ISSN (electrònic): 2014-2242 / www.cac.cat

QUADERNS
DEL CAC

La felicitat allà on no hi és: estudi comparatiu dels índexs
de benestar i el discurs electoral espanyol
Cristina Sanchez-Sanchez
Investigadora independent
cristina.sanchezsanchez@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9468-7680
Article rebut el 25/04/21 i acceptat el 14/09/21
Resum
Amb l’objectiu d’aclarir en què es diferencien els discursos
sobre la felicitat com a objectiu social d’altres discursos
polítics en què es plantegen objectius nacionals diferents, en
aquest article es fan dues anàlisis de contingut. En primer
lloc, s’estudien 13 índexs i mesures de felicitat impulsats per
organismes i governs internacionals. En segon lloc, s’analitzen
44 anuncis electorals de les formacions polítiques espanyoles
PP, PSOE i Unides Podem. En comparar les dues mostres,
s’observa que tots dos discursos tenen un grau elevat de
similitud, la qual cosa apuntaria al fet que el discurs de la
felicitat, lluny de ser una revolució política, és un discurs més
que reflecteix els valors imperants de les societats des de les
quals es pensa.
Paraules clau
Felicitat, índex de benestar, anàlisi de contingut, discurs
polític, espot electoral.

1. Introducció
L’any 2011, la Comissió Europea publica Més enllà del
PIB: avaluació del progrés en un món canviant, un informe
de resultats en què convergeixen iniciatives impulsades
prèviament per organismes com el Parlament Europeu, el Club
de Roma, el Fons Mundial per a la Natura i l’Organització per
a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, i en el qual
s’apunten algunes reflexions sobre els límits del creixement
econòmic com a mesura principal de progrés en els països
occidentals.
Aquell mateix any, l’Assemblea General de les Nacions Unides
publica la resolució La felicitat: cap a un enfocament holístic
del desenvolupament (Assemblea General de les Nacions
Unides 2011) en què s’explicita que la felicitat és un objectiu
humà fonamental i que el producte interior brut (PIB), per la
seva naturalesa, no es va concebre per reflectir la felicitat i el
benestar de les persones.
Malgrat que prèviament s’havien fet altres informes i reunions
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Abstract
This article conducts a content analysis to shed light on how
discourses on happiness as a social objective differ from
other political discourses which pose different national goals.
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by international bodies and governments. It then analyses 44
election advertisements from the Spanish political parties PP,
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samples, we found that both discourses have a strong degree
of similarity, which might indicate that far from being a political
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d’aquest tipus, que estan recollits en treballs com el de Buendía
Sánchez (2015) o Sánchez-Sánchez (2020), és a partir
d’aquest moment en què una sèrie de governs i institucions
intergovernamentals comencen a emprendre, amb més
intensitat, un seguit de reunions i comissions, i a crear noves
mesures i indicadors que pretenen reflectir la importància de la
felicitat de la ciutadania en el desenvolupament de polítiques
públiques (Ferrara i Nisticò 2015, Frawley 2015b, Hogan et
al. 2015, Lorca Martín De Villodres 2013, Sánchez-Sánchez
2020).
No obstant això, deu anys després que s’impulsessin totes
aquestes iniciatives que busquen la felicitat ciutadana, hi
ha diversos investigadors i pensadors que posen en qüestió
l’establiment de la felicitat —i de mesures com la felicitat
nacional bruta— com a nova referència a l’hora de mesurar
el progrés nacional, ja que diuen que aquest indicador ha
resultat ser una reformulació d’aquells temes ja acceptats com
a socialment desitjables i políticament proporcionables en una
cultura i moment històric determinats, més que una autèntica
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revolució social i política basada en l’estudi de la naturalesa
humana (Ahmed 2010, Frawley 2015b, Sánchez-Sánchez
2020).
Amb l’objectiu d’indagar en aquesta asseveració, en aquest
article es procedeix a fer una anàlisi del contingut de les
principals mesures i indicadors de felicitat dels darrers anys,
seguint treballs com el de Sánchez-Sánchez (2017), i a posarho en relació amb el discurs electoral a Espanya (en forma
d’espots o anuncis televisius per a les eleccions a les Corts
Generals espanyoles de les principals forces polítiques el 2021).
Es pren el discurs electoral a Espanya perquè és un país que,
malgrat ser membre de les organitzacions intergovernamentals
esmentades anteriorment (de la qual cosa es dedueix que els
països membres podrien tenir certa cultura política en comú),
Espanya no ha convertit la felicitat ciutadana en un objectiu
estatal ni ha plantejat mesures de progrés nacional relacionades
amb aquest assumpte.
Mitjançant aquesta comparativa, es procedeix a dilucidar
quins són els indicadors o temes que els índexs i mesures de
benestar més populars tenen en compte a l’hora de mesurar la
felicitat ciutadana, i en què es diferencien aquests indicadors
o temes de felicitat d’altres temes que apareixen en altres
discursos polítics en què s’advoca per altres formes d’impuls
del progrés nacional, com passa a Espanya.
Els resultats mostren que, en línia amb aquells sectors més
crítics amb la felicitat com a mesura nova i definitiva de progrés
nacional, el discurs sobre la felicitat contingut en aquestes
mesures i índexs analitzats (és a dir, els indicadors i temes
dels índexs de benestar) té un grau elevat de similitud amb el
discurs electoral espanyol analitzat (és a dir, amb els temes
als quals es fa referència als espots electorals televisats). Això
indicaria que, per a la mostra analitzada, el discurs sobre la
felicitat implícit en les mesures estudiades es comportaria com
altres discursos polítics occidentals, però en aquesta ocasió els
temes s’articularien al voltant del significant felicitat.
En l’apartat de conclusions es discuteixen aquests resultats
i el seu efecte sobre altres recerques relacionades amb aquest
assumpte.

