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0- Abstract 

 “Un sopar: 40€. 

Un vestit: 100€ 

Una nit d’hotel: 90€ 

Estar amb la persona que estimes, no té preu... 

Hi ha coses que els diners no poden comprar...” 

La felicitat és una d’aquestes coses? 

Cada any per Nadal observem que es repeteixen les escenes de gent brindant 

amb cava quan el seu dècim ha sortit premiat. Semblen més felices que mai 

però, realment mantindran per sempre aquest nivell de felicitat? Hem descobert 

que aquest sentiment és transitori i que al cap d’un temps aquest augment 

s’esvaeix: els diners no ens aporten felicitat a llarg termini.  

En el decurs de l’estudi analitzarem una sèrie de variables que considerem que 

poden ser les principals causants dels diferents nivells de felicitat que mostrem, 

deixant de banda aspectes subjectius com els psicològics que s’escapen del  

nostre abast. Sobretot ens centrarem en l’ingrés, que ens portarà a saber si els 

diners donen la felicitat. El resultat és que no. Curiós.  

Si no és la renda, hauran de ser altres factors: pot ser l’edat, pot ser la religió, 

pot ser el sexe, poden ser mil coses.  

Us avancem com és una persona feliç: és una dona i creient.  
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Certament tots nosaltres volem viure feliços, i en el gènere humà 

 no hi ha qui no doni el seu assentiment a aquesta proposició fins i tot 

 abans de que sigui plenament enunciada (S. Agustí, mor. Eccl. 1,3,4). 

1 – Introducció 

Una persona neix, creix, es reprodueix i mor. Durant aquest procés el principal 

objectiu és ser feliç. Vivim en una societat on el consumisme està a l’ordre del 

dia. No som més feliços quan ens comprem un cotxe? O un iPod? Els diners 

ens permeten comprar coses, i aquestes coses sembla que ens fan feliços. 

Llavors, no sembla lògic pensar que els diners compren la felicitat?  

Ara bé, si creiem que això és cert, que el fet de consumir ens fa ser més feliços, 

també és cert que mentre no estiguem consumint no serem feliços. Per tant, en 

creure que un major consum ens porta més felicitat i en el fet de comportar-se 

d’aquesta manera, l’únic que trobarem és la infelicitat ja que normalment hi ha 

més períodes de no-consum que de consum. Això és degut a què disposem 

d’una renda limitada que ens permet un limitat nivell de consum. Si tenim uns 

desitjos que excedeixen les nostres possibilitats i no els podem satisfer, ens 

trobarem en un moment en què no serem feliços. 

D’aquesta manera, la motivació de l’estudi és esbrinar si la renda influeix en el 

nostre nivell de felicitat i, a més, buscar altres factors que puguin influir-hi.  

 

1.1 – Sobre la felicitat 

Si un dels principals objectius de la nostra vida és viure feliçment, que creiem 

que n’és un, cal preguntar-se què vol dir la paraula felicitat. Segons els 

lingüistes la paraula vol dir: “manera bona, grata, afortunada, d'esdevenir-se o 

d’ésser acomplerta alguna cosa” 1. Per tant, si el que volem és viure de manera 

feliç, primer cal que els esdeveniments que ens ocorrin mentre visquem siguin 

grats, que ens agradin. Evidentment, sempre podem tractar de fer que siguin el 

                                                           

1
 Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana. 
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màxim de grats que puguem per tal d’obtenir-ne la màxima felicitat, però, quins 

fets grats ens fan feliços? I, ho fan tots per igual?  

 

2 – Notes metodològiques 

Donat que els fets que poden influir en la felicitat d’una persona són il·limitats, 

ens hem vist en la necessitat de restringir les variables a aquelles que 

considerem que poden tenir una major relació. Per tal de determinar-les, ens 

hem basat en estudis psicològics i sobre el comportament humà que han 

conclòs, de manera general, que la felicitat depèn de la personalitat, com 

l’autoestima i l’optimisme; factors socio-demogràfics com poden ser l’edat, el 

gènere, l’educació i la religió; factors econòmics com el nivell d’ingressos 

familiars; i factors contextuals com l’estat civil 2 . Concretament, centrarem 

l’estudi en veure si, pels districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris, existeix 

relació entre el nivell d’ingrés familiar i el grau de felicitat. La hipòtesi amb la 

que treballarem és que tal relació no existeix o, el que és equivalent, el nivell de 

correlació no és significatiu estadísticament parlant. En aquest cas, tractaríem 

de veure quines de les variables considerades tenen una major influència en el 

nivell de felicitat. 

