de la familia, y su virtud típica el sacrificio. 

Dependencia y seguridad son los dos rasgos característicos y complementarios que permiten 

entender la lógica que subyace a su situación. Las madres de hoy perciben su propia situación 

como diferente. Las reglas del juego han cambiado, en primer lugar porque la familia no es 

ya para las mujeres la institución segura para toda la vida sino que se diversifican cobrando 

importancia creciente la propia seguridad individual a través del trabajo y la autonomía 

económica que éste conlleva.” 

ConstanzaTobio – ―Cambio social y solidaridad entre generaciones‖, pág.154 
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INTRODUCCIÓ 

 

 

 

Aquest treball neix de la inquietud que em provoca la realitat envers la conciliació de la vida 

familiar, laboral i personal. De com fer possible la coordinació dels diferents factors que hi 

juguen un paper fonamental en aquest dret constitucional que tenen reconegut tots els 

treballadors a Espanya, i com no només els adults, com a pares i mares que estan iniciant la 

formació de la seva família podran compaginar les responsabilitats laborals amb les 

responsabilitats familiars de cura de fills o majors dependents, sinó també, com la gent jove 

podrà compaginar ambdues responsabilitats, quan tinguin la oportunitat d’incorporar-se al 

mercat laboral, tenint càrregues familiars de persones grans dependents; i el paper que 

desenvolupen els avis quan són ells qui s’han de fer càrrec dels seus néts. 

 

Com la massiva incorporació de la dona al mercat de treball durant el segle passat va 

comportar un canvi de perspectiva de la realitat social i econòmica en els diferents àmbits de 

la nostra societat. 

 

Investigant sobre el tema, m’adono que hi ha molta literatura sobre el tema de la conciliació 

de la vida familiar, laboral i personal, sobre com es formula el dret a conciliar, sobre si a 

Espanya s’aplica o no correctament, en una època on cada vegada més s’està implementant la 

figura de la ―corresponsabilitat‖
1
, concepte que ve donat des d’Europa, i si aquest dret ha 

evolucionat després de la publicació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març sobre Igualtat 

Efectiva al 2007. Una de les qüestions principals, és si aquest dret com a tal, en la seva 

concepció i articulació és suficient i, si s’amaga darrera de la conciliació un tema de gènere, si 

hi ha discriminació a l’hora de formular el dret recollit a l’article 37 de l’Estatut dels 

Treballadors, sobre si la formulació intrínseca va dirigida cap a les dones directament, perquè 

són elles majoritàriament qui realitzen les tasques de cura de menors i s’encarreguen de 

familiars dependents, entre d’altres tasques que van lligades amb la família, encara que cada 

vegada més, també vaguin encaminades cap als homes. 

                                                             
1
 El concepte de ―Corresponsabilitat‖ entès en el sentit com s’explica a l’article sobre “Los principios 

rectores de la LO 3/2007 sobre Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres a la luz de las estrategias de 

«Gender Mainstreaming» y «Empowerment» de la Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”,de la 

Catedràtica de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra, la professora Julia López 

López, indicat al apartat de Bibliografia d’aquest treball. 



 

6 
 

Però què passa quan les mesures destinades a la conciliació efectiva de la vida familiar, 

laboral i personal són insuficients, què passa quan la regulació d’un dret tan essencial es 

queda curta i trobem casos on es incompatible la vida familiar o personal amb la vida laboral 

de les persones treballadores. Què passa quan una dona ha d’escollir entre ser mare o fer 

prevaldre la seva carrera professional, perquè les dues coses alhora són incompatibles. Què 

passa quan un home es veu condicionat entre l’elecció de la vida laboral que implica el seu 

desenvolupament professional, o la vida familiar per tenir a càrrec persones dependents o un 

nou nascut i la seva parella també treballa. 

 

És aquí on em trobo amb la „Solidaritat Intergeneracional‟ com a via alternativa a les 

mancances de regulació i els escassos mecanismes que ofereix l’Estat sobre el nostre dret a 

poder conciliar la vida familiar, laboral i personal. 

 

Quan parlem de la Solidaritat Intergeneracional, pel contrari com passa amb la conciliació, la 

oferta de literatura sobre aquest tema és molt reduïda, encara que és un concepte que cada 

vegada va guanyant més força, motivat pels canvis socials, econòmics i demogràfics que 

venen produint-se des del segle passat. Avarca diferents perspectives, des de la educativa, 

passant per la econòmica, sociològica i demogràfica, fins a incidir en la perspectiva social.  

 

La pregunta que dóna motor a aquest treball és ―Quina incidència té la Solidaritat 

Intergeneracional en la vida familiar, laboral i personal a Espanya?‖. Un cop plantejada 

aquesta pregunta, parteixo de dues hipòtesis, la primera, que els avis desenvolupen un paper 

fonamental en la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. I la segona, que la 

Solidaritat Intergeneracional té un transfons de gènere encara per resoldre. 

 

Faig un estudi, entre d’altres documents, del que diferents economistes com Maria Teresa 

López López, Viviana González Hincapié i Antonio Jesús Sánchez Fuentes, presenten en el 

seu treball “Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. El caso 

español.” a través d’ ―Acción familiar‖
2

 del que ells entenen que és la Solidaritat 

Intergeneracional en la família (des d’una perspectiva més econòmica), les seves afeccions i 

les diferents dimensions que aquesta presenta. 

 

                                                             
2

―Acción Familiar (AFA)‖ és una organització sense afany de lucre dedicada a la promoció, 

reconeixement, ajuda i protecció de la institució familiar i el seu entorn. [ http://www.accionfamiliar.org/ ] 

http://www.accionfamiliar.org/
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He volgut realitzar aquest treball des d’una perspectiva familiarista, i és per això, que cada 

cop que parli sobre la conciliació de la vida familiar i laboral, o el dret de ―conciliació de la 

vida personal, laboral i familiar‖, l’enunciaré com a ―conciliació de la vida familiar, laboral i 

personal‖. Donant així una proximitat i preferència a la família dins del dret a la conciliació. 
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1. EL CANVI SOCIAL des d’una perspectiva de dona i família 

 

 

 

A l’Estat espanyol podem tenir en consideració a tres agents fonamentals com a motors dels 

diferents canvis que es venen produint des del segle passat, així comcanvis polítics, canvis 

econòmics i canvis socials. Per una banda, principalment l’Estat, entenent també en el seu 

conjunt les institucions públiques, què és qui ha de proporcionar, alhora, la regulació de les 

diferents matèriesdins d’un marc adequat i donar resposta a les diferents necessitats socials 

que sorgeixin per proporcionar un equilibri als diferents mercats; les empreses, que són qui 

generen la concepció de treball i la forma d’organització davant de la canviant realitat social; i 

per últim, la societat què és, generalment, el grup que dóna motor als canvis, i qui ha de 

generar un canvi d’esquemes en referència a canvis de mentalitat, concepció de rols, i de 

formes de funcionar (Gómez & Martí, 2004). Sobretot, en el tema que tracta aquest treball, el 

canvi de mentalitat sobre els rols que desenvolupen homes i dones a la societat, fent incís al 

mercat laboral i en el nucli familiar. 

 

L’alt grau d’implicació i activitat de la família, tant al mercat laboral com en la societat, és 

latent a Espanya. La família, com a microgrups individuals dins de la societat, proporciona els 

recursos necessaris que manquen de l’acció de l’Estat i/o institucions públiques i privades, 

necessaris per cobrir les diferents situacions sobrevingudes i necessitats socials, sobretot en 

temes de cura del més petits, ja siguin nadons, nens o adolescents (joves), i per altra banda de 

les persones grans, ja siguin dependents per alguna discapacitat o simplement per la edat 

(avis). ―Tot i l’increment de la ocupació femenina, l’Estat del benestar espanyol encara 

assumeix que les responsabilitats de cura dels dependents ha de ser internalitzat per les 

famílies‖ (Esping-Andersen, 2004). 

 

―Gösta Esping-Andersen conceptualitza la des-familiarització que permet analitzar la 

interrelació entre l’acció de l’Estat, el mercat i les llars familiars, profunditzant en l’estudi de 

les estratègies familiars davant del nou escenari polític i social, fent un incís en com es 

distribueixen les tasques productives i reproductives entre homes i dones, i com aquesta 

condiciona la incorporació de la dona al mercat laboral, i si és així, com les famílies davant la 

falta de polítiques concilia la vida laboral i familiar‖ (Mestre-Miquel, Guillen-Palomares, & 

Caro- Blanco, 2012).  
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1.1. La incorporació de la dona al mercat laboral 

 

 

La massiva incorporació de la dona al mercat laboral a Espanya, es va produir amb la 

consolidació del sistema democràtic a finals dels anys setanta (de manera tardana respecte a  

altres països de la Unió Europea) conjuntament amb el canvi d’estructura d’accés al sistema 

eductiu. Això va comportar un gran canvi social, cultural, ideològic i econòmic, canvis que es 

van anar desenvolupant en línies paral·leles. El canvi social motivat, va ser un dels més 

profunds del segle XX. Aquests canvis van tenir un impacte molt gran en la institució de la 

família. Van comportar transformacions ideològiques importants, no tan sols en la estructura 

social, sinó també en els hàbits personals, que responen a nous conceptes i comportaments de 

les persones, sobretot en la figura de les dones. La figura de la dona va aconseguir un 

reconeixement de canvi de rol a la família i dins de la societat molt importat, la seva funció 

principal va deixar de ser la de constituir una família, sent el seu paper fonamental el 

d’esposa, mare o filla qui s’encarregava d’atendre les necessitats de la família, com ara la 

realització de tasques domèstiques o funcions de cura, tant de nens menors com d’adults 

majors; a complir, potser amb una cosa molt bàsica, com pot ser la autorealització personal; 

involucrant-se en el mercat laboral. Però es manté el handicap que encara guanyant autonomia 

personal i professional, ha de suportar una doble càrrega i compatibilitzar, o arribar a haver 

d’optar, entre el desenvolupament professional o personal en l’atenció a la família. 