2. La felicitat com a objectiu polític, un nou paradigma?
La majoria de les mesures de felicitat impulsades per
organismes governamentals i intergovernamentals a occident
solen participar d’un corrent teòric i metodològic anomenat
Ciència de la Felicitat (Sánchez-Sánchez 2020).
Aquesta ciència, segons Davies (2015), és l’última expressió
de la idea utilitarista que la relació entre la ment i el món
és susceptible d’examen matemàtic i que els problemes
fonamentals de la política es poden resoldre amb una ciència
dels sentiments i la naturalesa humans.
Més específicament, aquelles activitats i esdeveniments
quotidians que, des de la Ciència de la Felicitat, s’estableix que
poden tenir una influència sobre la felicitat de la ciutadania,
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estan relacionats amb àmbits com l’economia, l’ocupació,
l’educació, les relacions familiars i socials, la cultura, el país
d’origen i el seu sistema polític, així com l’edat, el gènere i
la raça dels individus, alguns trets de la seva personalitat i
valors personals, la seva salut o el seu nivell de religiositat. En
treballs com el de Sánchez-Sánchez (2020) es resumeix què
diu la Ciència de la Felicitat sobre com totes aquestes variables
influeixen sobre el benestar de les persones.
Els defensors d’aquesta Ciència de la Felicitat aplicada a
l’àmbit polític estableixen que totes les dades recopilades
sobre com de feliços són els ciutadans i les ciutadanes i quant
plaer o dolor obtenen de diverses activitats i esdeveniments
quotidians poden ser útils per a qui governa a l’hora de
dissenyar polítiques públiques en assumptes relacionats amb el
creixement econòmic, la igualtat, la jubilació, la desocupació, la
salut, l’educació o el govern, entre d’altres (per exemple, vegeu
Bok 2010; Cummins et al. 2009; Layard 2005; Musikanski,
Philips i Crowder 2019).
Així doncs, a través dels índexs i mesures de felicitat, els
governs i institucions intergovernamentals poden convertir
l’estudi del benestar subjectiu de la ciutadania en un assumpte
de preocupació pública i política.
No obstant això, tal com remarca Bruno Frey, la felicitat és un
objecte d’estudi fàcilment manipulable tant per la ciutadania
com per la classe política (Frey i Gallus 2013, 2013b; Frey,
Gallus i Steiner 2014). De fet, es podria dir que “definir la
felicitat és propagar una ideologia” (Veenhoven 1991: 8), i els
índexs i mesures de felicitat no en serien una excepció.
Tal com estableix Hyman (2011), la felicitat “es construeix,
s’interpreta i s’articula a través de determinades formes
culturals de pensar, ser i actuar” (pàg. 2). En l’acte de triar
quines són aquelles activitats i esdeveniments quotidians que
podrien tenir un efecte sobre la felicitat o la infelicitat humana,
ja es reflecteixen els valors dominants d’una cultura, les seves
preocupacions i els seus anhels (Boreham, Povey i Tomaszewski
2013; Hyman 2011). Per tant, si la felicitat és un constructe
cultural, a través de la seva reproducció en forma d’índexs i
mesures de benestar indirectament s’estaria legitimant l’statu
quo social, polític i econòmic (Aronczyk 2014).
Al seu torn, en seleccionar determinats assumptes i relacionarlos amb la felicitat, s’associen amb allò bo, desitjable,
acceptable (Ahmed 2010; Frawley 2015b; Veenhoven 2009a,
2009b) i s’estableix que hi ha una sèrie de pràctiques socials,
culturals, econòmiques i polítiques que són millors que altres.
Així mateix, mitjançant la Ciència de la Felicitat i els índexs i
mesures de benestar, la felicitat es planteja com el resultat de
l’estudi empíric de l’ésser humà (és a dir, com una cosa natural
i universal), fet que redimeix els temes que es relacionen amb
aquest concepte de qualsevol qüestionament moral, polític,
social, filosòfic, històric o de qualsevol altra índole (Cabanas
2013). En aquest cas, es podria estar fent servir l’autoritat de la
ciència com a garant perquè s’acceptin determinades propostes
sobre com s’ha de viure (Davies 2015, Frawley 2015b).
Com a conseqüència, en l’àmbit polític la felicitat es
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podria estar fent servir com un eslògan retòric per promoure
determinats estils de vida que no es poden impulsar mitjançant
altres poders legislatius, executius, judicials o incentius fiscals
(Offe 2012). De fet, els significants emocionals solen tenir un
gran poder retòric, perquè sembla que traspassen les barreres
ideològiques (Ahmed 2004, Frawley 2015b, Illouz 2007, Offe
2012).
Aquest article segueix la línia dels estudis crítics amb la felicitat
com a objectiu social i polític, en què es poden trobar treballs
com ara els d’Ahmed (2010), Cabanas (2013), Cabanas
i Illouz (2019), Frawley (2015, 2015b), Hyman (2011),
Rodríguez (2012), i Sánchez-Sánchez (2017, 2020), entre
d’altres. En recerques com la de Frawley (2015b) es prenen
com a mostra diferents discursos mediàtics al Regne Unit en
els quals es parla d’impulsar la felicitat des dels organismes
polítics, se n’identifiquen les característiques conceptuals i se’n
discuteixen les conseqüències.
Aquesta recerca segueix un plantejament similar al del treball
de Frawley (2015b). Es prenen com a mostra diversos índexs
i mesures de felicitat, encara que també alguns discursos
electorals espanyols en els quals no es parla explícitament
d’aquest concepte abstracte, i s’explora quines són les seves
característiques conceptuals.
El motiu pel qual s’ha decidit fer una anàlisi de dues mostres
tan diferents és perquè, seguint l’observació d’Ahmed (2010)
la felicitat no se sol estudiar en aquells llocs on no hi és. Quan
es descriu el món que es construeix a través del significant
felicitat, s’obvia tot allò que transcendeix aquest horitzó i que
podria tenir el poder d’explicar aquest concepte d’una altra
manera.
En estudiar aquells textos que no parlen explícitament de
la felicitat i posar-los en relació amb aquells que sí que ho
fan, s’espera revelar més informació sobre la naturalesa de la
felicitat com a constructe cultural.

3. Metodologia
Tenint en compte les observacions anteriors, en aquesta recerca
es planteja una anàlisi comparativa entre discursos de diferents
fonts (d’una banda, índexs i mesures de felicitat internacionals,
i de l’altra, discursos electorals espanyols) amb l’objectiu
d’explorar fins a quin punt els discursos sobre la felicitat
contemporanis que parteixen de la Ciència de la Felicitat són
uns discursos temàticament diferents d’altres discursos en
què es plantegen altres objectius per als governs. D’aquesta
motivació, en deriva l’objectiu general següent:
Determinar quin és el grau de similitud entre els temes
plantejats com a indicadors de felicitat en els índexs i
mesures de felicitat internacionals més populars i els temes
plantejats com a socialment desitjables i políticament
proporcionables en els discursos electorals de les principals
formacions polítiques espanyoles.
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Per tant, els objectius específics que es desglossen són:
Identificar quins són els temes plantejats com a indicadors
de felicitat en els índexs i mesures de felicitat més populars.
Estudiar la presència dels temes plantejats en els índexs
i mesures de felicitat més populars i els temes plantejats
en els discursos electorals de les principals formacions
polítiques espanyoles.
A continuació, es procedeix a especificar totes dues mostres,
així com la tècnica d’anàlisi utilitzada per donar resposta a
aquests objectius de recerca.