 

2.1 – Variables escollides 

2.1.1 – El nivell de felicitat 

Evidentment, si el que es busca és trobar la relació entre el nivell de felicitat i 

altres variables, resulta obligat conèixer tal nivell. El que a primer cop d’ull 

sembla una tasca complexa, deixa de ser-ho en el moment en què la psicologia 

assegura que la millor manera de saber com n’és de feliç una persona, és a dir, 

quant satisfet està amb la seva vida, és preguntar-li pel seu grau de felicitat, el 

                                                           

2
 Frey, Bruno S. & Stutzer, Alois (2002). Happiness & Economics. Princeton, Princeton 

University Press.  Cap. 1, pàg. 10-11. 
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que s’anomena avaluació subjectiva de la felicitat3 . En el nostre cas, hem 

demanat als enquestats per una avaluació subjectiva d’aquest nivell dins d’una 

escala de 0 a 10.  

Així doncs, cada persona té en compte tots els factors que influeixen en la seva 

felicitat, donant-los la importància que ella creu convenient d’acord amb la seva 

situació personal. D’aquesta manera, factors que són comuns en la majoria de 

la gent, com pot ser la riquesa, la salut, la família i la religió, cada individu els 

pot valorar de forma diferent. 

A més, darrera de la puntuació donada per cada individu hi ha un procés 

cognitiu pel qual la persona avalua la seva felicitat comparant-se amb altres 

persones i tenint en compte experiències passades i expectatives de futur. 

Aquests tres darrers aspectes juguen un paper molt important a l’hora de 

determinar el grau de felicitat personal. Per aquesta raó, els tractarem amb més 

deteniment. 

Respecte a la comparació social, aquesta descriu la situació en què una 

persona enveja algun aspecte de la vida d’una altra i en conseqüència se sent 

menys feliç. Això és especialment significatiu en el cas de l’ingrés. Segons 

Easterlin4 si una persona rep un increment en els seus ingressos se sent més 

feliç; però si tothom rep el mateix increment, la felicitat no augmenta perquè els 

ingressos relatius no han augmentat. 

Pel que fa a les experiències passades es tracta del mateix efecte que l’anterior 

però amb la diferència que l’individu no es compara amb la resta de la societat 

sinó amb ell mateix en un període anterior. 

Referent a les expectatives de futur aquestes s’han de fixar de tal manera que 

sigui possible realitzar-les, ja que quan no s’assoleixen creen frustració i, per 

tant, afecten negativament al nivell de  felicitat.  

                                                           

3  Frey, Bruno S. & Stutzer, Alois (2002). Happiness & Economics. Princeton, Princeton 
University Press. Cap. 1, pàg. 11-12. 

4 Easterlin, Richard A. (1995). Will raising the incomes of all increase the happiness of all? 
Journal of Economics Behaviour and Organization 27(1): 35-48.    
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Per últim, cal mencionar que les persones s’adapten ràpidament a les noves 

circumstàncies. Aquells que han viscut algun fet destacat, sigui positiu o 

negatiu, poden veure alterat el seu grau de felicitat en un primer moment, però 

després d’un temps s’adapten a la nova situació i el seu nivell de felicitat 

tendeix a tornar al nivell inicial. Així, una persona discapacitada no ha de ser 

menys feliç que una altra que no pateix aquesta deficiència perquè s’ha adaptat 

a la seva situació. Tanmateix, un individu que ha guanyat la loteria pot veure 

augmentada la seva felicitat en un primer moment però quan s’acostuma torna 

al nivell de felicitat anterior. Les expectatives es van adaptant a les noves 

oportunitats: quant més es té més es vol.   

2.1.2 – El nivell d’ingrés mensual familiar 

Altre cop resulta una pregunta obligada tenint present l’objectiu de l’estudi. En 

aquest cas i donada la sensibilitat de les persones i el fet que la majoria de 

població és contrària a exposar de manera clara i oberta el seu nivell d’ingrés, 

hem optat per una determinació per intervals.  