 

Les característiques de l’habitatge i la disponibilitat dels mitjans que permeten l’alliberació 

del temps invertit en las tasques domèstiques; les obligacions familiars, sobretot les 

relacionades amb la cura de nens i avis; els ingressos de la unitat familiar; i les 

característiques personals de la dona, com l’edat, els estudis, les competències personals i 

professionals, són factors a tenir en compte a l’hora de mesurar la incorporació de la dona al 

mercat de treball, perquè poden arribar a ser condicionants. ―El nostre model econòmic actual 

el podem definir com a una nova economia de mercat, entès com a una societat caracteritzada 

per un excés de materialització i en la que les famílies amb massa freqüència, prenen les seves 

decisions en funció de la seva capacitat de consum‖ (López López, González Hincapié, & 

Sánchez Fuentes, 2015). 
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Aquest canvi d’estructura social i d’ideologies, ha tingut una forta incidència en diverses 

variables demogràfiques i socials com l’augment de l’esperança de vida que comporta la 

prolongació de la vida en família i la possibilitat de coexistència de diverses generacions a la 

família; la caiguda de la fecunditat amb la respectiva baixada de la natalitat, canvi en la edat 

mitjana de nupcialitat i un augment de la cohabitació
3
, l’aplaçament de la maternitat (al 2014 

la edat mitjana era als 31,78 anys), el nombre mig de fills per dona, etc., encara que cal aclarir 

que la incorporació de la dona al mercat laboral no és la única causa d’afectació d’aquestes 

variables. Alhora, també la concepció i estructura de la família ha canviat, ja no és només 

l’home l’únic sustentador de les economies familiars, sinó que tots dos progenitors treballen, i 

en molts casos les aportacions econòmiques de les dones són cada cop més necessàries a 

causa del ritme de vida actual.  

 

La concepció de la família formada per una parella, home-dona, amb família o sense (em 

refereixo principalment, en aquest cas, a la descendència de fills) ha quedat enrere, i la nova 

tipologia de famílies s’està imposant. Les noves tipologies de famílies cada vegada més 

comunes són les famílies unipersonals, les famílies monoparentals, o fins i tot, les famílies 

―corresidents‖
4
.  

 

El paper de la dona també ha canviat, incrementant notablement els seus nivells d’estudis, ja 

que no només estudien més anys, sinó que abans de ser mares busquen consolidar la seva 

situació professional per trobar una estabilitat i seguretat econòmica; també ha incrementat  

l’accés al mercat laboral i la seva continuïtat en el mateix. Com indica Esping-Andersen, el 

compromís de les dones amb la feina s’hauria de considerar com a un benefici social. 

 

Cada cop més, s’està perdent el punt d’equilibri entre la vida personal o familiar i la vida 

laboral de les dones, per la seva incorporació al mercat de treball, degut a que moltes d’elles, 

arribat el moment, es veuen en la situació d’haver d’escollir entre una o l’altre. Decidir entre 

si ser mares i prendre la decisió d’iniciar la formació de la seva família, tant en la formació 

inicial d’aquesta o en l’elecció del nombre de fills desitjats per exemple; o fer prevaldre la 

seva carrera professional. Encara avui, són les dones, en major mesura respecte als homes, qui 

                                                             
3
 Cohabitació, entesa com a situació de convivència d’una parella que conviuen sense estar cassats, amb 

familiars descendents/ascendents o sense, en el nucli familiar. 
4
 ―Corresidència‖ entesa com a aquella situació en la que conviuen en la mateixa llar diversos nuclis, 

parelles o unitats familiars. P.ex. els pares i un fill juntament amb la dona i els fills d’aquest. O l’avi/à que viu 

amb el seu fill/a i la seva família. (López López, González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015) 
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quan sorgeix la necessitat d’abandonar temporal o permanentment el mercat laboral per tenir 

cura d’un familiar, qui assumeixen aquesta decisió, possiblement induïdes per la diferència 

salarial que avui en dia es manté entre homes i dones, sent previsiblement menor l’impacte de 

pèrdua salarial en la unitat familiar, el de la dona, que el de l’home. També cal destacar que 

els motius de les dones per tenir un nombre major o menor de fills varia en cada cas, 

majoritàriament els motius són econòmics, seguit de prop per motius laborals, bé per 

necessitat o bé per elecció, per considerar que el seu habitatge és petit i que no s’adequarà a 

les noves necessitats que sorgiran, o trobar-se en la situació què a la seva parella li manqui la 

feina, o per manca de recursos d’escoles bressols o d’altres mitjans d’ajut (Crespo, 2010).  

 

―Actualment la unitat familiar necessita de recursos addicionals per a plantejar-se la 

possibilitat de tenir fills. La debilitat de polítiques socials, a l’Estat espanyol i a altres països 

de la Unió Europea, orientades a reduir les càrregues relatives a la cura de la família es van 

deteriorant, no tan sols en els drets d’igualtat de la dona (mares i àvies) sinó també en les 

condicions que afavoreixin la formació de famílies capaces de conciliar la feina i la atenció 

adequada dels seus fills‖(Mestre-Miquel, Guillen-Palomares, & Caro- Blanco, 2012). 

 

 

 

 

1.2. La conciliació de la vida familiar, laboral i personal 

 

 

Entenem que la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, és des d’un punt de vista 

general, la possibilitat de compatibilitzar, de manera equilibrada i satisfactòria (grau que 

variarà segons cada persona), el temps dedicat als dos aspectes més important de la vida en 

societat de les persones, com són la família (vida familiar i personal) i la feina (vida laboral), 

en les seves diferents dimensions, la feina, els familiars, els estudis, un mateix, l’afecte, 

l’amor, el lleure, el benestar, la salut, etc. 

 

El temps, les necessitats econòmiques i als ajuts institucionals, juguen un paper molt 

important en el conflicte que presenta la conciliació. Si una persona ha de tenir cura d’un fill,  

o d’un familiar malalt, o dependent, o ha de fer-se càrrec de situacions familiars de menor 

transcendència, però que no deixen de ser importants dins de la vida diària de les persones, 
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necessita disposar algunes vegades de temps, d’ajuda o de recursos econòmics (o de totes tres 

alhora) que li permetin assumir el cost dels serveis de tercers per a què el seu treball 

professional no es vegi afectat (Gómez & Martí, IESE, 2004). 

 

La conciliació no deixa de ser una eina per facilitar la consecució de la igualtat efectiva entre 

ambdós generes, homes i dones; fent més properes les mateixes opcions i oportunitats per a 

tots dos, per tal que puguin desenvolupar-se en els diferents àmbits de la vida, tan personal 

com professionalment, i en aquest aspecte el canvi de rols ha sigut fonamental. Les polítiques 

sobre la conciliació de la vida familiar, laboral i personal busquen protegir, per una banda, la 

família, i per una altra, la figura de la dona, que necessita un reconeixement i una protecció 

especial per la seva condició biològica, també pel rol reproductiu i familiarista que 

tradicionalment se li ha assignat. Per això, és molt important que els diferents agents socials, 

com les institucions públiques, els sindicats, les empreses, els treballadors, les famílies i el 

govern, impulsin polítiques i accions des de la ―corresponsabilitat‖.  

 

La igualtat és un principi fonamental a la Unió Europea, i com a tal s’ha d’integrar dins de 

totes les polítiques i accions de la Unió Europea i dels diferents Estats membres. La igualtat 

entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diferents textos 

internacionals.  

 

Les diferents polítiques conciliació de la vida familiar, laboral i personal, que venen marcades 

des d’Europa estan basades en els permisos parentals, els serveis públics i les prestacions 

monetàries que deriven de les diferents necessitats que donen dret a la seva percepció, com 

per exemple les destinades a la cura i assistència de familiars. La concepció d’aquestes 

polítiques varia segons els països de la unió. A Espanya, els permisos laborals relacionats amb 

el dret de conciliació afavoreixen el retorn al mercat laboral, sense estar remunerats, com és el 

cas de les excedències per guarda legal de fills menors durant un període de fins a 3 anys, o 

les excedències per cura de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat de fins a 2 

anys de duració, recollides a l’article 46 del Estatut dels Treballadors, que durant el primer 

any d’excedència els treballadors tindran dret a la reserva del lloc de treball, però després 

d’aquest termini, aquest dret queda referit a l’accés a un lloc de treball del mateix grup 

professional o categoria equivalent. 
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Com a eina d’igualtat efectiva entre dones i homes, i per combatre les diferents 

manifestacions de discriminació com són la violència de gènere, la discriminació salarial, la 

discriminació en les pensions de viduïtat, la elevada tassa de desocupació femenina, la encara 

escassa presència de les dones en càrrecs de responsabilitat política, social, cultural i 

econòmica, o els problemes de conciliació de la vida familiar, laboral i personal que 

demostren com la igualtat plena i efectiva
5
 entre dones i homes, encara no és plena, ni 

efectiva, va sorgir la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de Març per a la Igualtat Efectiva de dones i 

homes, tenint en consideració que les polítiques sobre conciliació de la vida familiar, laboral i 

personal mantenen una relació molt important amb el principi d’igualtat. El principi d’igualtat 

de tracte entre dones i homes suposa la absència de tota discriminació, directa o indirecta, per 

raó de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, la assumpció de les obligacions 

familiars i l’estat civil, tal com estableix l’article 1 de la LOI
6
. 

 

La LOI no detalla quins són els drets sobre la conciliació de la vida familiar, laboral i 

personal, i dóna per fet que aquests ja es coneixen. És al capítol II, d’Igualtat i conciliació, en 

el seu article 44, on es fa referència als drets sobre la conciliació de la vida familiar laboral i 

personal, s’estableix que aquests ―es reconeixeran als treballadors i treballadores en la forma 

que fomentin la assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, evitant tota 

discriminació basada en el seu exercici‖.  

