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Una mestra de nom Eglantyne Jebb va 
fundar l’any 1919 al Regne Unit una orga-
nització amb l’objectiu de protegir els drets 
més bàsics dels nens i les nenes que patien 
els estralls de la Primera Guerra Mundial. 
Va decidir que el nom del moviment hauria 
de ser Save the Children. Des de llavors han 
passat 100 anys, temps en què l’organització 
ha anat creixent, i actualment treballa pels 
drets de la infància a més de 120 països. 

Amb l’objectiu de commemorar aquest cen-
tenari, hem volgut mirar enrere per aprofun-
dir sobre quina ha estat l’evolució dels drets 
de la infància arreu de l’Estat. Quina era la 
situació dels nens i les nenes el 1919? Quins 
efectes va tenir la guerra sobre la nostra 
infància? Què va suposar l’arribada de la 
democràcia? Quines són les necessitats dels 
drets dels nens, les nenes i els adolescents el 
2019?

L’anàlisi de dades en matèries tan diverses 
com la demografia, la pobresa, l’educació, 
les migracions o la violència en un període 
de temps tan extens no ha estat una tasca 
fàcil: si la situació de la infància és encara 
avui dia poc visible, encara ha estat menys 
visible durant el segle passat. Sense registres 
exhaustius, escassa documentació oficial i 
grans llacunes, el relat històric en el conjunt 
de l’Estat s’ha limitat als fets viscuts i relatats 
per uns quants. Potser els nens i les nenes no 
han protagonitzat les grans fites del darrer 
segle a Espanya, però sí que n’han patit les 
conseqüències. Per això, a Save the Children 
hem fet l’exercici de mirar el passat situant 
els infants al centre dels esdeveniments his-
tòrics dels darrers 100 anys. 

Per tot això i amb l’objectiu d’entendre una 
mica millor l’evolució i els canvis d’aquest 
col·lectiu oblidat, presentem aquest docu-
ment. La història i el desenvolupament d’un 
estat venen determinants per la història i el 
desenvolupament de la seva infància. Perquè 
la infància, i encara més 100 anys d’infància, 
marca. 
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El darrer segle ha dut canvis significa-
tius en les tendències demogràfiques 
tant a Espanya com a Europa. Aquestes 
tendències han tingut una doble vessant. 
D’una banda, les taxes de mortalitat infantil 
han anat disminuint gradualment fins a ser, a 
dia d’avui, gairebé nul·les. D’altra banda, tant 
la natalitat com el pes de la infància sobre 
el total de la població han disminuït també 
de manera notable. Com s’explica aquest 
fenomen? Què ha passat en els darrers 100 
anys perquè es produeixin unes tendències 
d’aquestes característiques?

Les respostes les trobarem analitzant la tra-
jectòria històrica de dues qüestions determi-
nants per comprendre la situació actual.

La mortalitat infantil a principis del segle XX 
en el conjunt de l’Estat era molt alta, de la 
mateixa manera que passava a molts altres 
països d’Europa. Des de les administracions 

1 Gómez, R., 1992.

2 Eiros, J.M., Bachiller, M. i Pérez, A., 2018.

públiques es van desenvolupar diverses estra-
tègies per acabar amb aquesta xacra, fet que 
va marcar una tendència a la baixa des de 
finals del segle XIX. No obstant això, deter-
minats esdeveniments històrics van trencar 
amb aquesta tendència.1 

La primera gran crisi de mortalitat infantil 
va ocórrer el 1918: en aquest any va tenir 
lloc una pandèmia de grip d’àmbit mundial. 
La mal anomenada grip espanyola va acabar 
amb la vida de 260.000 persones arreu de 
l’Estat, aproximadament l’1% de la població.2 
Aquesta malaltia va ser especialment dura 
amb els nens, les nenes i els adolescents i, en 
conseqüència, va implicar un repunt clar en 
les taxes de mortalitat infantil.

Una vegada superada aquesta crisi puntual, 
les autoritats van continuar desenvolupant 
durant els anys 20 i 30 polítiques de lluita 
contra la mortalitat infantil. La fórmula que 

1. DEMOGRAFIA
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es va adoptar durant els anys 20 va ser la 
dels Consultoris de lactants i Gotes de 
llet, i durant l’etapa de la Segona República, 
a partir de 1932, es va instaurar també el 
Servei Provincial d’Higiene Infantil, que 
va dur aquestes institucions a les poblacions 
rurals. 

3 Borrás, J. M., 1996.

En aquests centres es pretenia establir una 
criança pautada per als nounats, basada en 
el consell mèdic continuat. Una de les estra-
tègies per atraure la població més vulnerable 
a aquests espais consistia a oferir subminis-
trament gratuït o a molt baix cost de llet 
com a suplement alimentari. Els objectius 
finals d’aquests centres van ser la formació 
adequada de les mares en matèria de cures 
i alimentació.3 
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La Guerra Civil, una guerra contra la infància

4 Gómez Redondo, R., 1992.

5 Comés, M. i Centeno, M., 2011.

6 Echeverri Dávila, B., 2003.

7 Amela, C., 2004.

Amb l’esclat de la Guerra Civil el 1936, les 
taxes de mortalitat infantil van tornar a dis-
parar-se. La violència derivada del conflicte 
armat (atac a poblacions civils, bombardejos, 
tiroteigs…) va provocar un total de 500.000 
víctimes, entre les quals no s’ha pogut cal-
cular quantes van ser infants i adolescents. 
A més, el difícil i desigual accés a aliments 
bàsics com el blat, la llet o el sucre poden 
explicar l’augment de la mortalitat entre in-
fants menors d’un any.4 Les execucions per 
motius polítics que van produir-se quan es 
va acabar la guerra i que es calcula que van 
acabar amb la vida de 40.000 persones van 
afectar també els adolescents.5 

Durant la postguerra, moment en què 
Espanya va patir la pitjor depressió econò-
mica i les majors carències materials de tot 
el segle XX, hagués estat lògic pensar que 
les taxes de mortalitat infantil s’haguessin 
mantingut o fins i tot augmentat. No obs-
tant això, i contra tot pronòstic, la morta-
litat infantil va experimentar un dels majors 
descensos de la seva història. La principal 
hipòtesi entre els historiadors és que aquest 
descens va ser provocat per la divulgació 
sistemàtica de normes de puericultura entre 
les dones, que va dur a terme principalment 
la Secció Femenina de la Falange. Les lliçons 
d’higiene i cura d’infants, que es nodreixen 
de les institucions existents des de principis 
de segle, van promoure, així, la millora en les 
taxes de supervivència.6

L’accés a la salut com a vacuna contra la mortalitat infantil

La recuperació econòmica, l’avenç en les 
tècniques mèdiques, la ciència i la millora de 
l’accés a serveis i productes sanitaris que co-
mencen a estendre’s durant la segona meitat 
de segle, expliquen el descens de la morta-
litat infantil fins a arribar als nivells actuals, 
pràcticament del 0%.

Un altre clar exemple de la política pública 
en la lluita contra la mortalitat va ser la va-
cunació infantil. Les campanyes massives de 
vacunació o els programes rutinaris en grans 
poblacions són probablement alguns dels 

avenços més importants en la prevenció de 
la mort de nens i nenes per malalties. De les 
grans campanyes de vacunació, que respo-
nien a crisis o epidèmies, a partir de 1975 es 
va passar a la implantació d’un calendari de 
vacunació infantil amb l’objectiu que aques-
tes es fessin de manera continuada.7 

L’accés gradual a serveis mèdics de la po-
blació en general, que es va desenvolupar 
mentre avançava el segle XX, tot atenent 
cada vegada un nombre més gran de per-
sones beneficiàries, va contribuir en gran 
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mesura a reduir la mortalitat dels infants i 
adolescents.8 L’aprovació de la Llei general 
de sanitat de 1986 va suposar la base per a 
l’accés universal a la sanitat tal com la co-
neixem avui dia.

En la lluita contra la mortalitat infantil, el pes 
de les polítiques públiques va ser essencial: 
pautes de criança, alimentació i puericultura 
a principis de segle, accés universal als ser-
veis mèdics, plans de vacunació expansius fins 
arribar a la “Revisió de l’infant sa” (vigent als 
centres de salut actuals), etc. Les polítiques 

8 Sevilla, F., 2006.

9 Núñez, X. M., 2017.

10 Argüeso, A., 2015.

11 Pérez, J., 2010.

12 Fernández Cordón, J. A., 2004.

i intervencions de les administracions públi-
ques han tingut un paper fonamental en el 
descens radical de la mortalitat infantil.

Amb tot, aquest descens no ha comportat 
un augment de la població infantil. Cada ve-
gada neixen menys nens i nenes, tot i que 
els que neixen sobreviuen gairebé en la seva 
totalitat. Aquest fent, sumat a l’augment de 
l’esperança de vida de la població, ha donat 
pas al fenomen demogràfic més important 
durant les últimes dècades: l’envelliment po-
blacional.

Natalitat. Del “baby boom” a l’hivern demogràfic

La tendència de la taxa de natalitat arreu 
de l’Estat ha estat la mateixa que a la resta 
d’Europa: després d’un breu repunt durant la 
segona meitat del segle XX, aquesta tendèn-
cia ha anat a la baixa. Així, les baixes taxes 
de natalitat provocades per la Guerra Civil 
i la postguerra es van veure compensades 
per una reversió d’aquesta tendència en els 
anys posteriors. Durant vint anys, els nivells 
de fecunditat a Espanya van ser molt alts, 
tot situant-se en una mitjana de 2,8 fills per 
dona en els anys 70,9 i arribant a assolir més 
de 600.000 naixements a l’any.10 Tot i les po-
lítiques de foment de la natalitat del règim 
franquista (la Llei de subsidi familiar, que con-
templava préstecs per a famílies nombroses i 
acabades de casar, els premis a famílies nom-
broses o el sistema de “plus familiar”), va ser 

la millora de la situació econòmica durant els 
anys 50 i 60 el que va afavorir un boom en la 
natalitat.11

No obstant això, l’any 1976 aquesta tendència 
es trenca. Des de llavors, els descens ha estat 
abrupte i continuat, tot situant Espanya amb 
la taxa de fecunditat més baixa de la Unió 
Europea, amb 1,31 fills per dona.12 Aquest 
descens constant de la natalitat (l’INE aler-
tava a finals de 2018 que el nombre de naixe-
ments registrats durant la primera meitat de 
l’any era el menor de la història recent des 
de 1941), sumat a un augment de l’esperança 
de vida, té com a conseqüència directa un 
envelliment de la població que posa en risc 
el sosteniment d’un estat de benestar que 
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necessita un reemplaçament generacional 
per atendre una ciutadania cada vegada més 
dependent.

Aquest descens constant de la natalitat (l’INE 
alertava a finals de 2018 que el nombre de 
naixements registrats durant la primera mei-
tat de l’any era el menor de la història recent 
des de 1941), sumat a un augment de l’es-
perança de vida, té com a conseqüència di-
recta un envelliment de la població que posa 
en risc el sosteniment d’un estat de benestar 
que necessita un reemplaçament generacio-
nal per atendre una ciutadania cada vegada 
més dependent. 

La incorporació de la dona al mercat laboral, 
l’adopció de nous models de família, el canvi 
de relació respecte a la maternitat, l’accés 
als anticonceptius o l’augment de l’edat en 

què les dones tenen el seu primer fill o filla 
expliquen en part el descens en les taxes de 
natalitat, una tendència demogràfica com-
partida amb la resta d’Europa.

Espanya, amb tot, planteja particularitats 
que fan diferir la seva tendència demogràfica 
de la d’altres països europeus en determina-
des qüestions. En primer lloc, factors com la 
substitució de les unions de dret per la coha-
bitació no ha afectat en si mateixa el nivell 
de fecunditat, ja que no hi ha evidències que 
els hàbits d’aquestes parelles difereixin dels 
de les parelles casades. En segon lloc, el fet 
de no tenir fills es dona en un percentatge 
reduït, de manera que és la taxa d’infecundi-
tat més baixa comparada amb altres països. 
La majoria de les dones arriben a ser mares, 
però moltes només tenen un fill o una filla. 
A més, hi ha una dada a destacar: es tenen 

TBN - Taxa bruta de natalitat (per 1.000 habitants)

ISF - Índex sintètic de fecunditat (nombre de fills per dona)
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menys fills dels que es desitgen. Si bé la taxa 
de fecunditat és d’1,31 fills, en la darrera 
Enquesta sobre fertilitat de l’INE, el nombre 
de fills desitjats per 3 de cada 4 dones és de 2 
fills, el mateix que desitgen majoritàriament 
els homes.