3.1 Mostra: índexs i mesures de felicitat
De tots els discursos sobre la felicitat, es prenen com a mostra un
seguit d’índexs i mesures de felicitat impulsats per organismes
intergovernamentals, ja que són una de les expressions més
clares de l’aplicació de la Ciència de la Felicitat en l’àmbit
polític (Frey i Gallus 2013).
Com que hi ha un nombre elevat de mesures de felicitat, en
aquesta anàlisi es prenen com a mostra aquelles identificades
en les anàlisis de Sánchez-Sánchez (2017, 2020) a partir
de mètodes de recerca sistematitzada com l’scoping review
(Arksey i O’Malley 2005).
Els índexs i mesures de felicitat1 més populars i que conformen
aquesta mostra són:
• Índex de felicitat nacional bruta. Índex creat per mesurar
el progrés de Bhutan a partir de la cultura bhutanesa
i dels valors budistes. Aquesta mesura va ser de gran
inspiració en l’elaboració de l’informe La felicitat: cap
a un enfocament holístic del desenvolupament, de
l’Assemblea General de les Nacions Unides (2011).
• Índex de planeta feliç. Índex creat per la New Economics
Foundation, un think tank del Regne Unit que té com
a objectiu promoure la justícia social, econòmica i
mediambiental (New Economics Foundation 2018).
• Índex filipí de felicitat nacional bruta. Aquesta mesura
ha estat creada per Virola i Encarnacion (2007), dos
membres de la National Statistical Coordination Board
a les Filipines.
• Índex de benestar internacional. Mesura amb vocació
universal proposada per l’International Well-being Group,
una iniciativa de l’Australian Centre on Quality of Life,
centre al qual pertanyen algunes figures de referència de
la Ciència de la Felicitat com ara Robert A. Cummins.
• Índex de benestar de Gallup & Healthways. Aquest índex
ha estat creat per les organitzacions Gallup i Healthways,
i està especialment centrat a potenciar la salut, la felicitat
i la productivitat de les persones, així com a facilitar
totes les seves dades a aquelles empreses que vulguin
aplicar mesures relacionades amb el benestar (Gallup i
Healthways 2013).
• Índex de benestar econòmic. Mesura creada per Osberg i
Sharpe (2002) com a proposta d’alternativa al PIB.
• Mesura del benestar al Regne Unit. Aquesta mesura es
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troba dins d’un programa creat el 2010 i impulsat pel llavors primer ministre del govern britànic, David Cameron,
amb l’objectiu d’estudiar el progrés del país en termes
que van més enllà de l’economia per tal de complementar
mesures com el PIB (Office for National Statistics 2016).
Índex de benestar de Prescott-Allen. Mesura ideada
per Prescott-Allen a The Well-being of Nations (2001)
amb l’objectiu de ser aplicada pels legisladors de tots
els països.
Enquesta social europea sobre benestar. Enquesta de
caire acadèmic, nascuda el 2001 i portada a terme per
l’European Research Infrastructure Consortium.
Benestar el 2030. Estudi realitzat per l’Eurobaròmetre,
un organisme de la Comissió Europea que periòdicament
fa enquestes d’opinió pública als estats membres de la
Unió (Eurobaròmetre 2011).
Enquesta europea de qualitat de vida. Mesura creada per
l’agència European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions (Eurofound) de la Unió
Europea (UE) amb l’objectiu de generar coneixement
per al desenvolupament de polítiques socials i laborals
(European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions 2012).
Enquesta de qualitat de vida. Mesura impulsada per
l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat).
Qualitat de vida a les ciutats europees. Estudi realitzat
per l’Eurobaròmetre, organisme de la Comissió Europea
que periòdicament fa enquestes d’opinió pública als
estats membres de la Unió (Eurobaròmetre 2015).

Aquests índexs i mesures organitzen els diferents indicadors
que es correlacionen amb la felicitat dels individus (o amb els
seus sinònims en aquest àmbit, com ara el benestar o la qualitat
de vida), de manera multidimensional (Chaaban, Irani i Khoury
2016), és a dir, mitjançant grups i/o categories d’indicadors.
Això permet identificar a simple vista quins són els grans grups
temàtics d’indicadors que permetran fer la comparació amb els
temes socialment desitjables i políticament proporcionables
que s’identificaran en l’anàlisi del discurs electoral espanyol.

3.2 Mostra: discurs electoral espanyol
De tots els discursos polítics, es prenen com a mostra els
d’Espanya, ja que és un país membre d’algunes de les
organitzacions intergovernamentals que han impulsat mesures
de felicitat en els darrers anys, però al seu torn no ha convertit
la felicitat en una matèria d’interès per al govern.
Més concretament, de tots els discursos polítics espanyols
explorables, es pren com a mostra el discurs electoral, que és
un “fenomen fonamental en societats democràtiques que basen
el seu sistema polític en la discussió entre diferents opcions
ideològiques, com l’espanyola” (A. Capdevila 2004a: 17).
Així mateix, de tots els discursos electorals, es trien els anuncis
emesos per televisió en períodes de campanya, ja que tenen una
gran rellevància dins del conjunt d’estratègies comunicatives
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de les formacions polítiques durant les campanyes i no estan
mediatitzats per altres agents que puguin distorsionar la
proposta política de cada formació (A. Capdevila 1997; A.
Capdevila i Pericot 2012; Moragas-Fernández i A. Capdevila
2015; Ruiz Collantes, Pérez-Latorre i P. Capdevila 2015;
Sádaba 2003). D’aquesta manera, es pot veure clarament
quina és la proposta de cada partit en cada comicis sobre el que
consideren socialment rellevant i políticament proporcionable.
Els espots electorals s’han estudiat en moltes ocasions des
de l’àmbit de la comunicació política espanyola (per exemple,
vegeu, entre moltes altres referències, A. Capdevila 1997,
2004a, 2004b, 2015; A. Capdevila i Gómez-Puertas 2011;
A. Capdevila, Gómez-Puertas i De Higes 2007; A. Capdevila
i Pericot 2012; Gómez-Puertas i A. Capdevila 2011, 2012;
Hernández Olmedo 2015; Moragas-Fernández i A. Capdevila
2014, 2018; Pericot i Capdevila 2001; Pericot, Ruiz Collantes,
Prat i A. Capdevila, 1998; Pujadas, Pérez-Latorre i Oliva
2012; Pujadas i Xifra 2014; i Ruiz Collantes, Pérez-Latorre i
P. Capdevila 2015), de manera que aquesta recerca suposaria
una contribució més a ampliar el coneixement en aquest àmbit
d’estudi.
S’estudien els espots electorals per a les eleccions a les Corts
Generals espanyoles dels principals partits i coalicions polítiques
a escala nacional que, des del 1993 fins al 2019, han governat
a Espanya: Partit Popular (PP), Partit Socialista Obrer Espanyol
(PSOE) i Unides Podem (UP)2 (vegeu la taula I). Amb aquesta
selecció es pretén captar la promesa programàtica dels governs
espanyols tant abans com després que les mesures de felicitat
assolissin més rellevància en l’àmbit polític (2011).

3.3 Mètode d’anàlisi
Per donar resposta als objectius de recerca generals i específics
presentats al principi d’aquest apartat metodològic, cal fer una
comparativa entre els temes que es plantegen com a indicadors
de benestar en els índexs i mesures de felicitat internacionals
més populars i els temes que es plantegen com a socialment
desitjables i políticament proporcionables en el discurs electoral
espanyol.
A l’hora d’identificar aquests temes en totes dues mostres, la
tècnica utilitzada ha estat l’anàlisi de contingut, ja que permet
reconèixer els elements que formen un document i classificarlos per tal d’explicar-los posteriorment (Ruiz Olabuénaga 2012,
Sierra Bravo 1983). No obstant això, per a cada mostra s’ha
dissenyat una anàlisi del contingut diferent d’acord amb les
seves característiques.
En el cas dels índexs i mesures de felicitat, els temes que es
plantegen com a factors de felicitat són tots aquells grans grups
d’indicadors que comparteixen una temàtica determinada.
Per exemple, dins d’un índex de felicitat hi pot haver un grup
d’indicadors anomenat Educació, dins del qual hi ha indicadors
relacionats amb el nivell d’alfabetització dels individus, la taxa
nacional d’abandonament escolar, els resultats nacionals de
l’informe PISA o la qualitat de les infraestructures dels centres
educatius, entre d’altres.
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Taula I. Mostra d’espots electorals
Eleccions a les
Corts Generals
espanyoles