 

Aquests drets, han d’incloure, no només els relacionats amb la cura de fills, menors o altres 

familiars, sinó també els vinculats amb la maternitat, situacions d’embaràs i part, ja que tots 

tenen com a finalitat la protecció de la família i la dona, tant des del punt de vista de la 

consecució de la igualtat real i efectiva amb els homes, com des del punt de vista per protegir 

la seva condició biològica (Aguilera Izquierdo, 2007). 

 

Mencionant expressament, els permisos de maternitat i paternitat, estableix que ―el permís i 

prestació per maternitat es concedirà en els termes previstos a la normativa laboral i de 

Seguretat Social. El permís de paternitat, és presenta com a mesura d’equilibri de les 

responsabilitats familiars, i es concedirà en els termes previstos a la normativa laboral i de 

Seguretat Social‖. Aquests drets tenen com a objectiu la protecció dels interessos familiars, 

                                                             
5
 Indicat en la mateixa exposició de motius de la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març sobre Igualtat 

efectiva entre dones i homes. 
6
 Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març sobre Igualtat Efectiva entre dones i homes. 
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però podem entendre que la dona és la figura cap a la qual, directa o indirectament, van 

dirigides la majoria de les polítiques sobre conciliació, ja que estadísticament està demostrat, 

que el paper de les dones i les responsabilitats familiars van de la mà, perquè són elles qui 

assumeixen la seva càrrega.  

 

Totes les mesures que permetin als treballadors compatibilitzar la feina amb la cura de fills o 

familiars, van encaminades cap a la promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones 

(Aguilera Izquierdo, 2007). I la introducció i ampliació de permisos i gaudiment de 

prestacions destinades cap als homes, és un pas més cap a la consecució del canvi de rols i 

cap a la ―corresponsabilitat‖ familiar en les polítiques de conciliació.  

 

El contingut de la LOI va presentar modificacions respecte als permisos retribuïts que van 

destinats a l’atenció de les situacions familiars com la maternitat, la paternitat i els relacionats 

amb la cura de la família en general, en les diferents situacions que es poden presentar, 

d’aquesta manera va modificar la regulació establerta fins al moment a l’Estatut dels 

Treballadors, donant un pas més cap a la ―corresponsabilitat‖ en les mesures de conciliació 

regulades per l’Estat Espanyol. 

 

El dret a la conciliació de la vida familiar i laboral és consagra en el nostre ordenament, en la 

pròpia Constitució Espanyola que proclama a l’article 9.2 la obligació dels poders públics de 

promoure les condicions per a què la igualtat del individu sigui real i efectiva; a l’article 14 

s’estableix el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe, i a l’article 39 

s’estableix el deure dels poders públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica 

de la família, per tant, aquests drets estan protegits amb les màximes garanties constitucionals. 

 

L’Estatut dels Treballadors, recull al llarg del seu redactat
7

 diferents mesures i drets, 

relacionat directa o indirectament amb la conciliació de la vida familiar, laboral i personal 

dels treballadors. Com és la flexibilitat horària, els permisos retribuïts, el dret de lactància, les 

reduccions de jornada, el gaudiment de dies de vacances, les excedències voluntàries i 

excedències per cura de familiars i guarda legal de menors, els permisos per maternitat i 

paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural. També els plans d’igualtat 

                                                             
7
 La última modificació del text de l’Estatut dels treballadors, ha estat la produïda per la publicació del 

“Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores”, publicat al BOE el 24 d’octubre de 2015. 
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com a instruments d’ordenació de la política d’igualtat amb l’objectiu d’avançar en la igualtat 

material entre dones i homes. 

 

Actualment aquests permisos recollits a l’Estatut dels Treballadors estan regulats de la 

següent manera: 

 Respecte a la flexibilitat horària, integrada en l’article article 34 E.T. sobre la jornada, 

al seu apartat vuitè s’estableix el dret dels treballadors a adaptar la duració i distribució de la 

jornada de treball per compatibilitzar la vida familiar i laboral, en els termes que estableixi la 

negociació col·lectiva, o per mitjà d’acord entre treballador i empresari.  

A l’article 37.3 E.T., s’estableixen els permisos retribuïts de, 15 dies en cas de 

matrimoni, 2 dies per naixement de fill o mort, accident o malaltia greu, hospitalització o 

intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti respòs domiciliari, de parents fins al 

segon grau de consanguinitat o afinitat (si a més a més, necessités desplaçar-se el treballador, 

llavors serien 4 dies); el gaudiment d’aquests permisos es pot efectuar indistintament pel pare 

o mare.  

Respecte al naixement de fills, adopció o guarda amb fins d’adopció o acolliment, 

segons l’article 37.4 E.T., les dones que per exercir el seu dret de lactància d’un menor fins 

que aquest compleixi 9 mesos, tindran dret a absentar-se una hora del seu lloc de treball, 

podent-la dividir en dues fraccions; o a la substitució d’aquesta hora diària per la reducció de 

jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes d’acord 

amb el que s’estableixi per mitjà de la negociació col·lectiva. Aquí ja apareix la restricció al 

gaudiment dels dos progenitors (sent més favorables en aquest sentit per a la mare) si tots dos 

treballen, encara que el mateix E.T. enuncia que és un dret individual, que poden gaudir tant 

homes com dones (sense limitar el seu gaudiment per sexe), però limitant el gaudiment en el 

temps a un únic progenitor. I en l’apartat següent es recull que en cas de naixement de fills 

prematurs o que hagin d’estar hospitalitzats a continuació del part, la mare o pare tindran dret 

a la absència d’una hora de la feina, també a reduir la seva jornada en un màxim de dues 

hores. 

A l’article 37.6 E.T. s’estableixen les reduccions de jornada per cura, atenció i guarda 

legal de menors de dotze anys, o discapacitats que no desenvolupin activitat retribuïda, tenint 

dret a reduir des d’una vuitena part fins al màxim de la meitat de la jornada. També aquells 

que hagin de tenir cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per 

raons d’edat, accident o malaltia grau no pugui valdre’s per si mateixos. El dret a les 

reduccions de jornades el poden gaudir indistintament homes i dones, però aquí es veu limitat 
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el seu exercici, per la legitimitat del empresari d’acceptar o denegar el permís, quan dos 

treballadors ostentin el mateix dret per el mateix subjecte causant (p.ex. en el cas que els dos 

progenitors treballen en la mateixa empresa i volguessin sol·licitar una reducció de jornada 

pel seu fill en comú), quan aquest ho justifiqui per raons que puguin afectar al funcionament 

de la empresa. 

Com a novetat més destacada, i molt discutida per la doctrina, sorgeix la concreció 

horària i la determinació del període de gaudiment de la lactància i reducció de jornada, 

corresponents al treballador dins de la seva jornada diària recollit a l’article 37.7 E.T.
8
. 

La no pèrdua del gaudiment, d’acord amb l’article 38.3 ET, dels dies de vacances si 

aquests coincideixen amb processos com la maternitat, paternitat, o lactància, encara que 

finalitzi l’any natural al que corresponen.   

 

Per altra banda, trobem les excedències com a complement o ampliació del dret a reducció de 

jornada, dins de les modalitats de conciliació que permeten una major dedicació a la família
9
; 

i les modalitats de suspensió del contracte de treball amb reserva del lloc de treball per 

maternitat i paternitat; recollides en els articles 46 i 48, respectivament, de l’Estatut dels 

Treballadors. 

 Els treballadors tindran dret a un període d’excedència per cura de fill, (art.46.3 E.T.) 

tant per naturalesa, adoptat, o en aquells casos per guarda legal amb finalitat d’adopció o 

acolliment permanent, durant un període de gaudiment màxim de 3 anys. És tracta d’un dret 

individual dels treballadors, què poden gaudir ambdós progenitors sense distincions. Però 

aquí ens trobem en la mateixa situació respecte a la limitació, que amb les reduccions de 

jornada, per la legitimitat del empresari d’acceptar o denegar el permís, quan dos treballadors 

ostentin el mateix dret per el mateix subjecte causant. També tindran dret a una excedència no 

superior a 2 anys (millorable per conveni col·lectiu) treballadors per atendre un familiar fins 

al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o 

discapacitat no pugui valdre’s per si mateix. I com ja he esmentat anteriorment, només 

conservarà el seu lloc de treball durant el primer any, després d’aquest termini, només 

conserva un dret preferent de reincorporació a un lloc de treball de la mateixa o similar 

categoria a la seva. 

                                                             
8
 Introduïda per la aprovació del “Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para 

la reforma del mercado laboral” publicat al BOE el dia 11 de febrer de 2012. 
9
  Com indica la professora Julia López López en el seu article sobre “Corresponsabilidad familiar y 

políticas legislativas sobre Igualdad”. 
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 El permís de maternitat (art.48.4 E.T.) consta de 16 setmanes de duració continuada, 

amb la possibilitat d’afegir dues setmanes addicionals en cas de part múltiple per cada fill a 

partir del segon, o per fill discapacitat. Les sis setmanes posteriors al part, són d’obligat 

compliment a continuació d’aquest, més enllà d’aquestes setmanes la suspensió es distribuirà 

a opció de  la interessada. En cas de mort de la interessada, amb independència de que aquesta 

treballés o no, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat, o en el seu cas, de la part que resti 

del període de suspensió. En cas de mort del fill, un cop transcorregudes les sis setmanes 

posteriors al part, la suspensió no es veuria afectada, excepte, si la mare sol·licités la 

reincorporació al lloc de treball. La mare, també té la opció de cedir part del descans per 

maternitat a l’altre progenitor i aquest podrà gaudir d’una part determinada i ininterrompuda 

de forma simultània o successiva amb la mare. S’especifiquen dos supòsits d’ampliació del 

permís per maternitat, també de paternitat, en els casos de part prematur i altres causes que 

causin la permanència de l’hospitalització del nou nascut, podent computar-se el permís, a 

instància de la mare o de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària; i en els 

casos de part prematur amb falta de pes i altres casos que per raó clínica el nou nascut 

necessiti hospitalització a continuació del part durant més de set dies, la suspensió es podrà 

ampliar en tants dies com el nou nascut es trobi hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes 

addicionals.  