Per què aquesta diferència entre el nombre 
de fills que es tenen i el nombre de fills que es 
desitgen tenir? Les principals causes són les 
condicions econòmiques actuals, la falta de 
polítiques públiques que ajuden a la natalitat 
o la conciliació i la dificultat d’enfrontar-se 
als costos de la criança d’un fill o filla.13 A 
Save the Children hem calculat que, de mitja-
na, la criança d’un fill o una filla costa entre 
400 i 600 euros al mes.14 Amb uns ingressos 
mitjans per llar de 26.730 euros i amb unes 
polítiques d’ajudes a la infància molt limita-
des, tenir els fills que es desitgen és impensa-
ble per a moltes famílies. 

En aquesta mateixa enquesta s’assenyala que 
els incentius que les dones demanen per po-
der tenir més fills o filles són l’augment de la 
duració del permís de maternitat/paternitat, 
la flexibilitat en l’horari de feina per a pares i 
mares amb infants petits o l’assignació per a 
les famílies amb fills o filles a càrrec menors 
de 18 anys.
Un dels darrers intents polítics per fomentar 
la natalitat va ser el “xec nadó”, impulsat pel 
Govern socialista entre 2007 i 2010, i que 
consistia en una única gratificació per naixe-
ment de 2.500 euros.15 Tenint en compte 
l’escàs temps de la seva aplicació, així com 
el marc temporal complex del començament 

13 Esping Andersen, G., 2013.

14 Save the Children, 2018.

15 Herranz, D., 2008.

16 González, L., 2013.

17 Hernández, A., León, C. J. i Márquez-Ramos, L., 2017.

de la crisi, els seus efectes sobre la natalitat 
són poc clars. D’una banda, mentre que hi 
ha estudis que parlen d’un “petit baby boom” 
entre 6 i 15 mesos després de la introducció 
de l’ajuda,16 n’hi ha d’altres que mostren que 
el seu principal efecte va ser la millora de la 
conciliació de la vida familiar i laboral, cosa 
que va provocar un augment d’aproximada-
ment dues hores per setmana en la quantitat 
d’hores treballades per a les mares que van 
rebre aquest suport econòmic.17

Actualment, a Espanya existeix en l’àmbit 
social una única prestació social estatal 
destinada a la infància, la prestació per fill a 
càrrec, que està dirigida únicament a la po-
blació més vulnerable i que suposa un total 
de 28,5 euros al mes per a les famílies en 
situació de pobresa relativa i 49 euros per a 
les famílies en pobresa severa. 

Sense polítiques públiques que permetin a les 
famílies fer front als costos de la criança, tot 
facilitant les possibilitats de conciliar la vida 
familiar i laboral, la tendència demogràfica 
no variarà, i la població continuarà envellint. 
Però això no és una condemna, la tendència 
es pot canviar. 

Hi ha països on la promoció de polítiques 
eficaces de conciliació de la vida laboral i fa-
miliar i d’incentiu de la corresponsabilitat en 
la cura de l’infant mitjançant els permisos de 
paternitat i maternitat individuals i intrans-
feribles han aconseguit aturar el descens 
de la fecunditat prop de les taxes de reem-
plaçament. En altres, l’extensió dels serveis 
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de cura infantil ha tingut efectes mesurables 
en les taxes de fertilitat.18 Comptem amb 
aquestes evidències per poder aprendre’n i 
desenvolupar polítiques que permetin posar 
fre a aquesta tendència. 

El descens de la mortalitat infantil, sumat a 
un manteniment de les taxes de natalitat i 
fecunditat, van provocar que el pes de la po-
blació dins del total de la població augmen-
tés de manera progressiva durant el segle 
XX (amb un descens durant la postguerra 
provocat per una reducció de la natalitat) 
fins a arribar a un límit en la dècada de 1980, 
moment en què el pes de la població infantil 
comença a disminuir de manera constant. 

18 Save the Children, 2018.

19 Hernán, M. J., 2006.

La baixada en l’índex de natalitat, combina-
da amb l’augment de l’esperança de vida, ex-
plica aquest descens de població infantil dins 
el pes total de la població. De fet, els percen-
tatges totals de població infantil són similars 
a la dels anys 20 del segle passat. Aquesta 
tendència, tot i ser comú a tots els països 
europeus, és més cridanera a Espanya.19

Si els infants suposen un pes poblacio-
nal tan lleu i, a més, no poden votar, 
ens ha de sorprendre que les polítiques 
d’infància no siguin una prioritat per 
als governs?
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Si els infants suposen un pes poblacio-
nal tan lleu i, a més, no poden votar, 
ens ha de sorprendre que les polítiques 
d’infància no siguin una prioritat per 
als governs?
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El sistema de protecció a la infància 
ha evolucionat significativament en els 
darrers 100 anys, de manera paral·lela a 
l’evolució dels drets reconeguts gradualment 
a nens i nenes, així com les obligacions de les 
administracions públiques. 

A finals del segle XIX i principis del XX, els 
principis reformadors de la corrent intel·lec-
tual i ideològica dominant buscaven que l’in-
fant pogués desenvolupar tot el seu potencial 
intel·lectual, físic i moral a través de l’educa-
ció, tot evitant-li esforços que no fossin pro-
pis de la seva edat i allunyant-lo d’ambients 
adults que poguessin depravar-lo.20 

20 Sáez de Santamaría, B., 2016.

En aquest sentit, el moviment filantròpic, que 
va tenir com a exponent Concepción Arenal, 
va enfocar els seus esforços en allunyar els 
nens i les nenes del treball i promoure la seva 
escolarització, tot reforçant l’esperit familiar 
i, especialment, el protagonisme de la dona 
en la protecció a la infància. 

Com a conseqüència d’aquest moviment, sor-
geix la primera Llei de protecció a la infància 
el 1904, la conegut com a «Llei Tolosa», pel 
nom del seu impulsor. En el context de la seva 
aprovació, des del Govern del moment es re-
coneixia que «el problema infantil» requeria 
l’acció urgent de l’executiu, ja que creixia «dia 
rere dia la multitud d’infants abandonats», 

2. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
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així com aquells que eren maltractats pels 
seus pares. En aquest moment la mortalitat 
infantil s’associava a pèrdues econòmiques 
per l’Estat i, en conseqüència, per primera 
vegada l’administració va reconèixer de ma-
nera explícita les obligacions que tenia per a 
la protecció de la infància. 

Amb aquesta llei s’intentava protegir els 
menors de 10 anys abandonats, entenent 
com a protecció la conservació de la seva 
salut física i moral. Per aconseguir-ho, es van 
instaurar les que podem considerar primeres 
institucions administratives que tenen per 
objecte la protecció de la infància: un Consell 
Superior de Protecció a la Infància emmar-

21 Sáez de Santamaría, B., 2016.

cat en el Ministeri de Governació i presidit 
pel mateix ministre; les juntes provincials 
presidides pel governador de la província; i 
les juntes locals presidides per l’alcalde. La 
protecció a la infància tenia en aquest sentit 
un paper de «policia administrativa» i, tot i 
que no tractava la qüestió dels menors in-
fractors, sí que reconeixia la relació entre 
abandonament i delinqüència.21 L’enfocament 
d’aquesta llei estava més orientat a la lluita 
contra la indigència, la delinqüència i la mar-
ginació que cap a l’enfocament integral de 
protecció tal com l’entenem avui dia. 
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Des del segle XIX es comença a estendre 
la idea que eren més adequades les mesu-
res d’educació i reforma per als nens i les 
nenes que infringissin la llei enfront de les 
mesures punitives.22 En aquest sentit, el 1918 
es va desenvolupar la Llei de tribunals per a 
infants, com un primer intent perquè els me-
nors de 16 anys tinguessin un ordenament 
jurídic propi amb una legislació específica, 
així com tribunals formats per “jutges peda-
gogs”. Aquesta llei va fomentar la creació de 
Patronats Protectors de la Infància, a més de 
reformatoris.23 Aquesta tendència a separar 
la justícia de menors de la d’adults es mantin-
drà al llarg de tot el segle XX.

Paral·lelament a aquests avenços en la pro-
tecció a la infància desemparada, les nor-
matives laborals van començar a enfortir-se 
a principis del segle XX, orientades a sal-
vaguardar la integritat física i educativa de 
nens i nenes. Aquesta tendència continua fins 
que el 1926 es va establir com a edat mínima 
per treballar els 14 anys. Aquesta edat es va 
mantenir a les reformes laborals de 1931 i 
1934.24

El 1929, deu anys després de la Llei de tribu-
nals per a infants, es va aprovar la Llei de tri-
bunals tutelars per a infants. Aquesta legisla-
ció va suposar un avenç més en la protecció 
dels nens i les nenes, atès que la intervenció 
i el control administratiu d’aquests tribunals 
requeia sobre els progenitors que abandona-
ven o maltractaven els seus fills. 

22 González Fernández, 1999.

23 Soriano, A., 2001.

24 Sáez de Santamaría, B., 2016.

25 Martín, J., 2009.

26 Soriano, A., 2001.

27 Ocón, J., 2003.

És important ressenyar que totes aquestes 
lleis i institucions amb les quals es va des-
envolupar el sistema de protecció durant els 
anys 20 i 30 estaven orientades a la vigilàn-
cia, valoració i separació de les famílies més 
pobres. La mortalitat i la degeneració s’asso-
ciaven en aquesta època a la pobresa, quel-
com que va portar al fet que d’altres classes 
socials estiguessin fora d’aquest seguiment 
i investigació. Per això, les institucions van 
assumir un objectiu de defensa de l’estruc-
tura social que va causar la supressió de les 
garanties processals i legals a fi d’un major 
ordre social i moral.25 

Les institucions, que es repartien entre titula-
ritat pública, privada i religiosa, se centraven 
essencialment en la lluita contra les malalties. 
A causa dels alts nivells de mortalitat infantil 
de l’època, la supervivència dels nens i les 
nenes abandonats als quals s’atenia era l’ob-
jectiu principal d’aquests òrgans.26 Aquestes 
macroinstitucions, basades en la disciplina i 
situades a la perifèria de les grans ciutats, 
estaven totalment desconnectades de la rea-
litat,27 fet que dificultava la integració social 
dels infants del sistema de protecció i feia 
que es fallés en la finalitat de la seva inclusió 
en la societat. 

La Guerra Civil va provocar que la despro-
tecció de nens i nenes es convertís en la 
normalitat. El Govern republicà va inten-
tar pal·liar aquesta situació mitjançant el 
sistema de colònies col·lectives o de règim 
familiar. Aquestes institucions se situaven en 
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zones llunyanes dels fronts, tot destacant les 
que es van localitzar a la costa valenciana i 
alacantina, així com a l’Aragó, Catalunya i, 
en algunes ocasions, a l’estranger. Tot i que 
variaven entre si, l’objectiu principal d’aques-
tes era la recuperació física i psicològica dels 
infants que havien passat pel trauma de la 
guerra, així com intentar continuar el seu 

28 Alted, A., 2003.

29 Soriano, A., 2001.

30 Cenarro Lagunas, M., 2012.

31 Women’s Link, 2016.

procés d’escolarització. Davant el desborda-
ment del Govern per les derrotes successives, 
moltes de les institucions van passar de ser 
sostingudes per les administracions publiques 
a ser gestionades per organismes polítics, 
sindicals i d’ajuda humanitària,28 fet que va 
posar en risc la seva finalitat educativa. 

L’Auxili Social, una protecció mal entesa basada en la reeducació ideològica i amb casos 
de separacions forçoses

Durant la Guerra Civil, el 1936, es desenvo-
lupa dins de la Falange Espanyola una entitat 
amb finalitats benèfiques, proteccionistes i 
socials, l’Auxili Social, que va tenir l’auge més 
important durant la postguerra. Aquesta as-
sistència es prestava inicialment a indigents, 
però també es van fundar establiments on 
s’atenia a l’educació i manutenció de nens i 
nenes víctimes de la guerra.29 Aquesta aten-
ció a la infància desfavorida es basava en 
les polítiques i tradicions de la beneficència, 
però introduïa l’objectiu d’adoctrinar els be-
neficiaris en el pensament falangista. 