Formació política

Campanya

1993

Partit Popular

Ahora gobierno para todos

1

Partit Socialista Obrer Espanyol

España, en progreso

1

Partit Popular

Con la nueva mayoría

1

Partit Socialista Obrer Espanyol

España, en positivo

3

Partit Popular

Vamos a más

4

Partit Socialista Obrer Espanyol – Progressistes

Lo próximo

2

Partit Popular

Juntos vamos a más

1

Partit Socialista Obrer Espanyol

Soluciones ahora

2

Partit Popular

Con cabeza y corazón

2

Partit Socialista Obrer Espanyol

Vota con todas tus fuerzas

4

Partit Popular

Súmate al cambio

1

Partit Socialista Obrer Espanyol

Pelea por lo que quieres

1

Partit Popular

España en serio

1

Partit Socialista Obrer Espanyol

Un futuro para la mayoría

4

Partit Popular

Unidos podemos

2

Partit Socialista Obrer Espanyol

Ahora más que nunca, a favor

3

Units Podem

Un sí por el cambio

5

Partit Popular

Valor seguro

1

Partit Socialista Obrer Espanyol

La España que quieres

1

Unides Podem

La historia la escribes tú

1

Partit Popular

Por todo lo que nos une

1

Partit Socialista Obrer Espanyol

Ahora sí

1

Unides Podem

Un gobierno contigo

1996
2000
2004
2008
2011
2015
2016

2019 (abr.)

2019 (nov.)

Total:
Font: Elaboració pròpia.

En aquest cas, l’anàlisi de contingut ha consistit a identificar
quins són aquests grans grups d’indicadors i aglutinar aquestes
tendències generals entre mesures en forma del que s’ha
anomenat dimensions de felicitat. Dins d’una dimensió de
felicitat també poden aparèixer altres subdimensions de felicitat,
que són simplement subgrups d’indicadors dins d’un grup
més gran que mantenen entre si un major grau de similitud.
Seguint amb l’exemple del gran grup d’indicadors Educació,
s’ha convertit en una dimensió de felicitat, que al seu torn pot
estar format per una subdimensió en la qual s’aglutinen temes
relacionats amb estadístiques del sistema educatiu nacional i
una altra subdimensió en la qual s’aglutinen temes relacionats
amb les aspiracions intel·lectuals i els valors dels individus.
Els noms que reben aquestes dimensions i subdimensions de
felicitat s’extreuen directament de les terminologies utilitzades
en les mesures de felicitat per fer referència als grups
d’indicadors que comparteixen una temàtica determinada.
Així doncs, aquestes dimensions de felicitat són el resultat de
Quaderns del CAC 47, vol. XXIV - octubre 2021
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l’estudi de freqüències absolutes i de conglomerats d’indicadors,
la qual cosa ha permès agrupar indicadors similars sense perdre
matisos (per a més informació, vegeu Krippendorff 1990).
Pel fet que, en algunes ocasions, els indicadors dels índexs i
mesures de felicitat es presentaven de forma no estructurada
(és a dir, que els indicadors no sempre s’agrupaven de la
mateixa manera), aquesta anàlisi també es va basar en la Teoria
Fonamentada, que és una metodologia per construir teories que
es basen en les dades (Charmaz 2006).
Per la naturalesa comparativa d’aquesta recerca, l’anàlisi
de contingut dels espots electorals espanyols s’ha dissenyat a
partir de les dimensions de felicitat identificades en els índexs i
mesures de felicitat, que en aquesta ocasió han funcionat com
a categories d’anàlisi.
D’aquesta manera, aquells temes que es plantegen com
a socialment desitjables i políticament proporcionables als
espots electorals de la mostra s’han classificat a partir de les
dimensions i subdimensions de felicitat. Per tant, en la mateixa
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anàlisi ja s’han pogut identificar quins eren els temes associats
a la felicitat que es desenvolupaven en el discurs electoral, així
com quines diferències i similituds hi havia entre totes dues
mostres.
Seguint amb l’exemple de l’Educació, en l’anàlisi del discurs
electoral s’ha estudiat quins temes es desenvolupaven al
respecte per veure si coincidien o no amb els plantejats com a
indicadors de felicitat en els índexs i mesures de benestar. Com
a exemple, els partits polítics estudiats poden fer referència a
temes de l’Educació com la qualitat de les infraestructures dels
centres educatius, però no esmentar qüestions com el nivell
d’alfabetització dels individus, la taxa nacional d’abandonament
escolar o els resultats nacionals de l’informe PISA.
Aquesta anàlisi s’ha fet estudiant primer cada campanya
electoral de cada formació política de la mostra i, després, per
fer la comparació amb la mostra d’índexs i mesures de felicitat,
prenent totes les anàlisis de totes les formacions al llarg del
temps com una sola mostra homogènia, és a dir, sense distingir
entre partits polítics.

4. Resultats
El discurs d’aquest apartat de resultats s’estructura al voltant
dels objectius de recerca. En primer lloc, es donarà resposta
als objectius específics i, en segon lloc, es donarà resposta a
l’objectiu general.
Començant pel primer objectiu específic, els temes plantejats
com a indicadors de felicitat en els índexs i mesures de
felicitat més populars, i que en aquesta recerca reben el nom
de dimensions de felicitat, són: Benestar subjectiu (es fa
referència a aquesta categoria en 12 de les 13 mesures que
formen la mostra), Comunitat (apareix en 8 de les 13 mesures),
Política (apareix en 7 de les 13 mesures), Entorn (apareix en
12 de les 13 mesures), Ocupació i finances personals (apareix
en 12 de les 13 mesures), Educació (apareix en 7 de les 13
mesures), Salut (apareix en 10 de les 13 mesures) i Capital
nacional (apareix en 3 de les 13 mesures).
Com que es tracta de categories que resumeixen una gran
quantitat d’indicadors, aquestes dimensions de felicitat i les
seves subdimensions es poden veure íntegrament en l’annex
d’aquest article (Taules II-IX). També es veuran parcialment en
aquest apartat un cop es presentin els resultats per a l’objectiu
general d’aquesta recerca.
Pel que fa al segon objectiu específic, a partir de l’anàlisi
realitzada es pot concloure que els temes (dimensions de
felicitat) plantejats en els índexs i mesures de felicitat més
populars tenen una presència notable en els discursos electorals
de les principals formacions polítiques espanyoles.
Tal com es pot observar a la Taula X, les dimensions de felicitat
apareixen amb assiduïtat en els discursos electorals del PP, del
PSOE i d’UP al llarg de tot el període analitzat.
Més específicament, i extraient els percentatges a partir
de la Taula X, la dimensió Política apareix en el 60% de les
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campanyes del PP, el 80% de les campanyes del PSOE i el
100% de les campanyes d’UP, i només hi ha unes eleccions
(les del 2011) en què els partits polítics de la mostra no van fer
referència a temes relacionats amb aquesta categoria.
La dimensió Educació, per la seva banda, apareix en el 20%
de les campanyes del PP, el 80% de les campanyes del PSOE
i el 0% de les campanyes d’UP, i només hi ha dues eleccions
a les Corts Generals espanyoles en què aquest assumpte no
s’esmenta: les del 2008 i els segons comicis del 2019.
La dimensió Salut apareix en el 20% de les campanyes del PP,
el 30% de les campanyes del PSOE i el 0% de les campanyes
d’UP, i en aquesta ocasió la seva aparició en unes o altres
eleccions és més irregular que per a la resta de dimensions
presentades fins ara.
En el cas de la dimensió Ocupació i finances personals,
apareix en el 90% de les campanyes del PP, el 60% de les
campanyes del PSOE i el 67% de les campanyes d’UP, i s’hi fa
referència en totes les eleccions a les Corts Generals espanyoles
des del 1993 fins al 2019.
Pel que fa a la dimensió Comunitat, com la dimensió Salut, la
seva aparició en unes o altres eleccions és irregular, i apareix en
el 20% de les campanyes del PP, el 50% de les campanyes del
PSOE i el 33% de les campanyes d’UP.
La dimensió Entorn apareix en el 30% de les campanyes del
PP i del PSOE, i en el 67% de les campanyes d’UP, i la seva
aparició també és irregular, encara que des del 2016 sembla
haver experimentat un augment de referències en el discurs
electoral espanyol de la mostra.
La dimensió Benestar subjectiu apareix en el 20% de les
campanyes del PP, el 10% de les campanyes del PSOE i el 33%
de les campanyes d’UP. La seva aparició en unes eleccions o
altres tampoc no és constant al llarg del temps.
Per acabar, la dimensió Capital nacional apareix en el 30%
de les campanyes del PP, el 40% de les campanyes del PSOE
i el 33% de les campanyes d’UP, i sembla abastar uns temes
que, amb el temps, PP i PSOE han deixat de plantejar en les
seves comunicacions electorals, ja que des del 2004 la seva
referència és insignificant.
Així doncs, i com a tendència general, es pot concloure que els
partits polítics analitzats fan referència a totes les dimensions
de felicitat en alguna campanya electoral a les Corts Generals,
a excepció de les dimensions Educació i Salut per a Unides
Podem. No obstant això, la mostra per a aquesta formació és
tan reduïda (tres campanyes electorals) que no és possible
concloure si es tracta d’una característica del discurs d’aquest
partit.
Així mateix, encara que en el discurs electoral analitzat es faci
referència en general a totes les dimensions de felicitat, s’ha
pogut observar que cada partit presenta algunes dimensions
que apareixen amb més assiduïtat que altres (és a dir, en més
de la meitat de les campanyes electorals analitzades).
Per exemple, en els discursos electorals del PP hi solen
aparèixer especialment temes relacionats amb les dimensions
Política i Ocupació i finances personals, el PSOE sol esmentar
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Formació política