Hem preguntat per l’ingrés mensual perquè resulta més fàcil per a la persona 

enquestada respondre el que ingressa la seva família en un mes que en tot un 

any, de manera que guanyem en precisió. A més, i per tal d’evitar resultats 

incoherents, no hem preguntat pel nivell personal d’ingrés sinó pel familiar. La 

diferència es troba en el fet que, si hi ha relació entre felicitat i ingrés, llavors 

aquesta dependrà  no del que guanyi una persona en concret sinó més aviat 

del poder adquisitiu de la unitat familiar en què viu. A tall d’exemple i per 

clarificar, no és el mateix que algú ingressi 6.000€ mensuals i visqui sol que el 

fet que ingressi 6.000€ i visqui en família (dona, fills, etc.). De la mateixa 

manera, no és el mateix una persona que no treballa i viu sola, que una 

persona que no treballa i viu en parella i aquesta guanya un sou suficient per 

poder tenir un alt nivell de vida.  

2.1.3 – Altres variables 

Dels estudis realitzats anteriorment es desplega un ventall de possibilitats molt ampli. 

Hem considerat rellevants i factibles les següents: 
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2.1.3.1- Districte de residència 

L’elecció de dos districtes diferents de la mateixa ciutat ha estat motivada pel 

fet que la nostra hipòtesi indica que no hi ha relació entre nivell de felicitat i de 

renda i, per tant, dos districtes amb renda diferenciada no haurien de mostrar 

discrepància en el nivell mitjà de felicitat. A més, donat que les mostres han 

estat realitzades com a conglomerats podem tractar d’esbrinar si el nivell de 

felicitat depèn de la realització de comparacions interpersonals amb la gent del 

veïnat.  

2.1.3.1.1 Selecció dels districtes de residència 

Donada la manca de dades oficials sobre la renda mitjana per càpita als 

diferents districtes de la ciutat de Barcelona hem optat per emprar un estimador 

consistent en el preu mig del metre quadrat dels pisos en venda ofertats a la 

secció d’immobiliària de l’edició digital del diari El País5. Tot i així, d’entrada no 

varem considerar tots els districtes degut a diversos motius.  

En primer lloc, varem tenir present el nivell de seguretat existent en el districte. 

Aquest motiu ens va fer descartar alguns barris de renda més baixa, com per 

exemple la Mina i la Catalana.  

En segon lloc, varem descartar l’Eixample per la seva grandària fet que ens 

hauria portat a dividir-lo en sectors, la qual cosa hauria obligat a preguntar el 

carrer de residència violant l’anonimat de l’enquestat. 

Per últim, no va ser considerat Pedralbes degut a què es tracta d’una zona 

dormitori i tindríem la dificultat de trobar residents d’aquest barri.   

D’aquesta manera, dels possibles districtes objectiu del nostre estudi han estat 

seleccionats: Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris; amb la renda més elevada i més 

baixa, respectivament. 

 

 

                                                           

5 Veure l’Apèndix  
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2.1.3.2 – Nivell d’estudis 

El nivell d’educació té poca relació amb la felicitat. No obstant, aquest 

indirectament hi contribueix perquè permet una major adaptació als canvis en 

l’entorn6. Tot i que, alhora, un major nivell educatiu comporta unes majors 

aspiracions que, de no ser satisfetes, produeixen un efecte negatiu en el nivell 

de felicitat7.  

Per aquesta raó s’ha inclòs en l’enquesta una pregunta referent al nivell 

d’estudis que permetrà avaluar la relació entre aquest i la felicitat.  

2.1.3.3 – Situació laboral 

La situació laboral, és a dir, tenir treball o no tenir-ne, està directament 

relacionada amb el nivell d’ingressos. Donat que certs estudis empírics han 

demostrat que a partir d’un determinat nivell de renda la felicitat marginal 

respecte de l’ingrés presenta rendiments decreixents8, el fet de tenir treball 

contribueix a què sigui més fàcil assolir aquest mínim.  

Hi ha altres variables relacionades amb la situació laboral que poden afectar 

tant negativament com positiva al nivell de felicitat com ara l’estrès, la 

satisfacció amb el treball o els vincles socials que comporta entre d’altres.         

2.1.3.4 – Sexe 

Hi ha estudis que indiquen que les dones acostumen a ser més felices que els 

homes perquè viuen més intensament les emocions tant positives com 

negatives i pel fet que solen tenir unes expectatives més ajustades a la realitat 

(a les seves possibilitats).  No obstant, les diferències amb el pas del temps 

s’estan reduint9.  

                                                           

6  Frey, Bruno S. & Stutzer, Alois (2002). Happiness & Economics. Princeton, Princeton 
University Press. Cap. 3, pàg. 58 

7 Titus Lucretius Carus (s. I aC), De rerum Natura 

8 Daniel DeNoon (2006): Money Won't Make You Happy. 

9  Inglehart, Ronald F., i Hans-Dieter Klingemann (2000). Genes, Culture, Democracy, and 

Happiness. Cambridge, Mass.: MIT Press, 165-83.  
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2.1.3.5 – Edat 

Existeix la creença que la gent gran és menys feliç perquè tenen ingressos 

baixos, pitjors condicions de salut i molts han perdut la seva parella; entre altres. 