Precisament l’atenció a nens i nenes víctimes 
de la guerra va ser un element reeducador i 
propagandístic per al règim. L’Estat va assu-
mir la tutela dels infants orfes i dels fills i les 
filles de presos polítics que venien de llars en 
situació de misèria. L’educació basada en una 
disciplina militaritzada, el baptisme, la ree-
ducació ideològica i els càstigs violents i de-
gradants, van ser elements clau en aquestes 
institucions. Molts d’aquests infants van ser 

entregats en adopció a famílies afins al règim 
amb la intenció d’acabar amb la “llavor del 
marxisme”. D’altra banda, el pas per les llars 
de l’Auxili Social va permetre a molts infants 
en situació de vulnerabilitat accedir a estudis 
superiors o universitaris.30 

Aquesta comprensió equivocada del que 
suposava la protecció va provocar l’aparició 
de pràctiques il·legals entre alguns membres 
del sistema de protecció. Un gran nombre de 
nens i nenes nascuts en famílies en situació 
de pobresa van ser separats de les seves ma-
res en néixer i entregats en adopció. A elles 
se’ls va fer creure que els seus nadons havien 
mort durant el part. Aquesta pràctica es va 
mantenir fins a la dècada de 1980. S’estima 
que un total de 30.960 nens i nenes van ser 
irregularment separats de les meves mares.31 
La gran reforma següent en matèria de pro-
tecció a la infància va ser el text refós de la 
legislació sobre els tribunals tutelars de me-
nors de 1948. Aquesta reforma va mantenir 
la naturalesa administrativa del tribunal, amb 
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una doble vessant: reformadora i protectora. 
Va ser el marc legal de protecció a la infància 
fins als anys 80. La facultat reformadora va 
tenir per objecte el coneixement dels delictes 
i les infraccions comesos pels menors i es 
va centrar en la vigilància o suspensió dels 
drets de guarda i educació de progenitors o 
tutors que exercissin de manera inadequada 
la pàtria potestat o tutela. Aquests tribunals 
prenien mesures de protecció sobre infants 
en situació de vulnerabilitat i de vigilància 
sobre els seus pares, mares o tutors.32

Les institucions de menors van començar 
durant els anys 60. El model heretat de la 
primera meitat de segle provocava una mala 

32 Sáez de Santamaría, B., 2016.

33 Soriano, A., 2001.

34 Bartolomé, A., 2014.

integració social dels menors, que no sortien 
de l’entorn i el cercle de marginalitat del que 
partien quan entraven al sistema, per la qual 
cosa es va donar pas a un intent reformador 
del sistema. Aquesta intenció reformista s’es-
tén fins als anys 70. Quan el progrés social 
i els avenços científics van permetre que la 
mortalitat infantil desaparegués d’aquestes 
institucions. Quan la supervivència ja no era 
una prioritat, i la concepció de la protecció 
i la disciplina van evolucionar, les institucions 
van començar a preocupar-se per qüestions 
de caràcter educatiu i formatiu.33 

La protecció de la infància com a dret constitucional

Amb la Constitució de 1978, la protecció 
social, econòmica i jurídica dels menors i les 
seves famílies, va quedar recollida a l’article 
39. Aquest canvi va suposar un reconeixe-
ment explícit de l’obligació de l’Estat amb 
els menors d’edat i va provocar una sèrie 
de canvis legislatius orientats a la protecció 
integral dels nens i les nenes per part dels 
poders públics. 

En aquestes primeres reformes constitucio-
nals, s’hi va situar la del Codi civil el 1981, en 
què es plantejaven qüestions com el dret a la 
personalitat o a la pàtria potestat. Després 
d’aquesta modificació, es consideren els nens 
i les nenes subjectes de ple dret, capaços 
d’exercir actes relatius als seus drets de per-
sonalitat. A més, es modifica la institució de 

la pàtria potestat, tot incloent l’interès dels 
fills i la protecció de la seva personalitat 
com a elements de guia en l’exercici de les 
obligacions dels pares i les mares. Aquests 
elements resulten clau en al consideració del 
nen o nena com a subjectes amb drets pro-
pis, inalienables i necessaris de protecció.34

L’any 1987 es va modificar el Codi civil i la 
Llei d’enjudiciament civil en matèria d’adop-
ció, acolliment i d’altres formes de protecció. 
Aquesta modificació va introduir elements 
clau en el canvi de paradigma del sistema 
de protecció a la infància i l’adolescència. 
Primer, l’infant deixa de ser responsabilitat 
exclusiva dels seus progenitors, i l’Estat està 
obligat a posar en marxa tots els mecanis-
mes i les eines quan aquests incompleixin els 
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seus deures legals per als seus fills o filles. 
Es passa del concepte d’abandonament al 
de desemparament. L’acolliment familiar es 
va configurar com una nova instrucció de 
protecció familiar, i l’adopció va suposar un 
element de plena integració. L’interès supe-
rior del menor es va fixar com un principi 
inspirador de totes les actuacions que es 
desenvolupin amb un nen o una nena.
 
Les comunitats autònomes, mitjançant l’exer-
cici de les seves competències en matèria 
d’infància, van desenvolupar la protecció a 
través de l’elaboració de les lleis de Serveis 
Socials autonòmics. Aquest fet va suposar la 
ruptura definitiva amb el model d’assistència 
tradicional. La desprotecció s’enfoca a partir 
d’aquest moment des d’un plantejament in-
terdisciplinari, des de l’abandonament, fins al 
tractament i la prevenció.35 Se supera també 
la concepció de grans institucions benèfiques 
aïllades, i s’aposta per establiments i estra-
tègies que fomentin la inclusió social i la re-
inserció del menor en tots els àmbits de la 
seva vida. 

Amb la ratificació per part d’Espanya de la 
Convenció de Drets de l’Infant el 1990, mol-
tes de les tendències avançades durant els 
anys 80 s’institucionalitzen. El reconeixement 
explícit de l’obligació de les administracions 
de protegir la infància, l’interès superior del 
menor com a principi rector de tota actuació 
sobre un nen o una nena, els requisits de les 
institucions de tenir cura de menors, el man-
teniment de la relació amb la família d’origen 
o els drets dels infants separats de les seves 
famílies36 es converteixen, així, en part essen-
cial de l’ordenament jurídic espanyol. 

35 Ruiz, C., 2004.

36 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989.

37 Picontó, T., 1996.

38 Montero, T., 2009.

La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
suposa la modernització del Sistema de 
Protecció dels Menors per adaptar-lo als 
compromisos que s’havien pres en ratificar 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant. En 
aquesta llei, l’interès superior del menor o la 
reinserció familiar de nens i nenes es confi-
guren com a elements clau del sistema de 
protecció, sistema que pivota al voltant de 
la família com l’entorn més favorable per al 
creixement i desenvolupament de qualsevol 
menor d’edat.37 

En aquesta onada de reforma del sistema de 
protecció de la infància i adolescència adap-
tant-lo a la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant s’emmarca la Llei orgànica 5/2000, de 
12 de gener, reguladora de la responsabilitat 
penal dels menors (LORPM), que suposa una 
autèntica renovació en la concepció jurídica 
de la justícia juvenil. En aquesta nova regula-
ció, el procés es va flexibilitzar per adaptar-se 
a la realitat i les necessitats específiques de 
cada menor, tot enfocant les mesures de re-
forma en la reeducació i la resocialització, 
a través d’una intervenció multidisciplinària. 
Si bé la naturalesa del procés és formalment 
penal, les mesures que es prenen no poden 
ser repressives, sinó preventives, orientades 
per l’interès superior del menor i valorades 
per criteris més enllà dels jurídics.38

La darrera reforma de la legislació d’infàn-
cia, les lleis de 2015, va respondre a la ne-
cessitat d’actualitzar i reforçar la protecció 
de la infància i adolescència per alinear-la 
amb les noves realitats socials i apropar-la 
més al concepte de protecció definit en la 
Convenció. Alguns dels avenços significatius 
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en la protecció de la infància van ser la defini-
ció més exhaustiva del que suposa realment 
l’interès superior del menor, el desenvolupa-
ment de la figura de risc (orientat a evitar el 
desemparament i la formalització del deure 
de l’Estat de donar suport a les famílies en 
la protecció i educació dels menors, tal com 
es recull a la Convenció), la prohibició de 
la separació de l’entorn familiar justificada 
únicament per la pobresa dels pares i la de-
claració dels fills de víctimes de violència de 
gènere com a víctimes de primer grau.39

39 Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència; Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

No obstant això, la manca de desenvolupa-
ment reglamentari i de pressupost específic 
han dificultat que aquesta reforma legislati-
va s’hagi desenvolupat per complet. A més, 
el sistema encara presenta grans reptes en 
matèria de resposta a les necessitats espe-
cífiques dels nens i les nenes estrangers no 
acompanyats, així com en la lluita contra la 
violència.
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Tot i que l’evolució dels índexs de po-
bresa infantil en els darrers 100 anys 
ha estat positiva, arreu de l’Estat la 
desigualtat continua sent una realitat: 
avui dia, 1 de cada 3 infants viu en risc 
de pobresa i exclusió social. Com s’ex-
plica que, si la societat en el seu conjunt ha 
millorat exponencialment en l’àmbit socioe-
conòmic, continuïn existint aquestes bosses 
de pobresa infantil? Algunes de les nostres 
hipòtesis són que els nens i les nenes no són 
considerats un col·lectiu subjecte de políti-
ques socials específiques i que no tenen ca-
pacitat de vot. 

A principis del segle XX, la situació de po-
bresa, especialment en l’àmbit rural, estava 
instal·lada de manera permanent en el con-
junt de l’Estat. La falta d’una política o pla-
nificació agrària clara o la gran desigualtat 
entre territoris generava grans bosses de 
misèria.

40 Esteban, M., 1997.

És precisament a principis de segle quan es 
comença a conformar el sistema de protec-
ció social, amb una naturalesa clarament 
contributiva amb prestacions orientades als 
treballadors. Així, el 1919 es va instaurar el 
Retir Obrer Obligatori, i entre els anys 1919 
i 1923 les societats d’ajuda mútua, que ga-
rantien que assegurances de desocupació o 
maternitat fossin subvencionades per l’Estat. 
Durant els anys 1920 i 1930 van ser pocs els 
avenços en matèria de protecció social, en-
tre els quals van ser tres els “riscos socials” a 
què va donar resposta el sistema: la jubilació 
(1919), la maternitat (1926) i l’accident labo-
ral (1932). Així, la infància com a tal quedava 
fora de la protecció social desenvolupada 
per l’Estat.40 

3. POBRESA INFANTIL, DESIGUALTAT I 
PROTECCIÓ SOCIAL
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A la Constitució republicana es va recollir 
explícitament la responsabilitat de l’Estat de 
crear un sistema d’assegurances socials obli-
gatòries. Les polítiques orientades a lluitar 
contra la pobresa i la misèria van estar rela-
cionades a promoure canvis en les relacions 
laborals, la redistribució de la propietat de la 
terra i l’augment del salari dels treballadors. 
No obstant això, no es van impulsar mesures 
específiques que tinguessin com a objectiu la 
lluita contra la pobresa infantil. La protecció 
social a la infància es van centrar, tant en 
aquesta època com en l’anterior, en l’educa-
ció i en la resposta institucional a l’abando-
nament. 

Qualsevol impuls reformista i de lluita contra 
la pobresa va ser radicalment paral·litzat per 
la Guerra Civil, i després va seguir el període 
més gran de misèria, fam i pobresa de la his-
toria del segle XX a Espanya, la postguerra. 
Els danys propis produïts per un conflicte 
bèl·lic (insalubritat, carències habitacionals), 
units a la situació de guerra a Europa i el 
règim autàrquic, van suposar que la misèria 
i la fam s’estenguessin entre la població, tot 
afectant especialment els nens i les nenes.41 
Aquesta època es va anomenar, «amb el 
temps, els anys de la fam».42 

Davant d’aquesta situació de pobresa i fam 
generalitzades, el règim franquista va co-
mençar a desenvolupar estratègies i mesures 
orientades a pal·liar aquestes circumstàn-
cies. En aquest sentit, l’Auxili Social va ser 
l’entitat que es va encarregar en un primer 
moment d’abastir la població, però poc 

41 Del Arco, 2006.

42 Hernández Burgos, 2013.

43 Virgós Ortiz, M., 1946.

44 Torres, M., 2012.

45 Ibáñez, M., 2014.

temps després, el juny de 1939, es va aprovar 
la llei que regulava la Comissaria General 
de Proveïments i Transports, que tenia per 
objecte “l’obtenció i distribució dels articles 
de primera necessitat i el fet de prendre to-
tes les mesures necessàries per assegurar el 
proveïment de la població” (article 21 de la 
Llei).43 L’Estat intervé així en la producció, 
el consum i la distribució dels productes de 
primera necessitat.