1996

Dimensió
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Taula X. Presència de les dimensions de felicitat en els espots electorals de PP, PSOE i UP

PP
PSOE
Política

Unides Podem
PP
PSOE

Educació

Unides Podem
PP
PSOE

Salut

Unides Podem
PP

Ocupació i finances
personals

PSOE
Unides Podem
PP
PSOE

Comunitat

Unides Podem
PP
PSOE

Entorn

Unides Podem
PP
PSOE

Benestar subjectiu

Unides Podem
PP
PSOE

Capital nacional

Unides Podem

Font: Elaboració pròpia.

amb assiduïtat temes relacionats amb les dimensions Política,
Educació i Ocupació i finances personals, i UP centra els
seus discursos en assumptes relacionats amb les dimensions
Política, Ocupació i finances personals i Entorn.
Per tant, es dedueix que els temes relacionats amb les
dimensions Política i Ocupació i finances personals són els
més plantejats en el discurs electoral espanyol analitzat, i
que aspectes relacionats amb l’Educació són característics del
PSOE, mentre que aspectes relacionats amb l’Entorn (medi
ambient) són característics d’UP.
Per a l’objectiu general de determinar quin és el grau de
similitud entre els temes plantejats com a indicadors de
benestar pels índexs i mesures de felicitat i els temes plantejats
com a socialment desitjables i políticament proporcionables
pels discursos electorals de les principals formacions polítiques
espanyoles, es prenen totes les anàlisis dels tres partits com
una sola mostra.
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A continuació, es presenten una sèrie de taules en què es pot
observar quins són els temes o subdimensions que els partits
polítics espanyols desenvolupen de cada dimensió de felicitat,
de manera que es veu amb més claredat quin és el grau de
coincidència entre mostres. Aquells temes en què totes dues
mostres coincideixen estan acolorits en verd.
A la Taula XI es pot observar com en els discursos electorals
espanyols es plantegen una àmplia varietat de temes
que cobreixen totes aquelles subcategories temàtiques (o
subdimensions) recollides en els índexs i mesures de felicitat i
resumides a través de la dimensió Política.
Això no vol dir que en el discurs electoral estudiat es faci
referència a tots els indicadors relacionats amb la política i
recollits en els índexs i mesures de felicitat, però sí que vol
dir que, com a mínim, es fa referència a un indicador de cada
subdimensió o subgrup temàtic dins d’aquesta dimensió.
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Taula XI. Subdimensions de la dimensió Política desenvolupades en els espots electorals espanyols
Política
Característiques del sistema polític del país
Drets de la
ciutadania

Organització
social

Processos
electorals

Participació política
ciutadana

Mitjans de
comunicació

Interès
personal en
política

Accions
polítiques
personals

Govern
Avaluació
de la
situació
general del
país

Confiança
en les
institucions

Avaluació
de
polítiques

Font: Elaboració pròpia.

Taula XII. Subdimensions de la dimensió Educació desenvolupades als espots electorals espanyols
Educació
Educació personal

Valors personals

Sistema educatiu nacional

Font: Elaboració pròpia.

Taula XIII. Subdimensions de la dimensió Ocupació i finances personals desenvolupades en els espots
electorals espanyols
Ocupació i finances personals
Ocupació

Finances personals
Contribució de Conciliació Situació Estructura de consum
Seguretat
l’ocupació a
entre feina financera de la llar / Nivell de vida
financera
Característiques Relacions
Seguretat
Consum
Consum
Béns
l’autorealització i vida
contractuals
interpersonals Laboral Física
essencial no
personal
essencial
i
salut
Font: Elaboració pròpia.
Condicions laborals

D’aquesta manera, en el discurs electoral espanyol es
planteja com a desitjable que el govern intervingui en matèries
relacionades amb la protecció de determinats drets de la
ciutadania, l’organització social, la qualitat dels processos
electorals i la separació de l’Estat i els mitjans de comunicació
(subdimensió Característiques del sistema polític del país).
També es planteja com a desitjable que el govern prengui
partit en assumptes relacionats amb l’estimulació de la
participació política ciutadana i amb preservar la confiança
en les institucions i que les ciutadanes i els ciutadans estiguin
satisfets amb la situació del país i les polítiques endegades des
de les institucions públiques (subdimensió Govern).
Per la seva banda, a la Taula XII es pot observar que, per
a la dimensió Educació, en el discurs electoral espanyol
només es desenvolupen assumptes relacionats amb el sistema
educatiu nacional, deixant de banda temes relacionats amb les
aspiracions intel·lectuals dels individus (subdimensió Educació
personal) i el seu sistema de valors (subdimensió Valors
personals).
La Taula XIII mostra que, per a la dimensió Ocupació i finances
personals, la diferència entre mostres resideix en el fet que
en els discursos electorals no s’aborden aspectes relacionats
70

amb la relació entre el personal d’una empresa (Relacions
interpersonals), els riscos laborals (Física/Salut), la capacitat
dels individus per comprar béns no essencials (Consum no
essencial) i les seves pertinences i propietats (Béns).
No obstant això, gràcies a les cel·les acolorides en verd es pot
observar que hi ha més convergències que divergències entre
totes dues mostres, ja que en el discurs electoral espanyol es
planteja com a desitjable que el govern intervingui en matèries
relacionades amb els contractes i l’estabilitat laboral, la
conciliació entre la feina i la vida personal i l’autorealització
dels individus a través de la feina (subdimensió Ocupació). Així
mateix, en els espots electorals de la mostra també s’expressa
la voluntat que el govern prengui partit en assumptes com ara
l’estabilitat financera dels ciutadania i la seva capacitat per
adquirir béns essencials (subdimensió Finances personals).
Pel que fa a la dimensió Comunitat, a la Taula XIV es pot
veure que també hi ha un grau elevat de coincidència entre
mostres, ja que en el discurs electoral espanyol s’estableix que
el proper govern hauria de garantir, en la mesura que sigui
possible, aspectes relacionats amb la cohesió social (Cohesió
social i relacions interpersonals), les relacions interpersonals
satisfactòries entre la ciutadania (Sentiments derivats de la
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Taula XIV. Subdimensions de la dimensió Comunitat desenvolupades als espots electorals espanyols
Comunitat
Cohesió social i relacions interpersonals
Cohesió
social