Malgrat això, l’evidència empírica mostra que la relació entre felicitat i edat té 

forma de U. Així, com que la gent jove i la gent gran són més feliços per se, no 

els hem tingut en compte alhora de realitzar l’enquesta.  

2.1.3.6 – Estat civil 

A partir dels estudis de Diener s’ha provat que la gent casada és més feliç o 

reporta majors nivells de felicitat que la gent que no ho està: solters, divorciats i 

vidus. A més, aquesta relació és vàlida tant per homes com per dones i el 

major nivell de felicitat atorgat pel fet d’estar casat és el mateix per tots dos 

sexes. Les principals raons per les quals el matrimoni contribueix al benestar 

són, segons Argyle10, les següents: 

 El matrimoni proporciona fonts alternatives d’autoestima.  

 La gent casada té més oportunitats de beneficiar-se d’una relació 

duradora i estable i, per tant, pateixen menys la soledat.  

Dintre del grup dels no casats són més feliços aquells que viuen en parella que 

els que viuen sols.  

2.1.3.7 – Aspectes religiosos 

La religió incrementa la felicitat per diversos motius: anar al centre religiós 

permet tenir una vida social més activa; creure en una divinitat proporciona 

seguretat i és una font de felicitat; la religió ajuda a estar millor preparat per 

afrontar les circumstàncies adverses; els creients acostumen a tenir millor salut 

i viuen més perquè beuen i fumen menys.  

 

 

                                                           

10
 Argyle, Michael (1987). The Psychology of Happines. London: Methuen.  
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2.2 – Perfil de l’enquestat 

L’individu enquestat ha de presentar les següents característiques: 

- Resident a un dels dos districtes estudiats: Sarrià-Sant Gervasi o Nou Barris. 

- Home o dona d’entre 20 i 60 anys d’edat. D’aquesta manera ja excloem a la 

gent més jove i més gran que se suposa que són més feliços de per se.  

- Sense alteracions en el nivell de felicitat per fets recents (tant positius com 

negatius). Amb això ens referim a fets com que et toqui la loteria, o la mort 

d’algun familiar que en un primer moment poden distorsionar molt el teu nivell 

de felicitat però que, quan passa el temps, t’acabes adaptant i el teu nivell de 

felicitat tendeix a retornar al nivell inicial. Així, totes aquelles persones que 

havien experimentat un fet d’aquest estil i encara no havien recuperat el nivell 

de felicitat inicial les descartàvem de l’estudi ja que podien distorsionar els 

resultats obtinguts. 

 

2.3 – Obtenció de dades 

L’estudi es basa en l’anàlisi de dades empíriques obtingudes a partir 

d’enquestes realitzades a residents dels dos districtes seleccionats. Per tal de 

poder assegurar l’aplicació de procediments d’inferència estadística 

(evidentment és impossible enquestar a tota la població resident, per la qual 

cosa no queda altre remei que inferir), la mostra escollida ha estat totalment 

aleatòria. Per assegurar-ho, hem procedit segons el mètode de rutes aleatòries 

i, a més, el nombre d’entrevistes és de 100 en cada districte per tal de garantir 

que el marge d’error sigui suficientment petit i que resulti factible aplicar sempre 

que fos necessari el teorema del límit central. 

El tamany mostral de 100 individus per districte ve determinat per tal 

d’aconseguir intervals de confiança no massa amplis a l’hora d’estimar el 
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coeficient de correlació. Tal com es pot observar en el gràfic següent11, per la 

correlació corresponent a la nostra hipòtesi inicial, 0:0 H , una mostra de 

100 individus ens proporciona un interval de confiança de 95% que ens diu que 

la correlació de la població es trobarà entre ]2,0,2'0[ . D’aquesta manera, 

assegurem que la nostra estimació de la correlació no divergeix massa de la 

real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones d’enquesta dins de cada districte resultants de l’aplicació de rutes 

aleatòries són les que figuren en els mapes que reproduïm a continuació. A 

més, i per tal de garantir que la mostra és representativa de la població, s’han 

considerat diferents franges horàries i tant dies laborables com festius. 