 En referència al permís de paternitat (art. 48.7 E.T.) amb la ―Ley 9/2009, de 6 de 

octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, 

adopción o acogida‖ es va voler modificar el contingut del permís de paternitat (d’acord amb 

la Llei Orgànica sobre Igualtat 3/2007 a favor de la ―corresponsabilitat‖ familiar), ampliant el 

gaudiment del permís de paternitat de 13 dies ininterromputs, a quatre setmanes de duració, 

però va quedar posposada la seva entrada en vigor fins al 01 de Gener de 2017. Per tant, 

encara està en vigor, d’acord amb el RDL 1/1995 i la Llei de Seguretat Social el gaudiment 

del permís de paternitat de 13 dies ininterromputs, és a dir naturals, per naixement, adopció o 

guarda legal amb fins d’adopció o acolliment permanent. En la meva opinió, la ampliació del 

gaudiment del permís de paternitat a quatre setmanes és una de les mesures de 

―corresponsabilitat‖ familiar més potents dels últims anys (encara que cal continuar 

treballant), ja que acosta els terminis gaudits pel pare als de la mare, i no condiciona ni limita 

el gaudiment del permís d’un progenitor amb el de l’altre.  

 

Per últim, la LOI integra, amb caràcter obligacional per als empresaris, els plans d’igualtat, 

com a un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, 
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tendents a assolir a les empreses la igualtat de tracte i d’oportunitats (igualtat efectiva) entre 

dones i homes, i eliminar la discriminació per raó de sexe
10

. Aquestes mesures s’hauran de 

negociar, i en el seu cas, acordar amb els representants dels treballadors en la forma en que es 

determini a la legislació laboral.  

 

Però un cop dins del mercat laboral, és una realitat constatada i les estadístiques ho recolzen, 

que són les dones qui assumeixen aquesta doble càrrega referida anteriorment, aquesta doble 

jornada laboral, ja que són elles qui a banda de la seva jornada laboral diària, assumeixen la 

major part de les responsabilitats familiars, i qui gaudeixen en major mesura de permisos i 

suspensions del contracte derivats de la cura de familiars, com la suspensió per maternitat 

(que no baixa del 98% del gaudiment del permís per dones), i les excedències voluntàries per 

guarda legal o cura de familiar (al voltant del 95%).  

 

Per tal de resoldre aquesta dualitat, es configuren diferents mesures per afavorir la conciliació 

de la vida familiar, laboral i personal, i en favor de la família com són els Plans Integrals de 

Família, mesures dirigides a les famílies i menors, polítiques de dona i igualtat, serveis socials 

i majors, atenció a la discapacitat, entre altres. Però és clar, que mentre es mantingui la 

discriminació salarial entre dones i homes, en condicions de treball i Seguretat Social, la 

―corresponsabilitat‖ en les tasques familiars no existirà. Ja que aquesta situació implica que la 

dona cobrarà menys i/o no podrà arribar a complir els requisits d’accés a les prestacions de 

Seguretat Social, es quedarà a casa tenint cura de la família o s’incorporarà en llocs de treball 

sempre compatibles amb les tasques domèstiques per tal de compatibilitzar aquesta doble 

càrrega (López López J. , 2002). 

 

 

Però quines mesures de conciliació van destinades als nostres avis i àvies d’avui en dia? 

Perquè cada cop, i en els pròxims anys encara més, amb l’augment de l’esperança de vida, les 

millores sociosanitàries, l’edat de jubilació estipulada als 67 anys d’edat i el ritme de vida 

actual; hi haurà més avis i àvies que encara estaran en situació activa dins del mercat laboral 

quan hagin de cuidar dels seus néts, així ajudant als seus fills a conciliar feina i família. I la 

                                                             
10

  Article 46 de la Llei Orgànica 3/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes. 
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regulació sobre la conciliació de la vida familiar, laboral i personal que es presenta avui dia a 

Espanya, i també podríem afegir a Europa
11

, no afavoreix a la conciliació dels avis. 

 

Aquí a Espanya, la majoria de permisos estan destinats i limitats per al gaudiment dels pares, i 

els avis, encara sent un dels principals agents de conciliació, no poden gaudir, per exemple, 

d’una reducció de jornada per guarda legal de néts menors de dotze anys, ni d’una excedència 

per cura de néts (ja que s’entén que la guarda legal i cura directa dels menors els hi correspon 

als pares), o de reduccions de jornada per naixement prematur del nét o hospitalització per 

malaltia greu. Queden derivats, així, al gaudiment dels permisos generals dels treballadors 

que recull l’Estatut dels Treballadors (i en cada cas, als corresponents convenis col·lectius) 

com els dos dies per naixement, mort, accident, malaltia greu o intervenció quirúrgica amb 

hospitalització dels néts (ja que aquests es troben dins del segon grau de consanguinitat  o 

afinitat, respecte als avis). 

 

En aquest sentit, i mantenint el mateix grau de consanguinitat o afinitat amb els avis, els joves 

(néts) treballadors, tenen més disponibilitat a l’hora de gaudir dels permisos com, per 

exemple, les excedències per cura de familiar de fins a segon grau, que per raons d’edat, 

accident, malaltia o discapacitat no puguin valdre’s per si mateixos i no desenvolupi activitat 

retribuïda. Ja que els avis, tenen més probabilitats de presentar dependència o necessitat de 

tercera persona per raó del seu estat de salut que els nens quan són petits, ja que aquests, 

independentment del seu estat de salut, sempre presentaran dependència per la seva curta edat.  

 

El rol dels avis, ha estat comunament denominat el «rol sense rol», perquè és un rol que no 

està governat pels drets i obligacions que té, per exemple, el rol de pare (Pinazo Hernandis, 

1999).  

  

                                                             
11

 A l’any 2012, a Alemanya, es parlava sobre la possibilitat de plantejar permisos d’ ―abuelidad‖ com  

a mesura de conciliació de la vida familiar i laboral dels avis. Ho va plantejar el partit d’Unió Demòcrata 

Cristina (CDU) de la canceller Angela Merkel. [http://www.abc.es/20120426/sociedad/abci-abuelos-canguro-

alemania-trabajador-201204252102.html ] 

http://www.abc.es/20120426/sociedad/abci-abuelos-canguro-alemania-trabajador-201204252102.html
http://www.abc.es/20120426/sociedad/abci-abuelos-canguro-alemania-trabajador-201204252102.html
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2. LA SOLIDARITAT INTERGENERACIONAL 

 

 

 

A causa de la crisis econòmica i la falta de recursos de les famílies, també per la mancança o 

limitació derivada de les mesures de conciliació laboral i familiar, hi ha moltes veus que 

afirmen que a Espanya és impossible conciliar sense els avis
12

, o que els avis ja no només 

reparteixen llaminadures
13

. Arribats a aquest punt, i amb les observacions que he presentat 

anteriorment en aquest treball sobre la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, em 

qüestiono quin paper juguen els avis en el nostre dia a dia, i si ens fan més fàcil, o pel 

contrari, són una càrrega a l’hora compatibilitzar la vida professional i personal. 

 

La família ha de ser entesa com a subjecte actiu en la construcció de la cultura i la societat, 

sent un element actiu clau per introduir els canvis socials. A la Declaració dels Drets Humans, 

en el seu article 16.3, és defineix com a ―l’element natural i fonamental de la societat que té 

dret a la protecció per part de la societat i de l’Estat‖. És el principal espai on es desenvolupa 

el procés educatiu de les persones, i on es transmeten valors des de les primeres etapes de la 

vida. És un àmbit segur, on rebre el recolzament necessari en les diferents etapes de 

creixement, fins i tot en èpoques on la concepció de la família tradicional s’està trencant i la 

tassa de divorcis i separacions està creixent. La família és una institució primària fonamental 

per a la societat, i les accions i decisions que prenen, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit 

públic, poden afectar a la configuració de la societat, a la economia, i fins i tot a la activitat 

política. I és per això que és necessària la col·laboració de tots els agents implicats –de la 

societat civil, de les empreses i del sector públic— que permetin recuperar i fer visible el 

valor personal, social i fins i tot polític que desenvolupa la família i del que no es pot 

prescindir ni a nivell privat ni públic (López López, González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 

2015). 

 

Els significats de cura familiar són construïts socialment i reflecteixen tant la cultura familiar 

emergent com les realitat socials més àmplies de les estratègies polítiques i econòmiques. La 

                                                             
12

Article sobre conciliació de la vida familiar, laboral i personal del 15 de març de 2008 al diari EL 

PAÍS, referenciat al apartat de Bibliografia d’aquest treball.  
13

 Article sobre conciliació de la vida familiar, laboral i personal del 04 d’abril de 2016 al diari EL 

PAÍS, referenciat a l’apartat de Bibliografia d’aquest treball. 
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realització del rol en família i el què comporta el valor de les normes socials són part de les 

relacions d’intercanvi entre els membres de la família (Bazo, 2008). 

 

La solidaritat és un dels principis bàsics d’un estat social de dret, en les societats actuals 

constitueix un objectiu prioritari per una bona part dels seus membres. La solidaritat significa 

la igualtat de tots els éssers humans i té el seu origen en els fonaments de la justícia social que 

deriven de la igualtat. Algunes persones prenen com a seves les càrregues dels altres i es 

responsabilitzen d’elles, conjuntament, o assumint la responsabilitat total si els altres no la 

poden assumir. Quan això passa no només aquells a qui ajuden es beneficien, sinó, que també 

ho fa la societat; però no sempre es valora de la mateixa manera les diferents manifestacions 

de solidaritat. Hi ha dos tipus, la solidaritat informal què fa referència a les cures i atencions 

desenvolupades des de la família; i la solidaritat formal què fa referència a la que es deriva de 

la acció dels poders públics i des de la societat (López López, González Hincapié, & Sánchez 

Fuentes, 2015). Per tant, la solidaritat intergeneracional que es dóna dins del àmbit de la 

família es tracta d’una manifestació de solidaritat informal, i dota a les persones grans com a 

actors fonamentals per a la estabilitat i cohesió social. 