Relacions interpersonals

Família Amistats
Font: Elaboració pròpia.

Veïns

Altres

Sentiments
derivats de la
interacció social

Participació social i cultural
Participació
social

Cultura

Taula XV. Subdimensions de la dimensió Entorn desenvolupades als espots electorals espanyols
Entorn
Característiques de
l’àrea de residència

Àrea de residencia
Infraestructures Espais i
i serveis
fenòmens
naturals

Seguretat

Habitatge

Medi ambient
Característiques Impacte de
Cura del medi
de l’entorn
l’activitat humana ambient
natural
sobre el medi
ambient

Font: Elaboració pròpia.

Taula XVI. Subdimensions de la dimensió Benestar subjectiu desenvolupades espots electorals espanyols
Benestar subjectiu
Avaluacions emocionals
Emocions i
sentiments positius

Avaluacions cognitives

Emocions i sentiments
negatius

Sentit de la vida
Religiositat i
espiritualitat

Satisfacció amb la vida

Valoració sobre el
sentit de la pròpia vida

Font: Elaboració pròpia.

Taula XVII. Subdimensions de la dimensió Capital nacional desenvolupades en els espots electorals espanyols
Capital nacional
Capital econòmic
Font: Elaboració pròpia.

Altres capitals

interacció social), així com la seva Participació social i cultural,
i impulsar les tradicions nacionals.
L’única qüestió de la dimensió Comunitat que no es
desenvolupa en el discurs electoral espanyol és la importància
de la relació amb el veïnat en una comunitat (Veïns).
En el discurs electoral espanyol, la dimensió Entorn (Taula
XV) hi apareix de manera menys completa, ja que per a la
mostra seleccionada només es desenvolupen assumptes
relacionats amb la violència i el vandalisme (subdimensió
Àrea de residència), l’habitatge i els problemes d’accessibilitat
relacionats (subdimensió Àrea de residència), i amb la
preocupació per la Cura del medi ambient. En aquest cas,
semblaria que hi ha menys convergències entre mostres.
En el cas de la dimensió Benestar subjectiu, a la Taula XVI es
pot veure que hi continua havent un grau elevat de similitud
entre mostres, ja que en el discurs electoral espanyol només
quedarien sense plantejar assumptes relacionats amb la
religiositat i l’espiritualitat dels individus (subdimensió Sentit
de la vida).
Per acabar, i en relació amb la dimensió Capital nacional, a la
Taula XVII es pot observar que en el discurs electoral espanyol hi
apareixen principalment assumptes relacionats amb l’economia
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nacional (Capital econòmic), encara que també assumptes
relacionats amb Altres capitals, com ara l’humà. D’aquesta
manera, es podria concloure que en el discurs electoral estudiat
hi apareixen totes les temàtiques associades a aquesta dimensió
dels índexs i mesures de felicitat.
Prenent les taules XI-XVII i extraient un percentatge en dividir
el nombre de subdimensions que s’esmenten en el discurs
electoral entre el total de subdimensions per cada dimensió,
es pot veure que, en el cas de les dimensions Política i Capital
nacional, hi ha un 100% de coincidències temàtiques entre
totes dues mostres, un 33% de coincidències entre mostres
per a la dimensió Educació, un 64% en el cas de la dimensió
Ocupació i finances personals, un 88% per a la dimensió
Comunitat, un 38% de semblances per a la dimensió Entorn
i un 80% de coincidències en el cas de la dimensió Benestar
subjectiu.
Per tant, i després d’observar aquestes taules, els resultats
indiquen que aquells assumptes que els índexs i mesures de
felicitat assumeixen com a impulsors de benestar (dimensions
de felicitat) són també elements constitutius del discurs electoral
espanyol analitzat, ja que les coincidències entre mostres són
molt més grans que les diferències.
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5. Conclusions
Els resultats d’aquesta anàlisi apunten que es pot establir una
relació de similitud temàtica entre els grups d’indicadors de
benestar dels índexs i mesures de felicitat (i que formulen una
proposta explícita sobre com es pot aplicar la Ciència de la
Felicitat a l’exercici polític) i els espots electorals espanyols,
que construeixen un discurs sobre allò socialment desitjable
i políticament proporcionable des d’un país en el qual la
felicitat ciutadana no s’ha plantejat fins ara com un objectiu
governamental.
Aquesta conclusió es deu al fet que, en general, s’han pogut
identificar la majoria de temes dels índexs i mesures de felicitat
(les anomenades dimensions i subdimensions de felicitat) als
espots per a les eleccions a les Corts Generals espanyoles, la
qual cosa evidencia que tots dos discursos mantenen algun
tipus de semblança.
No obstant això, i malgrat aquest paral·lelisme entre mostres
a nivell general, cal tenir en compte que, en el cas dels espots
electorals estudiats, cadascun d’aquests temes de felicitat
o dimensions pot tenir un paper més o menys central en les
narratives que cada partit crea i que es construeixen en general
en el discurs electoral espanyol.
Així, per exemple, la creació d’ocupació es comporta com
un eix constitutiu de les narratives del PP, en què s’estableix
que és un factor fonamental per assolir el progrés nacional i
el benestar ciutadà, mentre que per al PSOE, l’ocupació sol
estar subordinada discursivament a la lluita per aconseguir la
igualtat entre ciutadans i ciutadanes, i per a UP pot ser part de
la diagnosi de la situació i es pot fer servir per criticar la gestió
dels partits de govern anteriors.
Cada formació pot plantejar cadascuna d’aquestes dimensions
de felicitat d’una manera diferent no només des del punt de
vista narratiu, sinó també temàtic. Per exemple, tots tres
partits poden fer referència a la dimensió Ocupació i finances
personals, però mentre que el PP planteja temes relacionats
amb la creació d’ocupació, el PSOE se centra a assenyalar les
desigualtats entre homes i dones a la feina, i UP indica que
algunes pensions de jubilació són insuficients per poder fer
front a les despeses vitals més bàsiques.
L’estudi de les diferències temàtiques i narratives entre
partits excedeix els límits de la recerca presentada aquí, ja
que l’objectiu general que s’ha plantejat en aquest article és
el d’explorar fins a quin punt les mesures de felicitat tenen en
compte variables o temes diferents dels que apareixen en altres
discursos en els quals no es parla explícitament de la felicitat,
com passa amb el discurs electoral espanyol. No obstant això,
seria interessant tenir en compte aquests matisos dins d’una
mateixa mostra de cara a futures recerques i per estudiar
com es comporta el discurs sobre allò socialment desitjable
i políticament proporcionable en funció de variables com la
ideologia de cada partit polític o la seva posició parlamentària.
De totes maneres, i tornant a la discussió dels resultats
d’aquesta anàlisi, el fet que dos discursos polítics que tenen
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plantejaments i objectius totalment diferents coincideixin en
allò que és socialment desitjable i políticament proporcionable
és un resultat revelador que suscita preguntes relacionades amb
la naturalesa mateixa d’aquests dos discursos analitzats. Una
possible explicació al fet que s’hagi produït aquesta coincidència
entre temes seria que totes dues mostres comparteixen certa
cultura comuna, fruit d’una mentalitat política globalitzada.
Es té en compte aquesta possibilitat perquè, tal com s’ha
pogut observar, els índexs i mesures de felicitat analitzats són
el resultat d’una sèrie d’iniciatives impulsades per institucions
intergovernamentals com les Nacions Unides, l’OCDE o la
Comissió Europea, després de les quals hi ha hagut una sèrie de
països membres que han començat a crear índexs de benestar
o estudis similars.
En aquest sentit, Espanya també és un país membre
d’aquestes organitzacions, de manera que és probable que es
comparteixin determinades inquietuds i preocupacions socials
i polítiques, encara que no estiguin articulades al voltant del
significant felicitat.
Així doncs, i per a la mostra analitzada, es pot concloure que
el discurs sobre la felicitat implícit en els índexs i mesures de
benestar no suposa un canvi substancial en el discurs sobre
allò socialment i políticament proporcionable, sinó que més
aviat es comporta com un reflex dels valors dominants d’una
cultura política comuna i globalitzada. Per tant, semblaria
que, en aquest cas, i tal com estableix Ahmed (2010), tots els
assumptes que ja es catalogaven com a bons per a la societat,
simplement es reinscriuen a través del llenguatge de la felicitat.
Aquesta observació estaria alineada amb les crítiques a la
felicitat com a objectiu social i polític recollides en el marc
teòric d’aquest article i en treballs com els de Cabanas 2009,
2016; Cabanas i Illouz 2019; Frawley 2015, 2015b, i Rose
1999.
No obstant això, perquè aquesta conclusió adquirís més força,
caldria fer anàlisis similars a les plantejades en aquesta recerca
amb mostres d’altres països, ja que en aquesta ocasió només
s’estudia el discurs electoral espanyol, així com ampliar les
mostres a més índexs de felicitat, a més formacions polítiques i
a un altre tipus de discursos polítics.
En tot cas, en aquesta recerca queda patent que continuar
estudiant la felicitat en aquells indrets on no hi és contribueix a
una major comprensió del fenomen de la Ciència de la Felicitat
i de les nostres societats, d’allò que ens preocupa, que valorem,
que temem i que desitgem.