D’aquesta manera tractem d’obtenir dades de diferents perfils de residents 

segons els seus hàbits horaris, que en cas de no tenir-los en compte, portarien 

indefectiblement a una mostra esbiaixada cap a un tipus específic de persona i 

que, per tant, no podria ser considerada com a representativa.  

 

 
                                                           

11 Thomas H Wonnacott, Ronald J. Wonnacott. Introductory statistics for Business and 

Economics. Wiley. Cap. 15; pàg. 480.  

GRÀFIC 1: INTERVALS DE CONFIANÇA PER A LA CORRELACIÓ 
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Zones d’entrevista a Sarrià-Sant Gervasi 

 

 

  

 

 

 

 

Zones d’entrevista a Nou Barris 

(Origen dels mapes: lloc web de l’Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat) 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el procediment per obtenir dades ha estat 

l’enquesta. Un model de la mateixa es pot trobar a l’Apèndix, juntament amb els 

resultats obtinguts i processats mitjançant la base de dades Microsoft Access. 

Per l’anàlisi estadística pròpiament dita, les eines emprades han estat  el 

Minitab i l’Excel.  

Cal destacar que l’estructura de l’enquesta ha estat feta seguint un ordre 

determinat per evitar que el nivell de felicitat de cada persona no es veiés 

alterada: primer preguntàvem pel nivell de felicitat i desprès per altres variables 

que podien condicionar la resposta, com per exemple si tenien fills o estaven 

casats. 

 

IL·LUSTRACIÓ 1: DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 

IL·LUSTRACIÓ 2: DISTRICTE DE NOU BARRIS 
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2.3.1- Dificultats en l’obtenció de les dades 

Tal com hem dit, hem intentat cobrir totes les franges horàries. No obstant, la 

realització de la majoria de les enquestes han estat entre 12 i 15 hores i entre 

17 i 21 hores que és quan la gent va a casa a dinar i quan torna a casa després 

de treballar. A més, ens hem trobat amb moltes persones que no eren residents 

en els districtes on fèiem les enquestes. 

Moltes persones ja no estaven predisposades a contestar perquè “no tenien un 

bon dia” o tenien pressa. Això ens pot esbiaixar una mica la representativitat de 

la nostra mostra ja que, potser, aquestes podrien mostrar un nivell baix de 

felicitat. Altres que estaven disposades a respondre, les havíem de rebutjar 

perquè presentaven alteracions considerables en els seus nivells de felicitat.  

 

3- Anàlisi de les dades 

3.1 – Supòsit inicial 

Abans d’analitzar les dades cal precisar el tipus de relació que suposem que 

existeix (si és que existeix) entre el nivell de renda i la felicitat. Els estudis 

consultats a fi d’obtenir una noció general sobre la temàtica no arriben a 

establir un nexe de causalitat entre les dues variables, és a dir, no se sap si la 

felicitat causa un major nivell d’ingrés o si un major nivell d’ingressos genera 

més felicitat12.  

Podria ser que quant més satisfeta estigui la gent amb la seva vida, s’esforcen 

més en el treball, són més creatius i emprenedors, de manera que els 

ingressos per càpita son més alts. No obstant, hi ha una gran evidència 

empírica segons la qual la relació de causalitat aniria dels ingressos a la felicitat, 

almenys en el països pobres. Els països d’ingressos elevats gaudeixen d’una 

millor alimentació, disposen de més i millor educació, millors serveis sanitaris i 

respecte pels drets humans, entre altres. Això posa de manifest que a nivells 
                                                           

12
 Frey, Bruno S. & Stutzer, Alois (2002). Happiness & Economics. Princeton, Princeton 

University Press. Cap. 4, pàg. 73 
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molt baixos de renda aquesta juga un paper fonamental en el nivell de felicitat 

ja que no es pot ser feliç si no es tenen cobertes les necessitats bàsiques. 

Abraham Maslow ja va indicar l’any 1943 amb la seva piràmide de necessitats 

que no es podia passar d’un nivell a l’altre sense haver satisfet completament el 

nivell anterior. Quant més alt sigui el nivell assolit més felicitat es té.  

A la base hi va col·locar les necessitats fisiològiques l’assoliment de les quals 

està força relacionat amb la disposició d’uns ingressos mínims.  

 

 

IL·LUSTRACIÓ 3: PIRÀMIDE DE MASLOW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En països més desenvolupats, com el nostre, assumim que la gran majoria 

disposa d’uns ingressos suficients que li permeten tenir les necessitats 

bàsiques cobertes, de manera que amb les dades obtingudes, no podrem 

analitzar si a nivells molt baixos d’ingressos existeix aquesta estreta relació. 