 

La solidaritat intergeneracional implica una transmissió de béns entre els diferents membres 

de la família, no sempre de caràcter econòmic ni material, sinó també cultural. És un mitjà de 

transmissió, tant de la cultura familiar dels nostres antecedents, com la cultura de la societat. 

 

La combinació de l’augment de l’esperança de vida  i la caiguda de la fecunditat es tradueix 

en un envelliment de la població, que alhora a comportat un canvi, no tan sols en l’estructura 

de la família, sinó que aquesta s’ha vist allargada per l’augment de les generacions, la duració 

dels rols i les relacions familiars, que poden arribar a conviure fins a quatre generacions 

diferents en un mateix nucli familiar (Bazo, 2008). El que planteja una qüestió important a 

tenir en compte, sobre si serà un problema la cura i atencions necessàries de les persones 

grans, amb un possible  increment de la tassa de dependència.  

 

A llarg del segle passat es van produir canvis de caràcter cultural, que impliquen una pèrdua 

de valor social dels treballs de cura i dedicació a la família que es duen a terme per la pròpia 

família a les llars. El temps dedicat a la cura de fills i persones grans s’ha tornat un treball 

improductiu que com no reporta benefici econòmic, i està perdent cada cop més valor social. 

Però això presenta un punt de contrapartida i és que quan aquest treball no es duu a terme per 
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la família, la societat (i fins i tot la economia) es pot arribar a veure afectada i pot ressentir-se 

d’una doble mancança de resposta, tant per part de les institucions com de la família, davant 

d’aquesta necessitat. 

 

L’augment de l’esperança de vida, que és tot un avenç de millora de la societat, es fonamenta, 

sobretot en els avenços del sistema sanitari, que ens ajuden a viure més anys, generalment, en 

unes millors condicions físiques; i en la millora de les condicions de vida de la població. 

L’esperança de vida dels homes entre el 2013 i 2014 es situava en els 80,17 anys, i les dones 

en els 85,7 anys
14

, el que indica que les dones tenen l’esperança de viure uns anys més que els 

homes. Pel que afecta a la solidaritat intergeneracional en la família s’ha de valorar des de  

dos punts de vista, es pot considerar com a indicador d’una possible millora de la xarxa 

d’intercanvi familiar ja que l’esperança de vida de tots els membres ha augmentat i poden 

conviure durant més anys; però per altra banda, també pot comportar una càrrega la possible 

dependència de les persones grans en viure més anys. 

 

Les conseqüències d’aquests canvis socials, econòmics i estructurals de les famílies són molt 

importants, l’increment en l’envelliment de la població i el possible increment en la 

dependència de les persones grans fan incrementar també la despesa pública, sobretot la 

relacionada amb les pensions. En l’actual crisis econòmica que està travessant Espanya, els 

avis i àvies estan assumint amb els seus escassos recursos, patrimoni i atencions, les funcions 

de recolzament familiar i de reproducció social que sempre han desenvolupat, de manera 

sobrecarregada, les dones joves. Són ells qui supleixen la falta de recursos dels principals 

progenitors de les famílies, la mancança d’escoles bressol per als fills de les dones que 

treballen i són ells els qui tenen cura dels més petits. En moltes ocasions han passat a ser els 

principals sustentadors de la família, no només econòmicament, sinó també per la cura i 

transmissió de valors cap als seus descendents més joves, principalment, els néts. 

 

―Els resultats d’un estudi recent sobre individualització i solidaritat familiar aplicat al cas 

espanyol de Meil Landwerlin al 2011, s’assenyala que encara que la extensa percepció de que 

la societat és cada vegada més individualista i que la solidaritat familiar està erosionant, 

l’anàlisi realitzat demostra que aquest diagnòstic no constitueix sinó un fals tòpic sobre la 

vida familiar. Els canvis socioeconòmics i culturals registrats en el passat, lluny d’erosionar la 
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 Dades extretes de “Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. El caso español” 

de la fundació Acción Familiar, pàgina 35, gràfic 1.11. 



 

23 
 

solidaritat familiar, han comportat un canvi en les seves formes i continguts, el que no s’ha 

d’interpretar com a un debilitament dels lligams familiars ni de la solidaritat 

intergeneracional‖ (López López, González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015). 

 

 

 

 

2.1. Relacions intergeneracionals a la família 

 

 

Per entendre les relacions intergeneracionals en la família, primer hem de distingir, 

principalment, els tipus de generacions que poden coexistir en una família. Podem entendre 

una generació des de diferents perspectives, les línies més comunes de la literatura fins el 

moment eren dues, entendre una generació com a un grup de persones que comparteixen un 

grup o una franja d’edat, o bé la generació com a grup de persones pertanyents a la 

descendència de parentesc familiar. En els últims anys va sorgir una tercera perspectiva que 

combina les dues anteriors, la generació des de una perspectiva relacional, identificant-les 

com el conjunt de persones que comparteixen una relació, que uneix la seva ubicació en la 

descendència familiar i la seva posició segons els grups o franja d’ edat.  

 

Per descriure’ls adoptaré la mateixa posició que els economistes Maria Teresa López López, 

Viviana González Hincapié i Antonio Jesús Sánchez Fuentes, prenen en el seu treball 

“Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. El caso español.”.  

D’acord amb la perspectiva relacional sobre les generacions, existeixen cinc grups de 

generacions a Espanya: nens i adolescents, joves, adults, generació ―pivote‖
15

 i adults grans
16

. 

 

a) Nens i adolescents. Són dos grups diferenciats pel tipus de cura que reben. Dividits en 

les franges d’edat entre els 0 i 14 anys d’edat per als nens, i entre els 15 i 18 anys per 

als adolescents. Les persones identificades dins d’aquestes dues franges d’edat, dins 

de la família s’identifiquen com els fills o néts. 

                                                             
15

 Generació ―pivote‖, entesa com a la generació clau que proporciona un volum d’ajut molt elevat a les 

altres generacions que conviuen en la família, sobretot en la forma de transmissió de temps, tant a pares 

(generació ascendent) com a fills (generació descendent) i els seus respectius fills, és a dir, als seus nets; degut a 

la franja d’edat en la que es troben  identificats. Anomenada així, entre d’altres, per l’autor Attias-Donfut. 
16

 Generació d’adults grans, entesa com a grup de persones d’edat avançada,  normalment associada a la 

figura dels avis o àvies. 
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b) Joves. La franja d’edat compresa per aquest grup és entre els 19 i 30 anys d’edat. 

Aquest grup es veu afectat per la prolongació de la educació no obligatòria i les 

dificultats d’entrada al mercat laboral. Les persones identificades dins d’aquesta franja 

d’edat, dins de la família s’identifiquen com a fills/néts, i per altra banda, encara que 

en menor mesura degut als canvis demogràfics i socials, hi ha alguns que ja són pares 

o mares. 

 

c) Adults. La franja d’edat compresa per aquest grup és entre els 31 i 49 anys d’edat. En 

aquesta generació ja es comencen a formar els nuclis familiars propis. Les persones 

identificades dins d’aquesta franja d’edat, dins de la família s’identifiquen com a els 

pares o mares, i degut a l’augment de l’esperança de vida, continuen amb la 

identificació de fills. 

 

d) ―Pivote‖. La franja d’edat compresa per aquest grup és entre els 50 i 64 anys d’edat. 

Aquest grup té una rellevància especial, ja que estan en la última fase de la activitat 

laboral, per la proximitat de la edat de jubilació (cal indicar que actualment, a l’any 

2016 a Espanya, l’edat de jubilació, en la modalitat contributiva, està fixada als 67 

anys d’edat, d’acord amb el que estableix l’article 205 de la Llei General de Seguretat 

Social
17

, fet que pot fer variar en cada cas la proximitat a la jubilació de les persones 

compreses en aquesta generació, depenent també de la possible aplicació, o no, 

d’altres modalitats de jubilació, com ara la jubilació anticipada). Normalment en 

aquesta generació ja no arriben més nens petits propis a aquets nuclis familiars. Les 

persones identificades dins d’aquesta franja d’edat, dins de la família s’identifiquen, 

d’una banda, com a pares o mares, possiblement també com a avis o àvies, i per últim 

com a fills adults. 

 

e) Adults grans. Podem distingir dos grups, els compresos en la franja d’edat entre els 65 

i 75 anys d’edat, que són els que es troben justament en els primers anys posteriors a 

la jubilació; i els més grans de 75 anys d’edat. A partir d’aquesta edat les persones 

anomenades ―adults grans‖ solen experimentar un deteriorament de les condicions de 

salut i mobilitat. Les persones identificades dins d’aquestes franges d’edat, dins de la 

                                                             
17

Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 de octubre, per el que s‟aprova el text refós de la Llei General 

de la Seguretat Social. 
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família es poden identificar, com a pares o mares, avis o àvies, i fins i tot con a besavis 

o besàvies.  

 

Com ja he comentat anteriorment en aquest treball, els canvis socials i demogràfics que s’han 

produït les últimes dècades, així com l’augment de l’esperança de vida, ha influenciat en la 

modificació de la figura de la família i els rols desenvolupats en ella. La identificació i 

limitació dels grups d’edat, per establir les diferències entre les persones joves (generació jove 

i generació d’adults) i les persones grans (generació ―pivote‖ i generació d’adults grans) és 

cada vegada més difús, ja que la concepció social varia; cada cop l’edat de canvi de generació 

és més tardana, i  no està clarament definida socialment parlant, no hi ha una concepció 

concreta establerta. Aquest fet, conjuntament amb altres factor com la crisis econòmica, les 

dificultat per entrar o tornar al mercat laboral, reflexa que els joves passen més temps a casa 

dels pares (endarrereixen la sortida del nucli familiar, la seva independència tant de mitjans 

materials com econòmics) i endarrereixen la edat de formació de la seva pròpia família, l’edat 

per tenir el primer fill. Fet que alhora comporta un endarreriment a l’hora de les persones 

grans a ser avis, però que d’altra banda amb l’augment de l’esperança de vida, molts d’ells 

quan arriba el primer nét, encara estan en la fase activa al mercat laboral, encara treballen. 