Nota final
El treball en què es basa aquest article va rebre el primer guardó
dels XXXII Premis CAC a la investigació sobre comunicació
audiovisual.

Quaderns del CAC 47, vol. XXIV - octubre 2021

C. Sanchez-Sanchez

La felicitat allà on no hi és: estudi comparatiu dels índexs de benestar i el discurs electoral

Notes
1.

Tal com s’observarà, la mostra està formada per mesures de
la felicitat, el benestar o la qualitat de vida. En treballs com els
de Sánchez-Sánchez (2017, 2020) es pot observar que l'ús
d'un substantiu o un altre en el títol no altera significativament
les variables recollides en aquestes mesures.

2.

S'han consultat els resultats electorals a la pàgina
web del Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya.
http://www.infoelectoral.mir.es/min/
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Annex. Dimensions de felicitat
A continuació es llisten les diferents dimensions de felicitat
que representen els grups d’indicadors que comparteixen
una temàtica determinada en els índexs i mesures de felicitat
analitzats: Índex de Felicitat Nacional Bruta, Índex de Planeta
Feliç, Índex Filipí de Felicitat Nacional Bruta, Índex de Benestar
Internacional, Índex de Benestar de Gallup-Healthways,
Enquesta Social Europea sobre Benestar, Índex de Benestar
Econòmic, Mesurament del Benestar al Regne Unit, Benestar
en 2030, Índex de Benestar, Enquesta Europea de Qualitat de
Vida, Enquesta de Qualitat de Vida, i Enquesta de Qualitat de
Vida a les Ciutats Europees.
Cada dimensió es representa amb una taula, en què
es desglossen les diferents subdimensions de felicitat
(agrupacions d’indicadors que comparteixen temàtica dins
d’un grup d’indicadors major), d’allò més general a allò més
específic, és a dir, fins a arribar als indicadors. Per una qüestió
d’espai, es prescindeix de llistar tots els indicadors, i es
procedeix a resumir-los en termes generals. [Per consultar el
llistat d’indicadors, vegeu Sanchez-Sanchez (2020)]
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• Dimensió Benestar subjectiu (Taula II)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 12 de les 13 mesures
que formen la mostra.
• Dimensió Comunitat (Taula III)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 8 de les 13 mesures
que formen la mostra.
• Dimensió Política (Taules IV.1. i IV.2.)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 7 de les 13 mesures
que formen la mostra.
• Dimensió Entorn (Taules V.1. i V.2.)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 12 de les 13 mesures
que formen la mostra.
• Dimensió Ocupació i finances personals (Taules VI.1.i
VI.2.)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 12 de les 13 mesures
que formen la mostra.
• Dimensió Educació (Taula VII)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 7 de les 13 mesures
que formen la mostra.
• Dimensió Salut (Taula VIII)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 10 de les 13 mesures
que formen la mostra.
• Dimensió Capital nacional (Tabla IX)
Aquesta dimensió apareix referenciada en 3 de les 13 mesures
que formen la mostra.

Taula II. Dimensió Benestar subjectiu
Benestar subjectiu
Avaluacions emocionals
Emocions i sentiments Emocions i sentiments Sentit de la vida
Religiositat i espiritualitat
positius
negatius
Freqüència i
Freqüència i
companyia en sentir
companyia en sentir
diferents emocions i
diferents emocions i
sentiments positius
sentiments negatius
Font: Elaboració pròpia.