L’eina per controlar la distribució va ser la 
cartilla de racionament. Consistia en una 
mena de talonari format per diversos cupons 
en què es reflectia la quantitat i el tipus de 
mercaderia que es lliurava a cada família. 
Aquesta cartilla era diferent segons el nivell 
social, estat de salut i el tipus de treball del 
cap de família. S’hi recollien una sèrie de pro-
ductes de primera necessitat a la setmana, 
teòricament suficient per cobrir les necessi-
tats de les famílies, i s’hi reconeixia a més 
un suplement de farina i llet per als nens i 
nenes.44 No obstant això, el desproveïment, 
la mala organització i la corrupció genera-
litzades van provocar que a la pràctica el 
proveïment fos irregular, amb productes de 
baixa qualitat i, en ocasions, en mal estat. 
Tot això va tenir com a efecte una genera-
ció sencera que va créixer desnodrida.45 El 
sistema de racionament va durar deu anys, 
fins el 1949.
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Desigualtat social 

46 Ibáñez, M., 2014.

47 Del Campo, S. i Rodríguez-Brioso, M., 2002.

48 Casado, D., 1990.

49 Paredes, J., 2008.

Pel que fa l’estructura social en aquell mo-
ment, Espanya continuava sent la mateixa 
que durant els anys 30. Fins ben entrada la 
dècada de 1950, era un estat agrari, amb poc 
desenvolupament econòmic i social. Per això, 
era una societat dual, amb la major part de 
la població a la base de la piràmide social, 
tot formant grups populars amb poca possi-
bilitat de millorar la seva situació social. La 
postguerra i les seves mancances van incidir 
molt negativament en aquesta situació. De 
fet, l’estraperlo, conseqüència de la corrupció 
que va envoltar el racionament, va provocar 
que s’accentuessin encara més les diferències 
socials, entre una minoria que es va enriquir 
gràcies a aquesta pràctica i a una majoria 
que ni tan sols podia accedir a una alimen-
tació bàsica.46 Les migracions, primer cap a 
l’Amèrica Llatina i després cap a Europa, van 
ser una constant de l’època.

Tot i que no hi haguessin polítiques especi-
fiques d’infància, el suport econòmic a les 
famílies sí que va ser una prioritat del règim 
franquista. L’any 1943 les ajudes econòmiques 
destinades tant a la infància com a la velle-
sa eren les que rebien un pressupost major. 
Aquesta partida continuà incrementant-se 
fins que, durant els anys 60, va començar a 
davallar.47

Només amb les millores econòmiques dels 
anys 60, la situació social va evolucionar, en-
tre d’altres aspectes, perquè van començar 

a desaparèixer les diferències entre classes 
que tan clarament marcava el règim au-
tàrquic. La producció econòmica millorada 
mitjançant el Pla de desenvolupament econò-
mic i social, la primera aplicació del qual es 
produeix entre 1964 i 1967, impulsada pels 
ministres tecnòcrates i la ideologia del des-
envolupament que van adoptar certs càrrecs 
polítics durant el franquisme, va contribuir a 
aquest avenç. Aquest Pla incloïa l’aplicació 
i extensió de polítiques públiques com eren 
l’alfabetització, la formació professional, 
l’ampliació de l’ensenyament, el desenvo-
lupament d’àrees deprimides, la creació de 
llocs de treball, l’expansió de l’habitatge, la 
seguretat social, l’assistència social…
Amb tot, ni la pobresa infantil era un dels 
objectius a erradicar, ni hi havia mesures es-
pecíficament orientades a la infància. A més, 
com que l’erradicació de la pobresa en si 
mateixa no era l’objectiu principal del Pla, es 
van mantenir bosses de pobresa en els sec-
tors socials més aïllats.48 49 A finals dels anys 
60 i principis dels 70, l’escassetat d’inversions 
públiques i la fiscalitat regressiva que el fran-
quisme practicava en benefici dels sectors 
socials de més capacitat econòmica, van 
provocar una escolarització molt deficient i 
uns serveis públics i sanitaris pràcticament 
nuls als suburbis obrers. En aquest període 
es va produir també el moviment migrato-
ri més gran del camp a la ciutat del segle 
XX, i les ciutats van créixer d’una manera 
desordenada, i això va provocar un augment 
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de la segregació social i l’aparició de barris 
on la qualitat de la vida de nens i nenes era 
ínfima.50 

Tot i aquestes desigualtats, l’economia ge-
neral va millorar durant els anys 60 i 70. 
L’obertura econòmica, l’auge del turisme i 
el desenvolupament del sector serveis, van 
produir un augment del benestar, la millora 
de la qualificació professional, un desenvolu-
pament de les classes mitjanes i una tendèn-
cia cap a la igualtat. En aquesta època es va 
produir un augment notable de la natalitat i 
també de l’esperança de vida i una reducció 
dràstica de la mortalitat infantil. 

50 González Martínez, C., 2003.

51 Del Campo, S. i Rodríguez-Brioso, M., 2002.

La millora de la situació econòmica va anar 
acompanyada d’una reducció de les ajudes 
prestades a la infància. Així, si l’any 1965 la 
quantitat de diners aportats a la família era 
del 2,6% del PIB, deu anys més tard aquesta 
proporció s’havia reduït a la meitat,51 és a 
dir, a millor situació de l’economia menor 
inversió en família.

Taxa de pobresa relativa (llindar 60%) de menors de 18 anys

Despesa en protecció social en "família i fills" en relació amb el PIB
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La protecció social a la infància en democràcia

52 Núñez, X. M., 2017.

53 Consejo Económico y Social, 2017.

54 Navarro, V., 2012.

55 EAPN 2018.

Aquesta tendència de baixada de la inversió 
en infància va continuar i es va incrementar 
des del començament del període democrà-
tic fins a principis dels anys 80. En aquest 
sentit, el 8 de setembre de 1978 es va apro-
var la Llei de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. De fet, durant els anys 80, 
Espanya va ser l’únic país del seu entorn en 
què la desigualtat econòmica i la pobresa es 
van reduir durant aquesta dècada, fins i tot 
en un context de taxes de desocupació molt 
altes. 

El 1986 es va promoure la Llei general de 
sanitat, que va posar les bases per a la uni-
versalització de l’atenció sanitària arreu de 
l’Estat. A més, tot i que en descens, durant els 
anys 80 van continuar existint prestacions a 
les famílies, tant en aportacions directes com 
en espècie i deduccions fiscals. 

Entre 1990 i 2001, l’índex Gini, que mesura 
la desigualtat, va passar de 0,3195 a 0,3249. 
Tot i l’augment del nivell mitjà d’ingressos i 
les millores del sistema de protecció social, 
els nivells de pobresa, també la infantil, es 
van mantenir elevats. Les prestacions a la 
infància en aquesta etapa van canviar d’ob-
jectiu. Així, amb la promulgació de la Llei 
26/1990, de 20 de desembre, de prestacions 
no contributives (LPNC), la prestació per fill 
a càrrec va passar a dirigir-se a les famílies 
més vulnerables. 

La crisi econòmica i financera de 2007 va 
agreujar aquesta situació, tot provocant un 
nou augment de la desigualtat i la pobresa, 
del qual encara avui dia, una dècada després, 
en continuem sentint els efectes.52 53 L’índex 
Gini el 2013 va ser de 0,347, i el 2017 de 0,341.

Quan va esclatar la crisi, Espanya era un 
dels països de la Unió Europea que menys 
diner públic invertia en programes específics 
per a la família i la infància.54 Aquesta falta 
de protecció específica va provocar que no 
només augmentés la pobresa infantil, sinó 
que la pobresa severa es cronifiqués: si l’any 
2004 un de cada deu menors d’edat pobres 
estava en situació de pobresa severa (10,5%), 
l’any 2017 aquest percentatge va augmentar 
fins al 15%, una tendència creixent i imper-
meable.55

Avui, arreu de l’Estat el 28,3% dels nens i les 
nenes viu en risc de pobresa, el 2004 aquesta 
taxa era del 25,5% i el 2014 va assolir el seu 
màxim històric en situar-se al 30,5%. Tenir 
descendents és un factor de risc, especial-
ment en models de famílies com les mono-
marentals, amb un risc de pobresa del 40,6% 
(19 punts més de la taxa general). Manca una 
cobertura universal de prestacions mone-
tàries a les famílies amb fills menors d’edat, 
i les que existeixen no cobreixen els menors 
en situació de major risc; aquesta prestació 
és només de 28,5 euros al mes per a les fa-
mílies en situació de pobresa relativa i de 49 
per a les famílies en pobresa severa. 
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Taxa de pobresa menors de 18 anysTaxa de pobresa població total
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Un pacte intergeneracional per a la infància

56 Espinosa, M. A., 2016.

Sense una política pública dirigida a la lluita 
contra la pobresa infantil, aquesta conti-
nuarà sent una condició crònica arreu de 
l’Estat. 

Fins als anys 80 a tots els països de  
Organització de Cooperació i Desenvolupa-
ment Econòmic (OCDE), el risc de caure 
en la pobresa era major per les persones 
grans.56 Aquesta consideració de la tercera 
edat com a col·lectiu especialment vulnera-
ble va provocar l’avenç de polítiques socials 
enfocades a les pensions. 

El Pacte de Toledo de 1995, base del sistema 
de pensions del sistema democràtic actual, 
parteix precisament de la necessitat de pro-
tegir les persones grans, ja que la pobresa 
tenia el rostre de dona major de 65 anys. 
Avui comprovem que l’èxit d’aquestes políti-
ques ha estat clar, ja que el grup de major de 
65 és el que presenta menys risc de pobresa. 
Si des de fa dècades el risc de pobresa ame-
naça principalment joves, nens i nenes, és 
necessari un desenvolupament de polítiques 
i inversions públiques que tinguin per objectiu 
lluitar contra la pobresa infantil i juvenil.
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Pot dir-se que l’educació va accedir a 
la modernitat durant el segle XX. Però 
aquesta evolució no ha estat regular o 
pausada. Els esdeveniments històrics i 
els canvis polítics bruscos del segle pas-
sat van impactar de manera crucial en 
el desenvolupament del sistema edu-
catiu. En qualsevol cas, al llarg de la major 
part d’aquests darrers 100 anys, la principal 
preocupació de les autoritats educatives 
ha estat lluitar contra l’analfabetisme mit-
jançant l’extensió de l’ensenyament primari 
fins a arribar a tots els nens i les nenes en 
edat escolar. Tot i que avui dia aquesta finali-
tat ha estat assolida, l’educació té molts més 

57 Viñao, A., 2004.

objectius i finalitats, i perquè sigui realment 
equitativa per a tots els nens i les nenes, en-
cara queda molt per fer.57 

4. EDUCACIÓ
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A principis del segle XX arreu de l’Estat hi 
havia grans bosses de població sense accés a 
l’educació, amb altes taxes d’analfabetisme. 
Al camp, aquesta situació era especialment 
greu com a conseqüència del model agrari 
d’explotació extensiva que requeria de gran 
quantitat de mà d’obra, en moltes ocasions 
infantil. A més, aquesta falta de formació era 
major entre les dones que entre els homes, 
a qui la imposició de rols de gènere tradi-
cionals limitava la seva posició a la llarg i, 
per tant, no era necessària la seva formació 
educativa.58 

58 Villanova, M. i Moreno, X., 1992.

La preocupació pel baix nombre d’escoles i 
els alts nivells d’analfabetisme va provocar 
diverses reformes legislatives i polítiques 
públiques. En aquest sentit, des de finals del 
segle XIX i fins als anys 20, es van desen-
volupar diverses legislacions d’educació amb 
mesures clau per fixar les bases del sistema 
educatiu, com la creació de places escolars, 
la implantació de l’escola graduada, l’establi-
ment de l’inspecció primària, la revisió dels 
plans d’estudi, la incorporació de la despe-
sa d’ensenyament primari als Pressupostos 
Generals de l’Estat, la dignificació de la 
figura dels mestres o l’augment gradual de 
l’edat d’assistència obligatòria a l’escola fins 
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a elevar-la als 14 anys.59 No obstant això, 
l’índex de matriculació el 1917 a les escoles 
públiques era d’1.754.699 sobre una població 
escolar d’uns 2,8 milions; la resta, doncs, o 
bé assistien a escoles privades, o bé no re-
bien instrucció.60 

Aquests baixos nivells de matriculació, així 
com el manteniment d’altes taxes d’analfabe-
tisme arreu de l’Estat, van atraure l’interès 
d’intel·lectuals, polítics i pensadors fins a l’es-
cola primària, considerada un element bàsic 
per a l’educació del poble. La promoció de 
l’educació va ser una política comú durant el 
primer terç del segle XX. Per exemple, du-
rant la dictadura de Primo de Rivera, l’Estat 
es va implicar directament en la construcció 
de centres educatius amb la constitució de 
l’Oficina Tècnica de Construcció d’Escoles el 

59 Ruiz, E., 2000.

60 González, E., 1988.

61 García, V., 1980.

62 López, A. L., 2017.

63 López, A. L., 2017.

1920. Seguint l’objectiu clar de dur l’ensen-
yament primari a tota la població i fer-lo 
obligatori, es van crear més de 5.000 es-
coles.61 En aquesta època, es va aconseguir 
la igualtat de gènere en la matriculació en 
ensenyament primari de nens i nenes. 