Conjuntament amb les alteracions de les cadenes generacionals i l’augment de les ruptures 

familiars, s’està veient afectada la forma en que es produeix la solidaritat intergeneracional. 

 

Quan es produeixen les ruptures familiars, les separacions i/o divorcis, normalment, s’inicia 

una nova relació que comporta alhora noves relacions familiars per als seus membres; per 

tant, les cadenes familiars es multipliquen i es tornen més complexes. Els fills, passen a tenir 

dues branques generacionals, del primer i segon matrimoni o parella dels pares, per exemple 

un nen/a es relacionarà amb la família de la mare amb el nou pare/parella i la del pare amb la 

nova mare/parella. 

 

―L’afinitat entre avis i néts pot ser deguda a les circumstàncies que deriven de la joventut i la 

vellesa, ambdós són grups i/o generacions adjacents al grup o generació dominant «els pares» 

que estan identificats en les generacions d’adults, però cap d’ells té tant de poder e influència 

com per prendre decisions. Se’ls recorda constantment que són considerats com a no 

productius i ambdós grups es consideren immersos en una societat on sovint es poden sentir 

vulnerables i dèbils‖ (Pinazo Hernandis, 1999). És per això que arriba un moment, al llarg del 

cicle vital de les persones, en què es produeix un canvi de rols. Aquells els quals han 
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necessitat més recolzament i ajut per part dels avis, com són els néts quan formen  part de la 

generació de nens i adolescents, en els seus primers anys de vida, passaran a ser qui estiguin 

més capacitats per donar el recolzament i ajuts necessaris als avis, bé per que assumeixin 

aquesta responsabilitat o bé perquè es manifesti un sentiment recíproc de la relació que ells 

van rebre per part del avis, en una relació afectiva i propera, perquè ells ja han crescut i 

passen a formar part d’altres generacions com la generació jove, o la generació d’adults. I els 

avis ja passen a formar part de la generació d’adults grans, que per les seves condicions 

físiques i biològiques requeriran més atenció per part d’altres persones de la família. Aquí ens 

trobem una reciprocitat i una inversió en el rol «d’avis—néts» a «néts—avis» d’aquells qui 

assumeixen la conciliació de la vida familiar i laboral. 

 

 

 

 

2.2. El paper dels avis a les relacions intergeneracionals 

 

 

Tots els canvis que s’han produït en l’estructura de la família, i tots aquells que han 

influenciat perquè es produïssin, també han afectat de manera especial al paper que 

desenvolupen les persones grans dins de la institució de la família. Els avis i àvies s’han 

transformat en agents indispensables de recolzament en el desenvolupament de les funcions 

que abans realitzaven els pares i mares, com és la socialització primària dels néts o la seva 

cura material per facilitar als pares i mares la conciliació familiar i laboral (López López, 

González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015). 

 

És un fet que, actualment, bé per la falta de recursos proporcionats per l’Estat o la falta de 

recursos de la mateixa família que no té possibilitats de conciliar la vida familiar i laboral, 

molts avis i àvies passen més hores amb els seus néts, que els mateixos pares. Això ha 

comportat un canvi de rol en la figura dels avis, establint-se una relació molt més afectiva, 

propera i còmplice amb els néts a causa del nombre d’hores que destinen a la seva atenció.  

 

Segons Neugarten & Weinstein, hi ha cinc estils d’avis en funció de la relació que mantenen 

amb els seus néts. L’estil predominant a Espanya és el dels avis que fan un paper d’ ―avi 
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substitut‖
18

, el que comporta que moltes vegades assumeixin el paper de pares, respecte als 

seus néts. Per tant, podem considerar als avis com els principals agents de la Solidaritat 

Intergeneracional. 

 

Avis i néts, travessen diferents etapes al llarg de les seves relacions. Aquesta és més intensa 

en els primers anys de vida dels néts quan realitzen el paper de cuidadors. L’edat dels avis 

també és un factor important, ja que amb l’envelliment de la població, molts avis i àvies quan 

reben el seu primer nét encara són ―joves‖ estan en situació activa al mercat laboral ja que 

encara els podem identificar dins de la generació ―pivote‖ i no s’han jubilat. Aquí ens trobem 

una doble vessant de la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, ja que són els avis 

els qui han de conciliar la vida laboral i familiar, per la impossibilitat dels seus fills (pares del 

nen) de conciliar per la falta de flexibilitat horària. O la valoració de les altres opcions com els 

permisos de maternitat, els permisos de paternitat, les reduccions de jornada i les excedències. 

Les estadístiques recolzen el fet que les dones són qui més assumeixen aquesta decisió d’optar 

per les excedències per raons familiars, que en alguns casos, acaben sent una decisió dràstica 

que afecta als ingressos de la unitat familiar. A Espanya un dels factors que més condiciona 

l’elecció d’ús d’excedències per cura de fills és la seva duració màxima de tres anys i que no 

són remunerades, impliquen una suspensió de la relació contractual. Això implica que la 

impossibilitat de conciliació dels pares sigui un factor decisiu a l’hora d’endarrerir l’arribada 

o el nombre de fills, i acabar escollint entre la vida professional i la vida familiar. 

 

El paper de les àvies ha constituït fins ara una eina de conciliació de la vida laboral i familiar 

per als seus fills o filles joves. Amb l’augment progressiu de la tassa d’ocupació de les 

generacions de dones que ara comencen a ser àvies, aquesta disponibilitat queda limitada i ho 

serà cada vegada més en el futur. Les generacions d’àvies que puguin dedicar-se a temps 

complert a tenir cura dels seus néts esta arribant al seu final (López López, González 

Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015). 

 

La responsabilitat de cura, educació i transmissió de valors, és (o hauria de ser) principalment 

dels pares, i els avis desenvolupar un paper secundari. Però quan els pares no poden assumir 

aquestes responsabilitats, els avis són els seus principals referents, i a qui s’encarreguen 

                                                             
18

 Avis que assumeixen una responsabilitat intensiva de la cura dels néts, davant d’uns pares que estan 

absents degut a les obligacions al mercat de treball remunerat. (López López, González Hincapié, & Sánchez 

Fuentes, 2015) 
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aquestes tasques, però quan la intensitat i dedicació en la cura dels néts és massa elevada pot 

arribar a suposar una veritable càrrega per ells. Principalment desenvolupen cinc funcions en 

relació amb els seus néts. La funció educativa, més enllà de la estrictament acadèmica i de 

transmissió de valors. La funció de recolzament afectiu. La funció de socialització primària. 

La funció d’establiment d’un vincle amb les arrels familiars per a la configuració de la 

identitat personal. I la funció de transmissió de la cultura i la memòria familiar. 

 

 

 

 2.2.2-  La dimensió funcional de les relacions intergeneracionals. 

 

 

La solidaritat intergeneracional quedarà condicionada a les característiques que presenti cada 

família i les relacions que es desenvolupin en elles. Per tant, és bastant subjectiva la 

interpretació de la participació que tenen els avis en les relacions intergeneracionals, també a 

tenir en compte, que no només ells proporcionen aportacions, sinó que també les reben. 

 

L’enfocament de Bengtson
19

 sobre el paradigma de la solidaritat intergeneracional en la 

família reflexa sis tipus de dimensions de la solidaritat intergeneracional. 

- Solidaritat associativa – Freqüència i tipus de contacte en diverses activitats en les que 

participen els membres de la família. 

- Solidaritat afectiva – Tipus i grau de sentiments positius cap als altres membres de la 

família, i grau de reciprocitat d’aquests sentiments. 

- Solidaritat consensual –  Grau d’acord a valors, actituds i creences entre els membres 

de la família. 

- Solidaritat funcional – Grau d’ajut i intercanvi de recursos (financers, físics, 

emocionals, entre altres). 

- Solidaritat normativa – Grau d’identificació dels membres de la família amb 

determinades normes de solidaritat familiar, per assumir rols i complir amb les seves 

obligacions familiars. Validesa en termes abstractes d’aquestes normes. 

- Solidaritat estructural – Estructura d’oportunitats per a les relacions familiars, d’acord 

al nombre de membres de la família i a la seva proximitat geogràfica. 
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Vern L. Bengtson és un associat de recerca de la facultat ―of the School of Social Work's Edward R. 

Roybal Institue on Anging‖. També catedràtic en Gerontologia a la USC. 
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Els autors de „Personas mayores y Solidaridad Intergeneracional en la familia. El caso 

español.‟ a causa de la manca d’informació, a Espanya només han pogut dur a terme l’estudi 

de tres dimensions per a la obtenció dels indicadors de comportament de solidaritat 

intergeneracional centrant-se en el grup d’estudi de referència de persones grans de 50 anys (o 

més). Les tres dimensions observades, són la dimensió associativa, la dimensió estructural i la 

dimensió funcional. 

 

De manera puntual assenyalar que la dimensió associativa recull la freqüència de contactes 

que les persones grans del grup de referència tenen amb els seus familiars, és a dir, mostra el 

temps que comparteixen amb altres familiars, amics i coneguts. La dimensió estructural recull 

les variables que afavoreixen, o no, la oportunitat perquè es produeixin les relacions 

intergeneracionals entre els membres de la família, és a dir, identifica elements que faciliten o 

impedeixen els contactes entre les diferents generacions d’una família com la proximitat 

geogràfica, el nombre de fills d’una família i l’estat de salut (López López, González 

Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015)
20

. 