Avaluacions cognitives
Satisfacció amb la vida

Valoració sobre el sentit
de la pròpia vida
Creences religioses, nivell Opinions pel que fa al
de religiositat, participació sentit de la vida i el
en pràctiques religioses o lloc en el món. Valors
espirituals.
personals i expectatives

Satisfacció amb la vida
present i futura. Nivells
de felicitat i benestar

Taula III. Dimensió Comunitat

Cohesió
social
Interaccions
socials,
pertinença,
relació i
tensions
entre grups
socials

Comunitat
Cohesió social i relacions interpersonals
Relacions interpersonals
Família
Amistats
Veïns
Altres
Situació familiar Importància Contacte Relacions
i relació,
de les
amb el
amoroses i
satisfacció,
amistats,
veïnatge, vida sexual
percepcions
tipus de
confiança
i sensacions
contacte i
i suport
de suport a la
suport
família

Sentiments
derivats de la
interacció social
Satisfacció amb
les relacions
actuals,
sentiments de
pertinença i
reconeixement

Participació social i cultural
Participació social
Cultura
Realització
d’activitats
de voluntariat
i donació,
participació
a activitats
socials, culturals,
artístiques i
esportives,
pertinença a
associacions, lleure

Importància
de la cultura,
la llengua i les
tradicions i la
seva preservació,
percepció de
canvis culturals

Font: Elaboració pròpia.
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Taula IV.1. Dimensió Política
Política
Característiques del sistema polític del país
Organització social Processos electorals
Mitjans de
comunicació

Participació política ciutadana
Interès
Accions polítiques
personal en
personals
política
Protecció
Característiques
Fiabilitat del sistema
Existència de mitjans
Ideologia,
Comportament de vot,
dels drets
del sistema
electoral, possibilitat
de comunicació,
interès en
participació en partits
fonamentals,
democràtic,
de discussió política,
consum de mitjans per política i
polítics, grups d’acció,
dret a vot, dret
relació governpossibilitat de realització part de la ciutadania, percepció
signatura de peticions,
a la participació ciutadania i
de referèndums,
comportament dels
de la seva
manifestacions, boicots
política
comportament del existència de partits en mitjans durant els
importància,
i sindicats, i contacte
sistema judicial
l’oposició, i formació del períodes electorals
intenció de vot amb classe política i
govern
funcionariat
Font: Elaboració pròpia.
Drets de la
ciutadania

Taula IV.2. Dimensió Política
Política
Govern
Avaluació de la situació general del país

Confiança en les institucions

Avaluació de polítiques

Situació política i social, satisfacció amb
el govern, satisfacció amb els serveis
públics i administratius, influència
d’altres governs sobre el govern
nacional, seguretat nacional, salut de la
població, i pau i ordre

Confiança en el govern,
Parlament, classe política,
organismes europeus, sistema
legal i judicial, policia, i
autoritats locals

Avaluació de polítiques relacionades amb la
reducció de desigualtats econòmiques, la lluita
contra la corrupció, la transparència política, la
immigració, la comunitat LGTB, la igualtat de
gènere, i l’existència de polítiques adaptades a les
demandes majoritàries

Font: Elaboració pròpia.

Taula V.1. Dimensió Entorn
Entorn
Àrea de residència
Característiques de
Infraestructures i serveis
Espais i fenòmens
l’àrea de residència
naturals
Nivell d’importància de Avaluació de la qualitat de
Accés a entorns
l’entorn per a la felicitat, serveis i espais públics i serveis naturals, desastres
satisfacció amb l’àrea
administratius, avaluació de
naturals típics de la
de residència, qualitat
l’accés a serveis determinats,
zona i preocupació
de l’aigua i accés i
temps de desplaçament i trànsit, de la ciutadania per
assequibilitat a aliments avaluació de determinades
aquests, relació dels
determinats
infraestructures, presència de
humans amb la flora i
comerços i refugis
la fauna autòctones

Seguretat

Habitatge

Nivell de criminalitat,
violència i
vandalisme en
l’àrea de residència,
sensació de seguretat
física, mortalitat a les
carreteres

Satisfacció amb
l’habitatge,
propietat de
l’habitatge
i problemes
associats

Font: Elaboració pròpia.
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Taula V.2. Dimensió Entorn
Entorn
Medi ambient
Característiques de
l’entorn natural

Impacte de l’activitat humana
sobre el medi ambient

Cura del medi ambient

Clima, diversitat i qualitat
del terreny, espècies
autòctones, recursos
naturals disponibles

Problemes mediambientals,
contaminació, mal a la fauna
silvestre, nombre d’hectàrees
globals per persona

Preocupació per l’eliminació de deixalles i la contaminació,
sentiment de responsabilitat per la cura del medi ambient,
àrees protegides, ús dels recursos naturals i les energies
renovables, reciclatge i lluita contra el canvi climàtic.

Font: Elaboració pròpia.

Taula VI.1. Ocupació i finances personals
Ocupació i finances personals
Ocupació
Condicions laborals
Característiques
contractuals

Relacions
interpersonals

Situació laboral, tipus
d’organització per a
la qual es treballa,
condicions contractuals,
horari, pertinença a un
sindicat.

Relació entre
empleats i
ocupadors.

Seguretat
Laboral
Possibilitat de perdre
ocupació, oportunitats
de treball en el lloc de
residència, oportunitats
per emprendre un nou
negoci.

Física / Salut
Accidents
i malalties
laborals,
sensació de
seguretat a la
feina.

Contribució de
l’ocupació a
l’autorealització

Conciliació entre
feina i vida
personal

Deures i obligacions Equilibri feina i
laborals, satisfacció vida personal.
amb l’ocupació
i importància
d’aquest en la vida
pròpia.

Font: Elaboració pròpia.

Taula VI.2. Ocupació i finances personals

Situació financera

Ocupació i finances personals
Finances personals
Estructura de consum de la llar / Nivell de vida
Consum essencial

Ingressos i pagaments, Capacitat per satisfer
satisfacció amb la
necessitats bàsiques
situació financera
(habitatge i alimentació)
familiar

Seguretat financera

Consum no essencial

Béns

Capacitat per a consumir
béns no essencials, nivell
adquisitiu per costejar
lleure i vacances

Capacitat per a
consumir béns no
essencials, nivell
adquisitiu per a
costejar lleure i
vacances

Presència de factors de
risc financer (desocupació,
malaltia, família monoparental,
envelliment, dificultat per
arribar a fi de mes, deutes,
quantitat d’estalvis),
endarreriments en pagaments
i pressions econòmiques (de
lloguer o hipoteca, factures de
serveis públics, de préstecs)

Font: Elaboració pròpia.

78

Quaderns del CAC 47, vol. XXIV - octubre 2021

C. Sanchez-Sanchez

La felicitat allà on no hi és: estudi comparatiu dels índexs de benestar i el discurs electoral

Educació personal
Nivell educatiu, nivell
d’alfabetització, aspiracions
intel·lectuals

Taula VII. Dimensió Educació
Educació
Valors personals
Sistema educatiu nacional
Valoració de l’educació, el coneixement Accés a l’educació, despesa pública reservada
tecnològic, l’assassinat, el robatori, la
a l’educació, dades de matriculació i graduació,
discòrdia, la conducta sexual
nombre d’individus que ni estudia ni treballa,
nombre d’individus sense qualificació acadèmica,
grau de satisfacció amb el sistema educatiu
públic nacional i les seves instal·lacions

Font: Elaboració pròpia.

Tabla VIII. Dimensió Salut
Salud
Individual
Nacional
Subjectiva
Objectiva
Dades nacionals
Autoavaluació de l’estat Descans, malalties, hàbits Esperança de vida, taxes
de salut
alimentosos i consum de de mortalitat
drogues

Sistema sanitari
Possibilitat de rebre consulta i tractament
mèdic mitjançant el sistema sanitari nacional,
satisfacció amb el sistema sanitari, serveis
oferts pel sistema sanitari

Font: Elaboració pròpia.

Taula IX. Dimensió Capital nacional
Capital nacional
Capital econòmic
Altres capitals
Ràtio de creixement del país i en comparació amb els països veïns,
Capital humà
percepció d’importància de l’economia per a la felicitat, ingressos per
càpita abans i després dels impostos, deute públic, inflació, capital
social, deute extern, consum, la despesa públic i nivell de pobresa
Font: Elaboració pròpia.
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