Concretament, Manel Baucells13 ha afirmat que amb 11.300 euros anuals hi 
                                                           

13 Puede ser más feliz con el mismo sueldo, contraportada La Vanguardia, Número 45.106, 19 
de Maig de 2007. 
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hauria suficient per satisfer les necessitats bàsiques i, en conseqüència, per ser 

feliç.  

No obstant, existeixen diversos estudis que indiquen que la possible relació 

existent entre les variables estudiades va perden força a mesura que augmenta 

el nivell de renda, com és el cas d’un realitzat a Estats Units a principis dels 

anys 80 per Ed Diener14. Aquest aspecte sí que el podrem estudiar amb les 

dades obtingudes en el cas que hi hagi relació entre ingressos i felicitat i que 

aquesta vagi en el sentit de causalitat que hem indicat anteriorment.  

A més, segons la majoria d’economistes, uns majors ingressos ofereixen 

majors oportunitats de consum de béns i serveis la qual cosa proporciona més 

comoditats i, en conseqüència, més felicitat. A més, la poca gent que no estigui 

interessada en obtenir millors condicions de vida no necessariament les han de 

tenir. Per tant, si els ingressos tenen algun efecte sobre el nivell de felicitat, 

sembla que aquest hauria de ser positiu.  

Així mateix, el supòsit que nosaltres utilitzarem durant la resta de l’estudi és 

que el nivell d’ingressos és la variable explicativa (o independent) mentre que el 

grau de felicitat el tractarem com la variable explicada (o dependent o resposta). 

 

3.2 - Comparació segons districtes 

3.2.1 – Mitjanes 

Per tal de veure si hi ha una relació entre el nivell de renda i el grau de felicitat 

farem una primera aproximació a partir de l’anàlisi de les mitjanes.  En aquest 

sentit, el districte de renda elevada és Sarrià-Sant Gervasi i, el de renda baixa, 

Nou Barris. Les dades estadístiques confirmen el que va predir l’anàlisi dels 

diferents preus de la vivenda, és a dir, que un barri és més ric que l’altre.   

                                                           

14
 Diener, Ed, Ed Sandvik, Larry Seidlitz, and Marissa Diener (1993). The Relationship between 

Income and Subjective Well-Being: Relative or Absolute? Social Indicators Research 28: 195-
223. 
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TAULA 1: MITJANES PER LES VARIABLES INGRÉS FAMILIAR I FELICITAT SEGONS DISTRICTES 

DIS T R IC T E
ING R È S  F AMIL IAR  

MIT J À (€)

F E L IC IT AT  

MIT J ANA

S arrià-S ant G ervas i 4043 7,645

Nou B arris 2152,5 7,61
 

Si calculem un interval de confiança de la mitjana per a cada districte al 95%, 

és a dir, amb un marge d’error del 5%, emprant la fórmula: 
















n

s
zx

2

2/

ˆ
  

on x  és la mitjana mostral, 
2ŝ  la variança mostral i n el número d’observacions. 

Z és l’estadístic d’una distribució normal N~(0,1). 

Obtenim el resultat següent: 

Districte: Sarrià-Sant Gervasi   µ є [7’3389, 7’9511] 

  

 

 

 

Districte: Nou Barris    µ є [7’2696, 7’9504]  

 

 

 

 

 

Un cop vistos aquests intervals podem observar que el nivell mitjà del districte 

de Sarrià-Sant Gervasi està inclòs dins de l’interval de Nou Barris i viceversa. A 

GRÀFIC 2: INTERVAL DE CONFIANÇA DE LA MITJANA DEL NIVELL FELICITAT A SARRIÀ-SANT GERVASI 

GRÀFIC 3: INTERVAL DE CONFIANÇA DE LA MITJANA DEL NIVELL DE FELICITAT A NOU BARRIS 
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més, tenint en compte els tamanys d’aquests (són força reduïts), podem dir que 

no hi ha una gran diferència pel que respecta al nivell de felicitat mitjà de tots 

dos districtes. Per tant, encara que presenten nivells de renda diferenciats, 

aquesta no influeix en el grau de felicitat. 

L’estudi dels resultats ens porta a la següent conclusió: tot i que el nivell 

d’ingrés familiar de Sarrià-Sant Gervasi és gairebé el doble que el de Nou 

Barris, el nivell de felicitat únicament varia en 0,0350 unitats. En aquest sentit, 

un euro més de nivell d’ingrés suposant una relació lineal entre les dues 

variables, portaria a un augment de felicitat de 1,8513 ·10-5, la qual cosa indica 

que la relació és gairebé inexistent.   