 

Jo em centraré en la dimensió funcional
21

, ja que és la que més dades aporta al tema que s’està 

tractant en aquest treball sobre la incidència de la Solidaritat Intergeneracional en la 

conciliació de la vida familiar, laboral i personal a Espanya, ja que aquesta dimensió ofereix 

la informació sobre tota la col·laboració activa que fan les persones grans, sobre l’ús del 

temps per a realització de les diferents tasques necessàries dins de les llars, com les tasques 

domèstiques, cura de nen, i cura i ajut a altres membres de la família; com les transferències 

intervius de caràcter econòmic. Les bases de dades que proporcionen aquesta informació a 

Espanya, són l’Enquesta sobre l’ocupació del temps i la Enquesta de pressupostos familiars, 

de l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

En la dimensió funcional, els resultats mostren dues manifestacions de solidaritat 

intergeneracional diferenciades, entre les tasques instrumentals (de la llar) i les transferències 

monetàries que es realitzen. Cal tenir en compte que les persones grans de 50 anys (o més) 

són les que s’identifiquen dins de la generació ―pivote‖ (o més, generació d’adults grans), i 
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 Per a més informació consultar el capítol 3, Anàlisis empíric de la Solidaritat Intergeneracional 

(pàgines 79 – 134) de ―Personas mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. El caso español.” Obra 

referenciada en l’apartat de bibliografia d’aquest treball. 
21

 Les indicacions aquí assenyalades estan basades en les que es presenten al 3r capítol de “Personas 

mayores y solidaridad intergeneracional en la familia. El caso español.” 
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moltes de les persones que trobem classificades en aquestes generacions, encara es troben en 

situació activa dins del mercat laboral.  

 

- Tasques instrumentals (de la llar). 

Les dades demostren que, respecte a les tasques domèstiques, el grup de persones de 50 anys 

(o més) és el que més temps dedica a la realització de tasques domèstiques a les llars, amb 

l’incís que a major edat, més reduïda serà la participació. Respecte a la cura de nens, el grup 

de persones de 50 anys (o més), encara i ser una activitat molt comú en les famílies, està per 

sota del total de la població. Això pot ser degut a l’envelliment de la població, ja que els 

menors de 50 anys encara cuidaran dels seus fills adolescents o joves, i els major de 50 anys 

tindran cura dels seus néts. El 15% de les persones pertanyents a la generació ―pivote‖ 

participen en la cura dels nens unes 3 hores diàries, les persones de 65 anys ho fan 2 hores 

diàriament, i les persones més grans de 75 anys redueixen notablement la seva participació en 

aquesta activitat, encara que les que si que ho fan, ho fan durant 2 hores diàries. Respecta a 

l’ajut d’altres adults de la família, els majors de 60 anys són també el grup que més dedicació 

aporta a aquesta activitat, realitzant-la durant més de 2 hores diàries. 

 

Per la mesura d’aquestes aportacions s’ha de tenir en compte les diferents característiques 

personals.  

Tenint en compte la distinció de la participació per sexe, els homes dediquen menys 

temps que les dones en el desenvolupament i participació en les tasques instrumentals 

sobretot en tasques domèstiques, quedant la participació de les dones en un 95% davant dels 

homes en un 77%, però quan ho fan, majoritàriament participen en la cura dels nens i ajuda a 

altres adults de la família.  

Tenint en compte la distinció de la participació per el nivell d’estudis, a més nivell 

d’estudis, menys nivell de participació, amb l’excepció que augmenta la participació en la 

cura de nens durant 3 hores diàries.  

Tenint en compte la distinció de la participació segons l’estat civil, les persones 

solteres són les que menys temps dediquen a les tasques domèstiques, sent els cassats els que 

més participen. En quant a la cura de nens són els cassats i divorciats els que més temps hi 

dediquen.  

Tenint en compte la distinció de la participació segons l’estat de salut, aquells qui tenen 

millor estat de salut són els que dediquen més temps a les tasques domèstiques diàriament. 

Respecte a la cura i atenció de nens, conforme empitjora l’estat de salut, cau la participació, 
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encara que per altra banda també s’ha observat un augment de la participació degut als casos 

d’aquelles persones que es veuen forçades, per la necessitat d’assumir aquesta tasca de cura 

sense tenir en compte el seu estat de salut. ―Aquest indicador permet afirmar que moltes 

famílies es veuen obligades a acudir de manera intensiva a la ajuda dels avis per a tenir cura 

dels nens petits, al no disposar d’altres mitjans que suposin una despesa que no puguin 

assumir. Trobem una carència de serveis adequats a la realitat econòmica de les famílies, 

lligada a la irracionalitat dels horaris laborals, difícils de compatibilitzar amb els horaris 

escolars; això explicaria que les persones grans de 50 anys (o més) amb un estat de salut 

dolent o molt dolent hagin de dedicar tant de temps a aquesta activitat‖ (López López, 

González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015). 

 

La composició de les llars també té una incidència molt important en els resultats. Les 

persones de 50 anys (o més) respecte a les tasques domèstiques, són les llars monoparentals 

encapçalades per dones les que més participen. Respecte a la cura de nens, cal destacar que 

les persones que més temps hi dediquen són els avis i àvies que viuen en situació de 

―corresidència‖ dins de les llars familiars. 

 

La situació socioeconòmica també té incidència en els resultats. A major nivell d’ingressos, 

disminueix el temps dedicat a les tasques domèstiques i a la ajuda donada a altres adults de la 

llar. Però respecte a la cura de nens, resulta una tendència en forma de U. Segons la situació 

professional, els jubilats i inactius dediquen més temps a la realització de tasques 

domèstiques;  i les persones en situació d’atur són les que més temps dediquen a la cura de 

nens i ajuda a altres membre de la llar. 

 

 

- Transferències monetàries. 

Respecte a les transferències monetàries, aquestes normalment, i en el context de crisis 

econòmica que pateix Espanya, tenint en compte que molts nuclis familiars s’han tornat a 

agrupar perquè els fills adults no tenen els suficients recursos econòmics per sustentar la seva 

família i s’han vist en la necessitat de tornar a casa dels pares (generació de persones grans) i 

aquests assumir la despesa econòmica de tota la família; aquestes es realitzen de persones 

grans cap als seus fills adults. 

Tenint en compte els trams d’edat, les persones grans de 50 anys encara estan en 

situació activa dins del mercat laboral, i presenten una participació dins de les transferències 
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monetàries per sobre de la mitja. A mesura que va augmentant la franja d’edat va disminuint 

la quantia d’aportació a les transferències monetàries que es realitzen. 

Tenint en compte les característiques personals, l’activitat dels homes majors de 50 

anys d’edat tant en participació com en quantia és superior a la de les dones. 

Tenint en compte la composició de les llars, les llars compostes per parelles, són les 

que més participen en les transferències monetàries intergeneracionals. Per altra banda, les 

persones que viuen en ―corresidència‖ són qui més contribueixen a les transferències 

intervius. ―Donada la naturalesa de la despesa en especial consideració a la destinada a nens i 

menors en general, la presència de menors en les llars fa que s’ampliï tant la participació com 

la quantia d’aquestes transferències monetàries intergeneracionals, sobre tot fins que aquests 

menors assoleixen els 14 anys d’edat‖ (López López, González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 

2015). 

Tenint en compte la situació socioeconòmica, el nivell d’ingressos afecta d’una manera 

positiva a la capacitat de realitzar transferències monetàries quan es presenti la necessitat. La 

situació professional, presenta una tendència clara, quan aquesta és bona, els ocupats 

realitzaran transferències de millor qualitat, i en el cas contrari, els desocupats o inactius tenen 

una tendència a contribuir per mitjà de la cessió de béns o propietats. 

 

 

 

 

2.3. La Solidaritat Intergeneracional té un transfons de gènere? 

 

 

Per entrar a valorar si en el terreny de la Solidaritat Intergeneracional hi ha un transfons de 

gènere, així com el que encara existeix en el terreny de la conciliació de la vida familiar, 

laboral i personal, hem de tenir en compte diferents aspectes socials i demogràfics. 

 

Potser per la tradicional concepció de la figura de la dona dins de la societat, i en especial dins 

de la família, potser per la seva condició biològica, o potser per la concepció lligada al llarg 

del temps, indiscutiblement, al rol que ha vingut desenvolupant la figura de la dona de cura i 

atenció de la família, existeix la percepció, que quan parlem d’assumir responsabilitats 

familiars de cura i atenció de néts o familiars, són majoritàriament les àvies (dones) qui ho 

fan. Produint-se una associació automàtica entre rol i gènere femení, fent una distinció 
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automàtica (i possible discriminació) de gènere per les activitats que es desenvolupen en 

termes de solidaritat intergeneracional relacionats amb la família. 

 

Estem parlant, d’una o fins i tot dues generacions anteriors a la nostra
22

, les qual tenien un 

model de vida i una percepció de la societat ben diferent a la que podem tenir nosaltres avui 

en dia.  

 

Un dels aspectes més importants que hem de considerar, és el canvi generacional i de rol que 

van potenciar les dones amb la seva incorporació al mercat de treball. Les àvies d’avui 

pertanyen a una de les primeres generacions femenines majoritàriament actives al mercat 

laboral, mentre que les seves mares formen part de les últimes generacions que es dedicaven 

exclusivament al món domèstic com a ocupació habitual; reflecteixen una generació de 

transició, molt diferent a la de les seves mares. Les besàvies, i en alguns casos àvies d’avui 

dia representen a les dones d’abans, on la seva seguretat s’associava a la posició en la família, 

dependent sempre, en tots els àmbits excepte en el domèstic, d’un home. El seu espai la llar 

domèstica, la seva ocupació la reproducció i manteniment dels membres de la família, i la 

seva virtut típica el sacrifici. Dependència i seguretat són els dos trets característics i 

complementaris que permeten entendre la lògica subajacent a la seva situació. Les mares 

d’avui dia perceben la seva pròpia situació com a diferent. Les regles del joc han canviat, en 

primer lloc perquè la família no és ja per a les dones la institució segura per a tota la vida que 

era abans. La seguretat –en sentit ampli, econòmic, social i personal— ja no pot vincular-se, 

en exclusivitat, a la pertinença a una família sinó que es diversifica, cobrant importància 

creixent la pròpia seguretat individual a través de la feina i la autonomia econòmica que 

aquesta comporta (Tobio, 2003)
23

.  