L’acció conjunta de diversos elements com 
van ser l’augment del nombre d’escoles, el 
perfeccionament dels mètodes d’ensenya-
ment, la instrucció en casernes i fàbriques, 
i l’explosió cultural que van suposar els anys 
20, van confluir per reduir l’analfabetisme: va 
passar d’un 63,79% el 1900 a un 44,75% el 
1930.62 Tot i això, la quantitat de població 
sense accés a l’educació continuava sent molt 
alta.

L’educació durant la República: escola per a tots en un «Estat educador»

El següent gran punt d’inflexió en l’educació 
arreu de l’Estat va ser la Segona República. 
Amb postulats polítics i intel·lectuals que si-
tuaven l’educació com a element primordial 
en la formació de ciutadans i ciutadanes i 
en la regeneració política i social del país, la 
reforma educativa va ser una senya d’iden-
titat del Govern republicà, que tenia com a 
objectiu convertir la República en un «Estat 
educador». La Constitució de 1931 recollia 
la gratuïtat i obligatorietat de l’ensenyament 
primari, la laïcitat, la llibertat de càtedra, la 
consideració de mestres i professors com a 

funcionaris públics i el compromís de legislar 
per afavorir el que avui en diríem “ajudes 
a l’estudi”. El mateix preàmbul del Dret de 
construcció d’escoles recollia la intenció de 
«transformar fonamentalment la realitat es-
panyola fins a aconseguir que Espanya sigui 
una autèntica democràcia».63
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Aquesta reforma passava per garantir el 
dret a l’educació a través de l’“escola per a 
tots”, però no limitant-se a la construcció 
d’infraestructures. L’interès anava també 
lligat a la qualitat de l’ensenyament, que es 
basava en la bona formació del professorat. 
El reciclatge dels mestres que ja exercien, 
la transformació del magisteri en carrera 
universitària, un pla de formació especialit-
zat per als mestres, formació continuada o 
l’augment del salari van ser eines bàsiques 
per estendre culturalment l’educació a tra-
vés dels mestres, més enllà de les dotacions 
materials.64 

El pla educatiu i cultural, que transcendia 
les aules, pretenia modificar les estructures 
socioeconòmiques, tot formant de manera 
integral l’individu per garantir una igualtat 
d’oportunitats, tot destacant la funció social 
de l’educació i la seva consideració com a 
dret. A més d’una aposta clara per la laïcitat, 
es va fomentar la coeducació de nens i nenes 
a les escoles, amb classes mixtes en què l’en-
senyament era el mateix per a ambdós. 

La Institució Lliure d’Ensenyament influirà de 
manera notable a les pautes pedagògiques 
que caracteritzen el sistema educatiu durant 
la República, basades en l’aprenentatge de 
coneixements, habilitats i actituds, l’apre-
nentatge mitjançant la discussió i el debat o 
incorporant viatges al camp, al mar o a la 
muntanya a través de les colònies escolars.65 
En el marc d’aquest projecte educatiu, l’edu-
cació de les classes populars, en particular 
la dels nens i les nenes residents en zones 
agrícoles i marineres, es converteixen en 

64 Bahamonde, A., 2005.

65 Esteban, A. i Izquierdo, M. J., 2014.

66 Fernández, J. M. i Agulló, M. C.

67 Ruiz, E., 2000.

una prioritat.66 Les ”missions pedagògiques” 
juguen un paper important en aquesta ex-
tensió de l’educació al camp. 

Aquest esforç regeneratiu i renovador de 
l’educació, que seguia la tendència dels anys 
anteriors, va implicar també un augment sig-
nificatiu de recursos: el pressupost destinat 
a la instrucció pública es va multiplicar per 
vuit entre 1932 i 1935, i el percentatge de 
la despesa pública destinada a l’educació va 
passar del 4,2% el 1930 a representar el 7,2% 
del total el 1935. Les reformes i la inversió 
en educació van tenir també el seu efecte 
en el nombre de matriculacions: el nombre 
d’alumnes matriculats a les escoles nacionals 
va passar d’1.221.552 el 1908 a 1.691.331 el 
1924, 2.078.696 el 1930 i 2.502.322 el 1935 
(1.270.766 nens i 1.231.556 nenes). D’aquesta 
manera, la taxa d’escolarització a les escoles 
va assolir el 52,9% durant el curs 1934-1935 
(53,9% per als nens i 52% per a les nenes).67

La Guerra Civil va suposar una paral·lització 
absoluta de la normalitat de l’educació, ja 
que aquest és sempre un dels primers drets 
dels nens i les nenes que es veuen vulnerats 
durant els conflictes bèl·lics. Tot i l’intent del 
Govern republicà de mantenir uns mínims 
educatius a través de les colònies, l’avenç de 
la contesa va acabar amb aquestes iniciati-
ves.

La Guerra Civil va ser també una guerra con-
tra els mestres de la República, considerats 
pel bàndol franquista de ser “enverinadors 
de l’ànima popular”, tal com es recull al BOE 
del 10 de desembre de 1936. Des del moment 
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del cop d’estat, es van cessar tots els mestres 
a la zona insurreccionada. Aquesta presump-

68 Esteban, A. i Izquierdo, M. J., 2014.

69 Esteban, A. i Izquierdo, M.J., 2014.

70 Núñez, X. M., 2017.

71 Núñez, X. M., 2017.

72 De Puelles, M., 2009.

ció de culpabilitat va implicar en moltes oca-
sions una repressió violenta i física més enllà 
de l’administrativa.68

La formació de l’esperit nacional a l’educació franquista

Si la República va intentar a través de l’escola 
d’estendre i incentivar els valors republicans, 
laics i democràtics, la dictadura va fer el ma-
teix amb els valors confessionals i patriòtics 
que sostenia. La reforma educativa del fran-
quisme va suposar un trencament total amb 
el model republicà i amb el seu ideari. De fet, 
aquells mestres cessats després del cop d’es-
tat havien de sol·licitar el seu reingrés amb 
una declaració jurada de lleialtat al règim 
franquista i proves d’adequació ideològica i 
moral al nou ordre.69

En aquest moment, s’aprova la Llei d’educació 
primària de 1945, en què es recull l’educació 
separada per sexes a les escoles, la desapa-
rició del bilingüisme i s’atorga un paper edu-
catiu a l’Església en tot allò relacionat amb 
la transmissió de la fe. Destaca especialment 
en allò relatiu a aquesta educació segregada 
per sexe, un ensenyament diferenciat per a 
les nenes, orientat a preparar-les per a la 
vida com a mestresses de casa, tot limitant el 
seu desenvolupament a les tasques de la llar 
i fomentant una clara subordinació respecte 
a l’home.70

En un fort contrast amb períodes anteriors, 
el pressupost dedicat a educació va disminuir, 
i no va ser fins al 1951 que es van recuperar 
els percentatge en relació amb la despesa 
pública total de la República. Entre 1939 i 
1951 només es van construir unes 6.000 es-
coles, fet que va suposar un dèficit de llocs 
escolars que sobrepassava el milió de nens 
i nenes sense un espai on poder estudiar. A 
més d’aquesta mancança material de pla-
ces escolars, hi havia també una manca de 
mestres. Com a conseqüència d’aquestes 
circumstàncies, la matrícula en l’ensenya-
ment primari oficial va disminuir durant els 
primers anys (2.375.911 nens i nenes el 1941). 
De fet, el 1951, la taxa d’escolarització de la 
població de 6 a 14 anys encara era del 50%.71

L’acció de l’Estat en la construcció d’escoles 
públiques es va reactivar a partir de 1953, 
any en què s’aprova la Llei de construccions 
escolars. Poc temps després, el 1956, sorgeix 
el primer Pla quinquennal d’escoles públiques, 
en un moment en què es calculava que feien 
falta 42.000 aules per poder escolaritzar 
tota la població infantil.72 La política de crear 
i construir escoles es va mantenir durant la 
dècada següent.
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Durant els “anys de desenvolupament” del 
període 1960-1970, l’avenç en escolarització 
ja va ser significatiu. El 1967 la taxa d’escola-
rització total era del 87,8% de la població en 
edat escolar obligatòria (69,5% a l’ensenya-
ment oficial i 30,5% a la privada).73 74 El 1970 
es va aprovar la Llei general d’educació de 
Villar Palasí, que tenia per objecte reformar 
el sistema educatiu per unificar-lo, fer-lo més 
flexible, augmentar les taxes de permanència 
i fer-lo accessible a totes les classes socials. 
Amb aquesta nova llei s’obre la possibilitat 
d’educació mixta als centres públics, ajusta 
el sistema a les noves necessitats econòmi-
ques de la societat, tot ampliant l’obligato-
rietat fins als 14 anys i anomena aquest nivell 
educatiu reformat Educació General Bàsica 
(EGB).

73 Ruiz, E., 2000.

74 García, V., 1980.

75 Viñao, A., 2004.

76 Ruiz, E., 2000.

77 Ruiz, E., 2000.

És precisament a partir de 1970 quan la 
modernització de l’educació s’accelera, en 
termes d’alfabetització, escolarització i femi-
nització; les taxes d’escolarització de les llars 
d’infants o escoles maternals era de l’11%; 
la de pàrvuls del 63%; 100% en els darrers 
anys d’EGB; 97,3% a setè i 80,4% a vuitè.75 
76 En aquest sentit, la igualtat de gènere a 
la matriculació en educació secundària es va 
assolir el 1976.77 Malgrat tot, a la mort de 
Franco el 82% de la població no superava el 
sis anys d’escolarització i la despesa pública 
en educació era de l’1,7% del PIB. El 24% de 
les dones eren analfabetes enfront del 17% 
dels homes. 

La transició del model educatiu, un acord de mínims

Durant la transició es planteja la necessitat 
de reformar el sistema educatiu, tot adap-
tant-lo al nou model polític i de país que es 
pretenia construir després de la dictadura. 
S’estableixen mesures de consens, com el 
reconeixement exprés del dret a l’educació 
i la llibertat d’ensenyament, l’obligatorietat 
i gratuïtat de l’educació bàsica, el desenvolu-
pament de la personalitat dins del respecte 
als valors democràtics com a finalitat de 
l’educació o la supervisió i homologació de 
l’educació i els centres escolars pels poders 

públics. La igualtat de gènere en l’accés i 
gaudi de l’educació es converteix també en 
un element clau de canvi en aquest moment.
La Constitució de 1978 va fixar aquests prin-
cipis i els va diferenciar del model anterior 
i, amb el desenvolupament del nou model 
territorial, es van transferir les competències 
en educació a les acabades de crear comuni-
tats autònomes. 

És també amb el començament del període 
democràtic quan es va iniciar la reflexió al 
voltant de la incorporació en el sistema edu-
catiu de grups de nens i nenes especialment 
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vulnerables. Un clar exemple n’és la inclusió 
de la infància amb discapacitat en el sistema 
educatiu, que va avançar per la via marcada 
per la Llei 13/1982 d’integració social dels 
minusvàlids (LISMI).78

Amb l’Estat democràtic va començar una 
època de reformes legislatives en matèria 
d’educació que es manté fins als nostres dies, 
tot evidenciant una clara falta d’acord polític 
i consens al voltant de l’educació. 

