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El 45% dels espanyols reconeixen que les noves tecnologies estan deteriorant les relacions familiars

Tan connectats com desconnectats
les llars creia que era dolenta.
El baròmetre també posa de
manifest que l’educació continua
sent “una assignatura pendent”,
ja que els pares estan “externalit
zant” l’educació dels fills en d’al
tres i donant més responsabilitat
a les escoles. Només el 14% ha re
but formació per educar els seus
fills. El professor d’Economia
Aplicada de la Universitat San Pa
bloCEU Gonzalo SanzMaga

La percepció familiar
sobre l’economia
domèstica millora
per primera vegada
des del 2012
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La tecnologia ocupa una part important de la tasca familiar i, de vegades, pot afectar la comunicació personal
CELESTE LÓPEZ
Madrid
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o és una situació
nova. Ja es va dir (i
es continua dient)
de la televisió,
aquesta intrusa que
dificultava el diàleg entre pares i
fills, i viceversa. Però és una reali
tat que difícilment té marxa enre
re i a què la família s’haurà
d’adaptar per no perdre l’essèn
cia. El 45% dels espanyols creuen
que les noves tecnologies estan
deteriorant les relacions fami
liars. I no mireu només els adoles
cents i els joves, també els adults
continuen consultant la pantalla
del mòbil o de la tauleta mentre
escolten el nano que els explica
com li ha anat a l’institut.
Les tecnologies formen part de
les cases i, a més, d’una manera
massiva. Una prova clara de l’ús

d’eines com WhatsApp o Skype
en les relacions intrafamiliars és
que el 54% de les llars es comuni
ca a través de la popular missatge
ria instantània i cada vegada fan
servir menys el correu electrònic.
Aquests són alguns dels re
sultats del V baròmetre de la
família que realitza anualment
The Family Watch, que recorda
que, malgrat tot i l’escassetat
d’ajuts en tots els sentits que dis
posen, la família espanyola, sigui
quin en sigui el model, continua
sent la institució més ben consi
derada pels espanyols, fins i tot
pels joves.
Els experts en aquesta matèria
assenyalen com sempre que
ningú no vol estar sol (o molt
pocs) i que la família és sinònim
d’empara, de suport i de solidari
tat. El baròmetre, en què han par
ticipat un miler de famílies, deixa
aquest aspecte ben clar durant

Els espanyols sí
que estimen els
refugiats sirians
!El 64,6% de les famílies

creu que Espanya ha d’aco
llir refugiats que arriben
de fora d’Europa i que
encara que el mercat labo
ral no seria capaç d’absor
birlos, ferho “és millor
que permetre la situació
en què es troben”. Així ho
indica el baròmetre, que
també assenyala que les
famílies posen una sèrie de
condicions per a la recep
ció de refugiats, com que
aprenguin l’idioma i res
pectin els usos i costums
del país d’acollida.

aquests llargs i durs anys de crisi.
Més de tres de cada cinc famí
lies (el 64,5%) consideren que la
situació econòmica actual que viu
Espanya és dolenta, encara que
quatre de cada cinc (el 80,4%)
creuen que els comptes de les
llars són bons o regulars. No obs
tant això, “les llars espanyoles ho
afronten amb un optimisme que
no havíem vist fins ara”, l’any
2016, segons el director de la con
sultora GAD3, Narciso Michavila,
durant la presentació del V barò
metre de la família, encarregat a
aquesta consultoria i patrocinat
per la Fundació Madrid Viu.
De fet, des del 2012 ,“és la pri
mera vegada que les famílies que
pensen que la situació econòmica
és bona supera a aquells que la
consideren dolenta”. La pitjor
percepció familiar de la situació
econòmica espanyola es va re
gistrar el 2013, quan el 90,5% de

llón va apuntar la necessitat d’in
vertir en família i en va destacar la
rendibilitat, perquè “no només no
es tenen fills, sinó que l’educació
dels fills és força mediocre” a Es
panya, com mostren estudis in
ternacionals com l’informe PISA.
Per María José Olesti, directo
ra general de The Family Watch,
“cada vegada es fa més necessari
aquest pacte d’Estat per la famí
lia, perquè pugui desenvolupar
les funcions que té assignada en la
societat”. Set de cada deu espa
nyols considera que no es reco
neix la seva tasca, que se senten
sols per afrontar el dia a dia amb
els seus fills, amb escassos recur
sos i poc temps per a ells. Carlos
de la Mata, secretari general de la
Fundació Madrid Viu, va recor
dar que no n’hi ha prou només
amb la implicació de les adminis
tracions, també cal que hi hagi la
implicació de les empreses per
implantar pràctiques de concilia
ció. “Hi ha un caldo de cultiu so
cial i empresarial adequat perquè
es produeixin aquestes millores”,
va indicar, encara que considera
que aquests canvis seran “lents”.
Aquest dèficit de suport a la fa
mília es manifesta, segons Sanz
Magallón, en les dades que ges
tiona l’OCDE, que mostra que Es
panya és dels últims països en
inversió en aquesta institució. I
tot plegat, malgrat que la família
és la institució més valorada pels
espanyols. !
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Cartell de l’anunci

Denuncien una
campanya sexista

Neix la primera flor
a l’espai

CIUTADANS !L’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet,
que lidera Núria Parlon, ha
exigit a l’empresa Duet Sports,
concessionària de la piscina
municipal de Can Zam, la
retirada immediata d’una
campanya publicitària que
consideren vexatòria per a les
dones. Es tracta d’una sèrie
de rètols ubicats en marquesi
nes d’autobusos que diuen:
“Les dones no n’aguanten més
de tres” i en els quals oferei
xen un descompte en les ma
trícules del 25% cada quatre
mesos. / Fede Cedó

ESPAI !Un experiment que
s’ha fet a l’Estació Espacial
Internacional ha aconseguit
que creixi per primera vegada
una flor a l’espai, ha informat en
un tuit l’astronauta de la NASA
Scott Kelly. L’obtenció de la
flor, del gènere Zinnia, forma
part d’un programa d’investiga
ció destinat a conrear aliments
en condicions de microgravetat
per a futures missions de llarga
durada. Després d’haver conre
at enciams l’any passat i ara
flors, la NASA té previst plantar
tomàquets a l’estació espacial
el 2017. / Redacció
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L’únic exemplar que ha crescut en el primer intent de conrear flors