 

El canvi demogràfic i social que ha patit Espanya en les últimes dècades reflexa un 

envelliment considerable de la població, però també un augment de l’esperança de vida molt 

significatiu. Ambdós gèneres han augmentat la seva esperança de vida al naixement, respecta 

a dècades anteriors, encara que cal indicar, que la diferència entre homes i dones en anys 

d’esperança de vida al néixer i als 65 anys ha disminuït en els últims anys. La bretxa de 

                                                             
22

 Parlo des del punt de vista reflexiu de la meva generació, d’acord amb lo argumentat fins ara en 

aquest treball, aquesta seria una generació de joves entre els 19 i 30 anys d’edat. 
23

  Aquest reflexió es va publicar a l’any 2003, fa més d’una dècada. He volgut mantenir el missatge que 

reflecteixen aquestes paraules, però actualitzant-lo una mica als temps d’avui en dia, d’acord amb el fil 

argumentador que presento en aquest treball de cara al paper que desenvolupen els avis, i sobretot les àvies. 
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gènere, mostra que l’esperança de vida de les dones, és més elevada respecte a la dels homes. 

A l’any 2013 amb una diferència de 5,9 punts, les dones tenien l’esperança de viure fins als 

86,1 anys, mentre que els homes ho feien fins als 80,2 anys
24

. Per tant, conforme avancen els 

anys i la edat dels nostres individus, hi ha més dones que homes, ja que aquestes viuen uns 

anys més.  

 

Per altra banda, també és important la composició de les llars. Conforme avança la edat, i la 

vida, poden sorgir milers de situacions, i les famílies es poden trencar i tornar a refer-se per 

separacions o divorcis, o generar-se nous nuclis familiars. Existeix evidència que els 

comportament entre avis i àvies serien diferents en lo referent a la relació amb els fills i néts 

de les unions precedents: els avis que es tornen a casar tindrien una major tendència a 

allunyar-se dels seus fills biològics (per tant, també dels néts) de la unió precedent, mentre 

que les àvies acostumen a apropar més a les noves parelles cap a la pròpia descendència de les 

unions anteriors. 

 

Però també les famílies es trenquen per la mort d’algun membre de la família d’edat més 

avançada, forma part del cicle vital. Sense entrar a valorar l’estat civil, sinó atenent al nombre 

total, que inclou solters, casats, vidus, separats i divorciats, a l’any 2015 el 41,03% de llars 

unipersonals de persones entre 55 i 64 anys d’edat estan formades per dones, i per a les 

persones majors de 65 anys respon al 72,92% de llars de llars unipersonals. I el 58,95% de les 

llars unipersonals de persones entre 55 i 64 anys estan formades per homes, però només el 

27,07% respon a les llars unipersonals de persones majors de 65 anys d’edat composades per 

homes
25

. Per altra banda, estan també les famílies monoparentals, amb el mateix criteri que 

les famílies unipersonals, a l’any 2015 el 78,60% de llars monoparentals de persones entre 55 

i 64 anys d’edat estan composades per dones, i per a les persones majors de 65 anys d’edats 

respon al 79,3% de les llars monoparentals formades per dones. I només el 20,96% de les llars 

monoparentals de persones entre 55 i 64 anys d’edat estan composades per homes, i les llars 

de persones majors de 65 anys d’edat respon al 21,42% composades per homes
26

. 

 

                                                             
24

 Dades recollides per l’indicador de ―l‟esperança de vida per naixement. Bretxa de gènere. España.‖ 

que proporciona l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Consultat el 27 de Maig de 2016. 
25

Dades obtingudes a través de la “Encuesta Continua de Hogares (EDH). Número de hogares 

unipersonales según sexo, edad y estado civil.” Publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Consultada 

el 27de Maig de 2016.  
26

 Dades obtingudes a través de la “Encuesta Continua de Hogares (EDH). Número de hogares 

unipersonales según sexo, edad y estado civil.” Publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Consultada 

el 27de Maig de 2016. 
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També hem de valorar que canviar la forma de pensar de tota una generació és força difícil, 

que les nostres mares i àvies, assumien les responsabilitats derivades de la seva feina dins del 

mercat laboral, però també aquelles responsabilitats de la família. S’encarregaven de tot, en 

major o menor mesura, amb ajut o sense d’altres familiars. Aquest canvi de rol i de mentalitat, 

encara però de no assumir-lo totalment com a propi, si que l’han sabut transmetre a les 

generacions posteriors, com a valor cultural i social, però sobretot i més important com a 

valor personal. La generació de joves d’avui en dia hem rebut de les nostres àvies, aquesta 

empenta i valentia per assumir la nostra independència, tant laboral, personal, com 

econòmicament, que amb l’ajut de les polítiques de ―corresponsabilitat‖ familiar, estem 

encaminant-nos cap a un altra perspectiva. 
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CONCLUSIONS 

 

 

Al fil de les paraules exposades en aquest treball, i com ja altres autors han comentat, cada 

vegada amb major freqüència, les decisions públiques no van acompanyades del pensament i 

la reflexió prèvia que requereixen i que resulten imprescindibles per prendre decisions 

correctes i eficients tant en lo econòmic com en lo social (López López, González Hincapié, 

& Sánchez Fuentes, 2015), sobretot en aquelles matèries que incideixen de manera clara i 

directa en la institució de la família. 

 

Encara haver patit canvis estructurals i de rol dels seus membres, la família continua sent la 

institució principal sobre la que recau la responsabilitat de tenir cura dels membres més 

necessitats, com els avis i els nens, essent dues etapes completament diferents que necessiten 

d’atencions molt diferents, però tenint en comú la dependència i la necessitat d’una tercera 

persona per la vulnerabilitat que presenten davant de la societat. La dependència no és més 

que una forma de relacionar-se amb els altres, que sempre està present en la vida, ja sigui en 

lo material o en lo afectiu, i amb un major o menor grau d’intensitat en funció del moment del 

cicle vital en el que es trobin les persones
27

. 

 

La Solidaritat Intergeneracional implica una transmissió de béns entre els diferents membres 

de la família i sorgeix com a resposta bàsica de la mancança de regulació i a la falta de 

recursos i mitjans de les famílies davant de la regulació sobre el dret a conciliar la vida 

familiar, laboral i personal, però també davant d’altres àmbits. En l’actual context de crisis 

que està travessant Espanya, els avis i àvies del nostre país estan assumint amb els seus 

escassos recursos econòmics la falta d’ingressos dels altres membres de la família, com els 

seus fills, per cobrir les necessitats bàsiques de la unitat familiar, i la falta de recursos 

econòmics i materials derivada de l’acció de l’Estat, per exemple, la maca d’escoles bressol, 

assumint ells la cura dels néts.  

 

Sent els avis uns dels principals agents de conciliació de la vida familiar i laboral a Espanya, 

sense els quals moltes persones treballadores, no podrien compaginar les dues vessants 

principals de la seva vida, feina i família, no hi ha mesures adequades ni encaminades per a 
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(López López, González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015). 
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que ells puguin exercir el dret a conciliar respecte als nets. Sinó que la normativa els remet als 

permisos generals de tots els treballadors recollits al Estatut dels Treballadors o convenis 

col·lectius corresponents. Ja que tant l’Estat com la societat té assumit que la família accepta i 

es responsabilitza de les tasques de cura de familiars i néts, considero que hi ha  una 

mancança molt important en la regulació i protecció de les accions i drets dels avis respecte a 

la conciliació de la vida familiar i laboral com a subjectes de dret. En aquest sentit, queda 

confirmada  la primera hipòtesi plantejada en aquest treball, així desenvolupant els avis un 

paper fonamental, i indiscutible, sobre la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, 

recolzant als seus fills i filles treballadors dins del mercat laboral per assolir els seus objectius 

professionals.  

 

El canvi social i d’estructura familiar va esdevenir acompanyat d’un canvi de mentalitat molt 

important, que va tenir una forta incidència, sobretot, en les generacions posteriors. Ara les 

dones viuen més anys que els homes (de mitja uns 5 anys més). També hi ha una tendència 

majoritària de les noves estructures familiars formades per dones, en famílies unipersonals i 

famílies monoparentals. Així, i per les dades recollides al llarg de l’elaboració d’aquest 

treball, i en relació amb la segona hipòtesi plantejada sobre si la Solidaritat Intergeneracional 

té un transfons de gènere encara per resoldre, no puc afirmar que aquesta discriminació per 

gènere sigui 100% constatable en el terreny de la Solidaritat Intergeneracional. 

 

Per últim, assenyalar que amb l’evolució del ritme de vida, la tendència d’augment que ve 

mostrant des de fa uns anys l’edat de jubilació (actualment en 67 anys d’edat) i que cada cop 

més persones que pertanyents a les generacions ―pivote‖ i ―adults grans‖ treballen més anys, i 

per tant, no tenen tant de temps per ajudar a altres familiars amb la conciliació, la solidaritat 

intergeneracional es pot veure afectada d’aquí a uns anys. La disponibilitat de les àvies ha 

constituït un instrument de conciliació important, però amb el progressiu augment de la tassa 

d’ocupació la disponibilitat de àvies que poden dedicar-se a temps complert a la cura dels 

néts, es veu més limitada i més ho serà en el futur. Esperem que per llavors els recursos de 

conciliació de la vida familiar i laboral hagin millorat, perquè sinó les generacions d’àvies que 

poden cuidar dels seus néts està arribant al seu final
28

.  

                                                             
28

  (López López, González Hincapié, & Sánchez Fuentes, 2015) 
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