El 1985 el Govern socialista va aprovar la 
Llei orgànica del dret a l’educació (LODE). 
En aquesta llei queda reconeguda la llibertat 
de càtedra dels professors, el dret d’elecció 
de les famílies de centre diferent als creats 
per l’Estat i el dret al fet que els fills i les 
filles rebin formació religiosa d’acord amb les 
seves conviccions, integritat i dignitat perso-
nals; a ser valorats de manera objectiva; a 
participar en el funcionament del centre; a 
rebre ajudes per compensar mancances i a 
la protecció social. Es reconeix també el dret 
de reunió de tots els membres de la comuni-
tat educativa i el dret d’associació d’alumnat 
i famílies. És en aquesta reforma legislativa 
on s’introdueix la possibilitat de sostenir amb 
fons públics certs centres privats, amb la qual 
cosa apareix l’escola concertada. Tot i que 
en aquesta llei s’implanta l’educació mixta, 
no es prenen mesures més profundes per 
lluitar contra les desigualtats de gènere dins 
l’escola i l’educació.79

78 Casanova, M. A. i Cabra, M. A. 2009.

79 Núñez, X. M., 2017.

80 VV.AA., Universidad Internacional de Valencia, 2014.

81 González, M. J., 2012.

82 Ruiz, E., 2000.

El 1985 es va aprovar el Reial decret d’orde-
nació de l’educació especial, en què es recull 
expressament la necessitat d’escolaritzar en 
centres ordinaris les persones amb discapa-
citat a través de suports individuals especí-
fics. Es planteja l’excepcionalitat dels centres 
d’educació especial per a aquell alumnat que 
tingui unes característiques que no facin pos-
sible la seva escolarització ordinària.80 

El 1990 s’aprova la Llei orgànica d’ordena-
ció general del sistema educatiu (LOGSE). 
En aquest moment s’estableix una nova or-
denació de l’educació infantil (dels 0 als 6 
anys) que la conforma com el primer nivell 
del sistema educatiu, tot i no ser obligatòria. 
Aquest reconeixement va suposar un gran 
avenç en l’educació infantil, ja que va regula-
ritzar l’atenció de nens i nenes dins un marc 
curricular clarament orientat a fomentar el 
desenvolupament de les seves capacitats inte-
l·lectuals, afectives, socials i físiques, així com 
la inclusió d’uns nivells mínims de qualitat en 
aquesta etapa educativa.81 L’escolarització 
bàsica obligatòria es reconeix com a gratuï-
ta, integral, cíclica i comprensiva, i s’amplia 
fins als setze anys, tot dividint-la en ensen-
yament primari (de 6 a 12) i ensenyament 
secundari obligatori (dels 12 als 16).82 

Aquesta llei incorporarà també els princi-
pis de normalització i integració dels nens 
i les nenes amb discapacitat, tot referint-se 
a aquest col·lectiu específicament en la llei 
i reconeixent les adaptacions curriculars i 
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suports especials necessaris per superar les 
seves diferències o els problemes de desen-
volupament o aprenentatge.83

Aquesta llei intentarà també fomentar la 
igualtat entre nens i nenes, amb esforços més 
enllà dels centres mixtos. En aquest text sí 
que s’hi inclou la definició d’objectius, compe-
tències i coneixements que estaven orientats 
a desenvolupar un ensenyament allunyat dels 
estereotips de gènere. Malgrat tot, i durant 
molts anys, elements clau en l’ensenyament 
com els llibres de text, continuen perpetuant 
estereotips i rols de gènere i sexuals basats 
en models i prejudicis sexistes.84

Cal destacar en aquest punt que, tot i les difi-
cultats a les quals les nenes van enfrontar-se 
en l’accés i l’exercici de l’educació durant el 
franquisme, moltes de les quals van ser here-
tades per la transició, el progrés educatiu de 
les dones arreu de l’Estat ha estat notable. El 
seu nivell educatiu ha augmentat a un ritme 
superior al dels homes: entre 1977 i 1998, 
el percentatge de dones amb estudis secun-
daris es va multiplicar per cinc, així com el 
percentatge amb estudis superiors. A més, 
des de 2001, el nombre de dones d’entre 15 i 
64 anys amb educació secundària o terciària 
sobrepassa el dels homes, cosa que provoca 
una bretxa de gènere de 4,20 punts percen-
tuals el 2012.85 86

El 2002 va tornar-se a produir una reforma 
educativa. El govern del Partit Popular va 
aprovar la Llei orgànica de qualitat d’educació 
(LOCE). Aquesta llei va mantenir l’estructu-
ra anterior d’escolarització obligatòria, però 

83 VV.AA., Universidad Internacional de Valenia, 2014.

84 Núñez, X. M., 2017.

85 Núñez, X. M., 2017.

86 Ruiz, A., 2000.

introdueix l’elecció d’itineraris primerencs 
segons el rendiment de l’alumnat. També es 
va imposar la obligatorietat de l’estudi de la 
religió o la seva alternativa i es va atorgar 
un caràcter assistencial a l’educació de 0-3.
Tan sols quatre anys després, i amb el par-
tit socialista de tornada al govern, es va 
provar la Llei orgànica d’educació (LOE) el 
2006, que va mantenir l’estructura bàsica 
del sistema de cursos i etapes, tot conver-
tint l’assignatura de religió en optativa i no 
computable, i incloent al currículum les com-
petències bàsiques i l’assignatura d’educació 
per a la ciutadania. Des dels col·lectius de 
discapacitat es considera que l’augment de 
l’autonomia als centres millora la capacitat 
d’inclusió de l’alumnat amb discapacitat. 

La crisi econòmica de 2007 va tenir greus 
efectes en el sistema educatiu. Les polítiques 
d’austeritat que van afectar qüestions com 
les classes de reforç, les ràtios alumne-pro-
fessor o les ajudes a l’estudi, van implicar que 
aquesta reducció d’inversió pública hagués 
de ser compensada per la despesa de les 
famílies.

El 2013, i de nou per un canvi polític, el Govern 
popular va aprovar la Llei orgànica per a la 
millora de la qualitat educativa (LOMCE o 
Llei Wert). Com assenyala l’OCDE, la intro-
ducció d’itineraris diferenciats des de l’etapa 
obligatòria afecta negativament les oportu-
nitats de l’alumnat en situació de desavantat-
ge, mentre que l’oferta basada en la deman-
da social pot generar segregació escolar. En 
aquests moments, en igualtat de rendiment 
a PISA, un infant de família de baix nivell so-
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cioeconòmic repeteix curs sis vegades més 
que un de família d’alt nivell, la diferència més 
elevada de tota l’OCDE.

Tot i els avenços en matèria educativa que 
han tingut llocs durant els darrers 100 anys, 
la situació de l’educació arreu de l’Estat con-
tinua sent millorable. El sistema educatiu no 
resulta equitatiu per a tots els nens i les ne-
nes, ja que les seves trajectòries formatives 
depenen en gran mesura de l’origen socioe-
conòmic del qual provenen. L’educació bàsica 
és un requisit necessari, però insuficient, per 

aconseguir la inclusió plena de tot l’alum-
nat. Així, l’abandonament escolar abans de 
completar l’educació secundària obligatòria, 
sobretot entre l’alumnat més desfavorit, és 
el gran repte. 

Potser tenim les taxes més altes d’alfabetit-
zació i matriculació en ensenyament bàsic de 
la història, però sense polítiques educatives 
consensuades i que mirin a les generacions 
futures, l’equitat educativa encara queda 
lluny.
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La violència contra la infància ha estat 
una constant en els darrers 100 anys de 
la història arreu de l’Estat. A la toleràn-
cia social davant certes formes de violència 
com el càstig físic, s’hi afegeix l’ocultació i el 
secretisme que n’envolta d’altres, com l’abús 
sexual, o fins i tot el negacionisme sobre for-
mes de violència com l’assetjament escolar. 
Les dades històriques sobre violència contra 
la infància i l’adolescència són escasses, ja 
que fins fa poc no s’havia considerat d’una 
manera integral. L’única cosa que se’n pot 
extreure són pinzellades sobre aquesta rea-
litat a través de testimonis, canvis legislatius 
i estudis. 

Durant la Guerra Civil i el franquisme, cer-
tes formes de violència sexual contra nenes 
i adolescents van ser una constant durant 
els anys del conflicte, tot utilitzant-se en 
moltes ocasions com una arma de guerra 
entres ambdós bàndols. En la repressió de la 
postguerra, la violència sexual va ser també 

87 Guichot-Reina, V., 2010.

utilitzada com a arma de control amb mol-
tes dones i adolescents del bàndol vençut, 
en ocasions pel fet de ser parelles, filles o 
germanes de l’«enemic». En testimonis i do-
cuments de l’època queda evidenciat que la 
misèria i la fam de l’època van potenciar la 
prostitució infantil i adolescent. 

El càstig físic era habitual en tots els aspec-
tes de la vida del nen o la nena. En el si de 
la família o a l’escola era utilitzat com una 
forma de correcció educativa. Des dels cops 
de regla a la mà, bufetades, cops al cap, 
pessigades, sostenir pes a les mans o fins i 
tot aixecar-los amb les orelles, eren expe-
riències habituals entre els nens i les nenes 
que anaven a l’escola durant els anys 50, 60 i 
70.87 De fet, la prohibició del càstig físic a les 
escoles no va arribar fins el 1987.

5. VIOLÈNCIA CONTRA LA INFÀNCIA

1987
Prohibició del 
càstig físic a 
les escoles

2004
Suicidi de Jokin 
Cabeiro per 
assetjament 
escolar

2007
Prohibició del 
càstig físic en 
l’àmbit de la 
llar

2015
Elevació edat 
consentiment 
sexual

2015
Eliminació 
dispensa 
matrimonial 
per edat

2015
Fills de víctimes 
VdG són 
considerats 
víctimes directes
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Respecte al càstig físic en l’àmbit de la llar, era 
una manera d’educar i corregir plenament 
utilitzada i aplicada durant el segle XX. Fins 
i tot en democràcia, tot i que es recollia al 
Codi penal la prohibició de qualsevol forma 
de violència contra la infància en la seva re-
forma de 1985, el Codi civil continuava man-
tenint en els seus articles 154 i 268 que “els 
pares podran corregir raonadament i mode-
radament els seus fills”, cosa que implicada 
a la pràctica que el càstig físic i psicològic es 
considerés una correcció moderada i no una 
forma de violència. De fet, fins a la dècada 
de 1980, gairebé no existeixen estudis d’in-
vestigació que tractin els maltractaments a 
la infància.88 

No és fins el 2007, divuit anys després de 
la ratificació d’Espanya de la Convenció de 
Drets de l’Infant i després de nombroses pe-
ticions del Consell d’Europa i el Comitè dels 
Drets de l’Infant, quan es prohibeix el càstig 
físic a la llar. Encara avui dia, són constants 
les polèmiques que envolten aquesta prohi-

88 Arrubarrena, M. I. i De Paúl, J., 2011.

89 CIS 2005, citat per Rosser, A., 2018.

90 Gaetano Pira, L., 2018.

bició i estesa la creença que el càstig físic 
és una forma de violència tolerable. Així es 
recollia en un estudi del CIS del 2018 sobre 
actituds i opinions sobre la infància, que va 
posar de manifest que el 59,9% de la població 
considerava que «una bufetada a temps pot 
evitar més tard problemes més greus».89

La violència contra la infància i l’adolescència 
LGTBI també ha estat una constant norma-
litzada i justificada. Les lleis que castigaven 
l’homosexualitat (de 1945 i 1970) durant el 
franquisme i els primers anys de democrà-
cia eren aplicables també als menors d’edat, 
amb penes de fins i tot l’ingrés a presó o cen-
tres de reforma. Aquestes lleis es van aplicar 
principalment a homes i adolescents homo-
sexuals i transsexuals, molts dels quals van 
ser víctimes de violència sexual i violacions 
quan, encara sent menors d’edat, entraven 
a la presó com a “presos socials”, a més de 
les humiliacions i la violència física que patien 
durant les detencions.90
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El tabú de l’abús sexual que es manté fins a dia d’avui