Tot seguit realitzarem un contrast d’hipòtesi sobre la igualtat de les mitjanes de 

felicitat dels dos districtes. Les hipòtesis són les següents:  

NouBarrisSarrià

NouBarrisSarrià

H

H









:

:

1

0  

On el p-valor és de 0,880 de manera que acceptem la hipòtesi nul·la ja que el 

p-valor és el menor nivell de significança a partir del qual la hipòtesi nul·la pot 

ser rebutjada; és a dir, si el valor 05,0  és inferior al p-valor acceptarem la 

hipòtesi que no hi ha diferència entre les mitjanes poblacionals:    

  05,0880,0  

El p-valor és una mesura de quant inusual és un resultat mostral quan la 

hipòtesi estadística és vertadera. És a dir, un p-valor petit indica que trobar un 

resultat mostral és poc freqüent quan la hipòtesi nul·la és certa. 

El nivell de significació   és el punt crític de probabilitat a partir del qual ja no 

estem disposats a sostenir que el nostre resultat mostral es deriva de l’error de 

mostreig aleatori. 

A la pràctica, utilitzarem els dos conceptes tal i com indica Ritchey15: 

                                                           

15
 Ferris J. Ritchey (2002). Estadística para las Ciencias Sociales. El potencial de la imaginación 

estadística. Mc Graw Hill, Mèxic. Pàg. 270-275. 
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 P-valor <    rebutgem la hipòtesi nul·la i, per tant, acceptem la 

alternativa. 

 P-valor >    acceptem la hipòtesi nul·la. 

3.2.2 – Correlació i regressió 

TAULA 2: NIVELLS DE CORRELACIÓ 

El coeficient de correlació de Pearson per 

les variables felicitat i ingrés al districte 

Sarrià-Sant Gervasi dóna un resultat de 

0,255, la qual cosa significa que les dues 

variables estan relacionades positivament 

encara que aquesta relació és feble 

segons les teories de Cohen16. 

Donat que el p-valor del contrast d’hipòtesi 
0:

0:

1

0









H

H
és 0,01 rebutgem la 

hipòtesi nul·la ja que el p-valor és el menor nivell de significança a partir del 

qual la hipòtesi nul·la pot ser rebutjada; és a dir, si el valor α és superior al  

p-valor rebutjarem la hipòtesi nul·la: 

  05,001,0  

Una vegada observat que el coeficient de correlació per Sarrià-Sant Gervasi no 

és 0, calculem l’interval de confiança al 95% per el valor de la correlació 

poblacional. Aquest resulta ser de: 

 430'0,062'0  

Per tant, hi ha una relació positiva entre les variables que pot arribar a prendre 

valor relativament significatius.  

De tota manera, per tal de comprovar si es compleix el nostre supòsit de relació 

causal entre ingrés i felicitat, realitzarem un anàlisi de regressió. A diferència de 
                                                           

16 Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.) Hillsdale, 
NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Correlació Negativa Positiva 

Feble −0.29 a −0.10 0.10 a 0.29 

Normal −0.49 a −0.30 0.30 a 0.49 

Forta −1.00 a −0.50 0.50 a 1.00 
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la correlació que únicament se centra en l’existència o no de relació lineal, la 

regressió indica en quin sentit va aquesta relació, en altres paraules, en el 

nostre cas concret observarem en quina mesura el nivell d’ingressos determina 

o explica el grau de felicitat. 

  

Tal com mostra el gràfic 1, a Sarrià-Sant Gervasi hi ha una relació positiva 

entre el nivell de renda familiar i el de felicitat. L’existència d’aquesta relació 

lineal es podria explicar en part per “l’efecte enveja”: el nivell de felicitat es veu 

determinat per una comparació interpersonal del nivell de riquesa propi amb el 

de persones de la zona. És a dir, la felicitat depèn de l’ingrés relatiu. Això es 

comprovarà posteriorment.  

 

L’equació de la recta de regressió pel cas de Sarrià-Sant Gervasi és la següent: 

Felicitat = 7,00 + 0,000159 Ingrés 

Com es pot observar en el valor de la pendent, encara que hi ha una relació 

positiva, aquesta no és rellevant. Per augmentar en una unitat el grau de 

felicitat caldria disposar de 6289,30€ addicionals. Tot i que la correlació 

GRÀFIC 4: RELACIÓ ENTRE FELICITAT I INGRÉS A SARRIÀ-SANT GERVASI 
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indicava l’existència d’una relació que podia arribar a ser considerable, aquesta 

no es mostra en el sentit que nosaltres pensàvem. Altres factors deuen ser els 

responsables d’aquest lligam. 