91 Sáez Martinez, G. J., 2015.

92 Sáez Martinez, G. J., 2015.

93 Cortés, J. I., 2018.

94 López, F., 1995.

L’abús sexual a la infància era, fins als anys 
60, considerat poc freqüent, i es limitava a 
fets que passaven fora de la mateixa família, 
amb agressors com a desconeguts i nenes 
com a víctimes, moltes vegades considerades 
provocadores de l’agressió. En el Codi penal 
anterior a la democràcia, existien dues figu-
res que s’assemblaven al que avui dia consi-
derem el delicte d’abusos sexuals, emmarcats 
en el títol de «delictes contra l’honestedat»: 
el delicte d’estupre i el d’abusos deshones-
tos, a més del de violació. Qualsevol relació 
sexual amb una jove menor de 12 anys es 
considerava violació, l’estupre era la relació 
sexual mitjançant engany d’una jove menor 
de 23 anys, i els abusos deshonestos con-
sistien en “atemptats contra el pudor” però 
sense «intenció de jeure». Totes aquestes 
figures només suposaven com a víctima la 
dona. Com a delictes que tenien com a vícti-
mes específiques nens i nenes, es recollien els 
delictes de prostitució i corrupció de menors 
d’edat.91 Durant la dictadura de Primo de 
Rivera es va utilitzar l’abús de menors com 
a justificació per condemnar homosexuals. 
Durant la República, tot i la preocupació per 
l’educació dels nens i les nenes, les condem-
nes per abusos deshonestos van continuar 
sent molt baixes i no es plantejaven com a 
problemàtica ni prioritat públiques.92 

De fet, la qualificació de les relacions sexuals 
amb menors d’edat com a abusos sexuals 
ha estat relativa al llarg dels darrers 100 
anys. És important recordar que, fins l’any 
2015, l’edat de consentiment sexual estava 
marcada als 13 anys, i que el matrimoni de 
persones menors d’edat continua recollint-se 
a l’ordenament jurídic espanyol (tot i que 
des de 2015 només poden fer-ho els menors 
emancipats amb autoritat del jutge).

Tot i que ara per ara no hi ha una base de 
dades com la que sí que existeix en altres 
països com els EUA, la tendència sembla in-
dicar que entre els anys 60 i 90 els abusos se-
xuals a menors comesos en espais religiosos 
de diferent tipus van ser més comuns del que, 
fins fa poc temps, la societat considerava.93

 
És a partir dels anys 60 quan es van començar 
a dur a terme estudis sobre la importància 
clínica i la incidència dels abusos sexuals a la 
infància, tot i que molt limitats.94 Encara més, 
no va ser fins el 1994 quan es va fer la pri-
mera i única macroenquesta sobre violència 
sexual patida en la infància i l’adolescència. 
D’altres formes de violència, com l’assetja-
ment escolar, no comencen a ser estudia-
des ni considerades com a fenomen arreu 
de l’Estat fins a principis dels 2000. Va ser 
a partir del primer cas de suïcidi per asse-
tjament escolar registrat per als mitjans de 
comunicació, el de Jokin Ceberio el 2004, 
quan aquesta problemàtica ocupa un lloc en 
l’agenda pública. 
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A partir d’aquest cas van començar a desen-
volupar-se més estudis sobre aquesta forma 
de violència, així com a despertar-se l’interès 
de les administracions públiques per aquesta 
problemàtica, les quals comencen a preocu-
par-se per la seva erradicació. 

Save the Children es va sumar l’any 2016 a 
aquesta preocupació i, amb l’objectiu de di-
mensionar el seu abast i fer visible la seva 
condició de forma de violència, va publicar 
l’informe Jo a això no hi jugo. Al marge 
d’identificar que el 9,3% de la població infan-
til pateix assetjament escolar i el 6,9% cibe-
rassetjament, s’evidencia que la resposta de 
les administracions i la comunitat educativa 
era lluny de ser l’adequada per fer front a un 
assumpte d’aquestes dimensions. 

Sembla que la tendència cap a aquesta per-
cepció i el tractament de la violència contra 
la infància ha evolucionat durant els darrers 

anys. Les lleis de 2015, per exemple, van 
suposar un gran avenç en la protecció dels 
nens i les nenes davant la violència. A més 
de les ja recollides (l’augment de l’edat de 
consentiment sexual i l’edat de matrimoni), 
es va incloure els nens i les nenes fills de víc-
times de violència de gènere com a víctimes 
directes, de manera que els és d’aplicació la 
llei de 2004. 

No obstant això, queda molt per fer. El da-
rrer any del qual en tenim dades, hi va haver 
més de 4.500 denúncies per violència sexual 
contra la infància i més de 4.800 per mal-
tractaments. La LGTBIfòbia continua sent la 
principal causa d’assetjament entre menors 
i la violència de gènere continua cobrant-se 
víctimes mortals entre nens i nenes.

Estimem que, en els darrers set anys, 118 
nens i nenes han mort per causes violentes.
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Sin embargo, queda mucho por hacer. En 
el último año del que tenemos datos hubo 
más de 4.500 denuncias por violencia sexual 
contra la infancia y más de 4.800 por ma-
los tratos. La LGTBIfobia continúa siendo la 
principal causa de acoso entre menores y la 
violencia de género sigue cobrándose vícti-
mas mortales entre niños y niñas.
Estimamos que, en los últimos siete 
años, 118 niños y niñas han muerto por 
causas violentas.
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Durant els darrers 100 anys, Espanya 
ha passat de ser un país d’origen de 
nens, nenes i joves migrants a ser un 
país de destí. Aquest canvi de tendència 
demostra que la infància que migra ho fa 
motivada per la recerca d’un futur millor o 
fugint d’un origen perillós i en conflicte. 

El “somni americà” va calar en l’imaginari de 
finals del segle XIX i principis del XX. Entre 
els anys 1880 i 1930, prop de 3 milions i mig 
de persones van abandonar Espanya per “fer 
les Amèriques”, més de 2,5 milions durant 
les primeres tres dècades del segle XX.95 
Latinoamérica era percibida como un lugar 
en el que se podía conseguir fortuna con fa-
cilidad, y motivó a que una gran cantidad de 
hombres jóvenes y solteros, muchos de ellos 
adolescentes, provenientes del mundo rural, 
emigrasen. Esta emigración se caracterizaba 
por altas tasas de retorno y por el ahorro 

95 Fundació CEDEAL, 1992.

96 Naranjo, C., 2016.

y envío de remesas.96 Creuar l’Atlàntic per 
cercar fortura va ser una opció comú per als 
adolescents de principis de segle. 

Espanya no és un país aliè a l’exili com a con-
seqüència de la violència. El següent fenomen 
migratori més important en els darrers 100 
anys arreu de l’Estat va ser l’emigració mas-
siva de població durant la Guerra Civil. El 
temor a la violència que es va produir tan 
bon punt va haver-hi el cop d’estat de 1936, 
va provocar un moviment poblacional mas-
siu de moltes famílies, marcat per la fugida 
i l’abandonament de les seves llars. Aquesta 
migració forçosa va ser especialment dura 
per als nens i les nenes, els integrants més 
vulnerables de les famílies. El Govern de la 
República va tenir com un dels objectius du-
rant la guerra la protecció a la infància, la 
qual cosa va dur al fet que una de les seves 
principals polítiques consistís a enviar nens i 
nenes a altres països. 

6. INFÀNCIA EN MOVIMENT

1919-1939
Migració a les 
Amèriques

1937
33.000 nens i 
nenes exiliats 
per la Guerra 
Civil

2006
Crisi dels 
“cayucos”
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El 1937, 33.000 nens i nenes van ser eva-
cuats a territori estranger a països com 
l’URSS, Mèxic, Dinamarca, Holanda, Suïssa, 
França, Bèlgica o el Regne Unit.97 En aquest 
context, Save the Children va ajudar al fet 
que nens i nenes sortissin del País Basc cap 
a Anglaterra. Quan es va acabar la guerra, 
un nombre indeterminat d’infants van ser 
repatriats de tots aquests països pel Govern 
franquista per ser en la seva majoria institu-
cionalitzats o donats en adopció a famílies 
afins al règim.98 Paral·lelament, d’altres molts 
infants i adolescents van acompanyar les se-
ves famílies a l’exili polític que van seguir a 
l’acabament de la guerra. 

Un altre gran moviment poblacional, però 
en l’àmbit intern, va ser el de l’emigració del 
camp a la ciutat. Si bé aquest moviment va 
ser constant a principis de segle i durant els 
anys 40, aquesta migració va adquirir un 
assoliment extraordinari durant el període 

97 González Martínez, C., 2003.

98 Aragüés Estragués, R. M., 2015.

99 Paredes, J., 2008.

100 González Martínez, C., 2003.

1951-1960. Durant aquests anys, 2,3 milions 
de persones es van traslladar del món rural 
al nou món urbà que començava a crear-se 
Aquesta migració interna va ser principal-
ment provocada per les males condiciones 
dels municipis rurals i el poc desenvolupa-
ment econòmic del sector agrari.99 

Durant els anys 50, Amèrica es va convertir 
de nou en un destí migratori, tot arribant als 
40.000 emigrants anuals. Durant els 60, amb 
tot, el destí de la migració d’arreu de l’Estat 
va passar a ser el centre i el nord d’Europa, 
que es va convertir en un fenomen massiu 
des de 1961. Aquesta emigració, motivada 
per causes econòmiques, va consistir en l’ex-
portació de mà d’obra barata que no només 
alleugeria la pressió del mercat laboral a 
Espanya, sinó que garantia l’enviament de 
remeses.100 Aquesta etapa de migració es 
va reduir quan la situació econòmica va co-
mençar a millorar durant la dècada dels 70.
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Espanya, de país d’emigració a país de destí

No és fins els anys 90 quan Espanya passa de 
ser un país emissor de migració a ser un país 
de destí. Aquest canvi en la tendència migra-
tòria fa que, avui dia, la població amb nacio-
nalitat estrangera resident arreu de l’Estat 
representi el 9,5% del total, i que el 8,6% de 
l’alumnat del sistema educatiu no universitari 
tingui nacionalitat d’algun país estranger.
 
En un primer moment, Espanya va rebre 
l’arribada d’homes i dones d’origen llati-
noamericà i del nord de l’Àfrica que es van 
anar incorporant a sectors laborals molt 
específics, com el de les cures, els serveis i 
l’hostaleria. Avui sabem que gairebé el 30% 
del creixement econòmic experimentat per 
l’economia espanyola en el decenni 1996-
2005 va tenir com a causa les contribucions 
d’aquesta població migrant. És molt proba-
ble que una tercera part de l’augment en la 
taxa d’ocupació de les dones espanyoles en 
aquest mateix període tingués com a causa 
la incorporació de les dones d’origen estran-
ger a professions relacionades amb les cures. 
A la vegada que van augmentar els fluxos mi-
gratoris regulars, Espanya també va assistir 
a l’augment d’arribades per via marítima de 
persones migrants i refugiades, majoritària-
ment nacionals de països de l’Àfrica subsa-
hariana. Aquesta migració va assolir el seu 
màxim en l’anomenada crisi dels “cayucos” 
el 2006, any en què van arribar per mar unes 
40.000 persones. 

En aquest context de país d’arribada, des-
taca la presència de menors estrangers no 
acompanyats, un col·lectiu format per infants 
i adolescents procedents de països com el 
Marro, Argèlia, Senegal, Mauritània, Costa 

d’Ivori i Mali, que busquen arreu de l’Estat i a 
Europa poder llaurar-se un projecte de vida. 
Empesos per situacions de desemparament i 
abusos, contextos de violència, persecucions 
o conflictes i falta d’oportunitats de vida dig-
nes i sostenibles, aquests nens, nenes i joves 
busquen un lloc on desenvolupar el seu po-
tencial. Seguretat, pau, bon tracte, educació 
i oportunitats són els elements que confor-
men el “somni europeu”, l’objectiu a assolir 
després dels seus viatges llargs i perillosos. 
Després de la ratificació de la Convenció 
dels Drets de l’Infant, aquests menors que 
migren sols han de ser tutelats per l’Admi-
nistració del país on arriben, tot tenint les 
institucions estatals l’obligació de garantir 
la protecció, seguretat i igualtat de tracte 
d’aquests menors que no tenen una persona 
adulta protectora que els acompanyi. A més, 
en aquests processos de protecció i tutela, 
la seva condició de menors ha de prevaldre 
sobre la seva condició d’adults. 

L’augment de les arribades de nens i nenes 
que migren sols, sumat a l’adquisició d’obli-
gacions per part de les administracions en 
matèria de protecció, fa que la infància en 
moviment comenci a fer-se present en els 
sistema de protecció autonòmics, amb va-
riacions de pics i davallades durant els da-
rrers 20 anys. Fa exactament una dècada, 
hi havia uns 7.000 nens i nenes migrants en 
els sistemes de protecció, el mateix nombre 
que el 2017. L’any passat s’estima que aquest 
nombre va incrementar fins als 13.000, la xi-
fra més alta assolida. Tot i que sigui la xifra 
més alta registrada de menors estrangers no 
acompanyats, recordem que, des del darrer 
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any que hi ha dades oficials, la xifra total 
d’adolescents entre els 15 i 19 anys era de 
2.155.056.101

Tot i ser un fenomen de caràcter estructural, 
tant per la persistència en el temps com per 
l’estabilitat dels perfils acollits als centres 
de protecció i, malgrat els molts anys de 
convivència, les institucions encara no han 
aconseguit adaptar els seus recursos a les 
necessitats específiques d’aquest col·lectiu. 
En aquest sentit, el sistema no compta amb 
mediadors culturals i falla a l’hora de detec-
tar i protegir nens i nenes de perfils especial-
ment vulnerables, com les víctimes del tràfic 
de persones.

En els darrers anys, Espanya ha passat tam-
bé de ser terra de fugida a terra de refugi: 
l’any 2018 hi va haver 54.000 sol·licituds de 
protecció internacional de famílies, infants i 
adolescents.

101 INJUVE 2015.

Els motius pels quals arriben són els mateixos 
que van empènyer la infància i adolescència 
espanyoles a emigrar en el passat. Aquesta 
nova tendència porta lligades grans oportu-
nitats per al futur de l’Estat, tant en termes 
de desenvolupament cultural i social, com 
econòmic i demogràfic.

Menys de 100 anys després que ho fes-
sin d’altres països amb els nens i les 
nenes espanyols, Espanya té el deure 
d’acollir els qui ara truquen a la seva 
porta per cercar un futur.
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L’evolució de la situació de la infància 
i adolescència durant els darrers 100 
anys arreu de l’Estat ha estat, indubta-
blement, positiva. No obstant això, els 
reptes als quals s’enfronten els nens, 
les nenes i els adolescents actualment 

continuen sent massa nombrosos, i és 
necessari donar-los solucions. Com hem 
vist, sense lideratge ni polítiques públiques 
adequades, els drets de la infància no poden 
millorar. I no podem esperar uns altres 100 
anys perquè siguin respectats.

Pobresa

Com hem pogut comprovar al llarg d’aquest 
repàs per la història de la infància arreu de 
l’Estat, la situació general de benestar social 
ha millorat considerablement. Malgrat tot, 
les bosses de pobresa continuen existint i 
afecten especialment els infants.

Encara avui dia, el 28,3% dels nens i les nenes 
viuen en risc de pobresa; el 15,5% dels quals 
en pobresa severa. Aquests infants presenten 
pitjors condicions de salut (més obesitat, més 
problemes bucodentals) i els seus resultats i 
opcions educatives estan molt més limitats.
Amb un cost estimat de criança d’entre 500 i 
600 euros mensuals, avui dia per a moltes fa-
mílies prendre la decisió de tenir un fill o una 
filla augmenta el risc de caure en la pobresa.
Entre els infants més vulnerables hi ha els 
que pertanyen a llars monoparentals, que 
suposen ja el 10,3% de totes les llars arreu de 
l’Estat. D’aquestes llars, 8 de cada 10 estan 
encapçalades per dones i el 49% està en risc 
de pobresa i exclusió, una xifra molt superior 
als altres tipus de llars. 

En ple any 2019, no podem tolerar que exis-
teixin sectors de la població abocats a la 
pobresa. Necessitem un compromís clar dels 
poders públics per acabar amb la pobresa in-
fantil, amb polítiques específiques i enfocades 
a erradicar-la.

Per això, des de Save the Children, com a 
organització que vol ser part del canvi en la 
història de la nostra infància, sol·licitem:

• Augment de la prestació per fill 
a càrrec. Fins a assolir l’any 2022 
els 1.200 euros anuals per cada nen 
o nena (menors de 18 anys). Aquesta 
ajuda estarà condicionada a un límit 
d’ingressos basat en els llindars ofi-
cials de pobresa.

• Certificació de famílies mono-
marentals. Establir un únic concep-
te de família monomarental per a to-
tes les administracions, suficientment 
flexible perquè es tinguin en compte 
les diverses situacions en què poden 
trobar-se famílies d’aquest tipus, però 
que faciliti el desenvolupament de 
polítiques específiques per a aquest 
col·lectiu.

• Mesures de conciliació per a les 
famílies. Augment dels permisos de 
maternitat i paternitat, flexibilitat 
horària i augment de les ajudes per 
tenir cura de fills i filles.

7. DESPRÉS DE 100 ANYS… QUÈ QUEDA PER 
FER?
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Educació

Com hem assenyalat en el capítol relatiu a 
l’educació, l’actual sistema educatiu no resul-
ta equitatiu per a tots els nens i les nenes, 
ja que les trajectòries educatives depenen 
en gran mesura de l’origen socioeconòmic 
d’on provenen. Per exemple, els infants del 
nivell del quintil de renda més baixa tenen sis 
vegades més probabilitat de repetir de curs 
que aquells de famílies amb més recursos 
econòmics. Completar avui una educació 
secundària postobligatòria és el mínim per 
poder accedir a oportunitats de vida dignes. 
Malgrat això, els joves del nivell més baix de 
renda abandonen prematurament l’educació 
un 27% més que aquells més afavorits.

Tot i aquestes dificultats, el sistema de be-
ques no respon als que més ho necessiten. 
Per exemple, el 25% d’adolescents de batxi-
llerat i formació professional (FP) amb baixos 
recursos (quintil 1) no reben beca tot i estar 
en el nivell socioeconòmic per rebre-ho. A 
més, Espanya és el sisè país amb més segre-
gació escolar per origen social d’Europa. La 
separació a diverses escoles per nivell so-
cioeconòmic arreu de l’Estat ha augmentat 
un 13,4% en els darrers deu anys. 

La desigualtat en l’accés i gaudi de l’educació 
no pot estar present en un sistema educatiu 
del segle XXI que compta amb una trajec-

tòria orientada a la incorporació de tots 
els nens i les nenes a l’escola. Per garantir 
aquest dret, és necessari que les administra-
cions públiques prenguin mesures:

• Extensió de l’educació infantil 
de 0 a 3 anys, amb polítiques que 
prioritzin l’accés de nens i nenes des-
favorits. 

• Reforma i refinançament del sis-
tema estatal de beques i ajudes a 
l’estudi. Aquest sistema d’ajudes ha 
de configurar-se com a dret subjectiu 
a totes les etapes. A més, elevar les 
quanties a l’educació no universitària 
compensarà el risc d’abandonament 
en famílies de baixos recursos i hau-
rien de ser fixes per evitar la incerte-
sa. Han de pagar-se a l’inici del curs 
escolar.

• Desenvolupament d’un pla esta-
tal contra la segregació escolar, 
que inclogui objectius, indicadors, 
mesures i pressupost per reduir la 
concentració de l’alumnat desfavorit 
en certes escoles i dotar de recursos 
a cada centre educatiu en funció de 
les seves necessitats. 
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Violència

La violència contra la infància i la adolescèn-
cia continua sent una xacra social, contra la 
qual encara no s’han dirigit polítiques públi-
ques específiques i efectives. El 2017 es van 
interposar 38.433 denúncies arreu de l’Estat 
per delictes contra menors d’edat. En relació 
amb delictes contra la llibertat i indemni-
tat sexual es van registrar 4.542 denúncies 
(4.211 per abusos sexuals) i 4.875 van ser 
per maltractaments en l’àmbit familiar. Des 
de 2012, estimem que hi ha hagut 118 víc-
times mortals de la violència. Durant l’any 
2018, 22 nens i nenes van morir per causes 

violentes, dels quals tres van ser per violència 
de gènere contra les seves mares (i 39 han 
quedat orfes). 

Les administracions públiques han de fer front 
a la violència contra la infància i convertir-la 
en un assumpte públic. Per això, durant la 
pròxima legislatura tots els partits polítics 
han de comprometre’s a:

• Aprovar una llei orgànica per 
erradicar la violència contra la 
infància, que atengui aquesta pro-
blemàtica de manera integral i que 
ha de ser aprovada de manera prio-
ritària durant la legislatura propera.

Infància en moviment

Com hem vist, durant els darrers 100 anys, 
els infants i joves espanyols s’han vist obligats 
a emigrar en nombroses ocasions, motivats 
per la misèria, la fam, la falta d’oportunitats 
o la guerra.

No obstant això, des de 2018, Espanya és 
el primer país d’entrada a Europa, amb més 
de 60.000 persones migrants i refugiades. En 
aquest context, la ruta del Mediterrani oc-
cidental va registrar el major increment en 
l’arribada de nens i nenes, més del 400% en 
un any. Una de cada deu persones que van 
arribar va ser menor d’edat. La majoria, a 
més, van viatjar sense l’acompanyament d’un 
adult.

Aquest augment dels fluxos migratoris, mal-
grat ser la continuació d’una tendència que 
es va iniciar a finals dels anys 90, suposa un 
desafiament per a moltes institucions i els 
actors involucrats en les tasques de primera 
recepció, identificació, documentació i aco-
llida de les persones migrants i refugiades. 
El 2018, més de 13.000 d’aquests infants 
sols estaven repartits entre els 19 sistemes 
de protecció autonòmics. Particularment, 
Andalusia i Melilla tutelen gairebé el 60% del 
total d’aquests infants i adolescents.

En aquest context, el repartiment compe-
tencial entre les comunitats autònomes i els 
ministeris implicats exigeix més que mai me-
canismes de col·laboració i objectius comuns 
i consensuats per poder aprofitar tot el po-
tencial que aquests nens, nenes i adolescents 
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poden aportar a la societat i a l’economia. 
Necessitem aprendre a gestionar la mobili-
tat i la diversitat que caracteritza la societat 
des de fa ja un parell de dècades i entomar 
l’oportunitat que ens brinden per al desenvo-
lupament social i econòmic del territori.

Hem de recordar el nostre passat i adaptar 
el sistema perquè rebi aquests infants neces-
sitats d’una especial protecció. Per això, és 
necessari que es desenvolupi des de les admi-
nistracions públiques:

• Estratègia integral per a la pro-
tecció de la infància migrant i 
refugiada no acompanyada. Es 
necessiten mesures que abordin la 
complexitat del sistema i la corres-
ponsabilitat existent entre els diver-
sos actors des de l’entrada dels nens 
i nenes al territori i fins a la seva 
efectiva emancipació i inclusió en la 
societat. Haurà de ser un full de ruta 
que proporcioni el suport necessari a 
totes les institucions públiques invo-
lucrades en el procés, tot coordinant 
les seves actuacions per aconseguir 
objectius comuns, i que articuli una 
política integral coordinada en ma-
tèria migratòria amb enfocament 
d’infància.

• Imposició per llei d’estàndards 
mínims de qualitat per a l’adop-
ció d’un model d’intervenció 
compartit i corresponsable. La 
pressió migratòria no ha de menys-
tenir la qualitat de la protecció sota 
cap circumstància. 

• Modificació del procediment de 
determinació de l’edat per llei. 
Per estimar de manera holística i res-
pectuosa l’edat dels nens i les nenes 
migrants i refugiats que arriben sols 
i sense documentació al territori, as-
segurar-los l’assessorament d’un ad-
vocat i l’acompanyament d’un tutor 
i complir amb les garanties reclama-
des pel Comitè de Drets de l’Infant.
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La defensa dels 
drets de la infància 
continuarà sent 
la raó de ser del 
moviment Save 
the Children, la 
raó que ens ha 
impulsat durant 
els darrers 100 
anys. Continuarem 
treballant arreu 
de l’Estat fins a 
aconseguir que 
cap nen o nena en 
situació de pobresa 
o desigualtat 
sigui víctima de 
violència o pateixi 
qualsevol tipus 
de discriminació; 
triguem el temps que 
triguem.
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