***** 

En el districte de Nou Barris el valor de la correlació és de -0,032, la qual cosa 

indica que per la nostra mostra existeix una molt dèbil relació entre les 

variables i, a més, aquesta és negativa.  

Si realitzem un test d’hipòtesi sobre la correlació amb 
0:

0:

1

0









H

H
 trobem un  

p-valor de 0,752. Donat que el p-valor és major que el nivell de significació 

( 05,0 ) acceptem la hipòtesi i per tant concloem que no existeix relació. 

GRÀFIC 5: RELACIÓ ENTRE FELICITAT I INGRÉS A NOU BARRIS 

 

Pel cas de Nou Barris, el gràfic 2 revela una tendència contrària al cas de 

Sarrià-Sant Gervasi: a més renta menys felicitat. A continuació mostrem 

l’equació de la recta de regressió per Nou Barris: 

Felicitat = 7,75 - 0,000065 Ingrés 
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Tal com ens havia anticipat la correlació, la relació entre les variables és 

extremadament feble i, per tant, no hi haurà cap tipus de causalitat. D’aquesta 

manera, cal atribuir a algun tipus de biaix en l’obtenció de les dades el fet que 

la recta de regressió presenti un pendent negatiu (que presenti un pendent 

diferent de 0). 

 

3.3 – Anàlisi general de les dades 

Si analitzem les dades sense fer distincions segons els districte de residència 

trobem que el nivell de correlació que presenten les dades és de 0,142 amb un 

p-valor de 0,045. Això indica que, en termes generals, el nivell de correlació 

entre les dues variables estudiades no és exactament 0. De tota manera, per 

un coeficient de correlació de 0,142 i amb una mostra de 200 individus, 

l’interval de confiança al 95% resulta ser de ]275'0,003'0[ . Amb això volem 

dir que en el 95% dels casos hi ha una petita relació lineal positiva entre les 

variables. 

Realitzant un test d’hipòtesi 
0:

0:

1

0









H

H
 obtenim un p-valor de 0,045. Donat que 

aquest és menor que el grau de significació ( 05,0 ) podem rebutjar la 

hipòtesi nul·la i afirmar que hi ha relació entre el nivell d’ingressos i el grau de 

felicitat. 

***** 

Si prenem totes les dades sense desagregar per districte trobem que la relació 

entre felicitat i ingrés es pot descriure de la següent manera:  

Felicitat = 7,28 + 0,000111 Ingrés 

Aquest resultat és producte de l’estudi de la regressió entre totes dues 

variables. L’objectiu d’aquest tipus d’estudis és descriure la relació entre les 

variables analitzades a partir d’una relació lineal, l’anomenada recta de 

regressió que s’obté amb el mètode dels mínims quadrats.  
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Un cop aplicat el mètode el gràfic resultant és el que segueix: 

GRÀFIC 6: RELACIÓ ENTRE FELICITAT I INGRÉS 

 
 

De la mateixa manera que en el cas de considerar els districtes com a casos 

particulars, a l’analitzar tota la mostra sense fer distincions, el nivell de felicitat 

està molt feblement explicat per l’ingrés. La recta de regressió presenta un 

pendent positiu, la qual cosa indica que a un major nivell de renda li correspon 

també un major grau de felicitat. Cal notar que el pendent de la nova recta es 

troba entre els de les dues anteriors obtingudes per a cada districte. La causa 

d’aquest fet és que ara estem ponderant cadascuna de les anteriors pel pes 

que presenta en el nou conjunt, que és 0’5 degut a què totes dues mostres 

tenen el mateix nombre d’observacions, el nou valor resultant se situa entremig. 

De tota manera, el valor resultant (0,000111) no coincideix amb el valor mitjà 

de les dues rectes (el valor mitjà de les dues rectes és 0,000047 que resulta de 

ponderar -0,000065 per ½ i 0,000159 per ½) pel fet que el mètode dels mínims 

quadrats té en compte els residus.  

***** 

Una altra possibilitat donat que la relació lineal és molt feble, és recórrer a un 

altre tipus de funció per tal d’explicar el nivell de felicitat a partir de l’ingrés 
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mensual familiar. Donada la relació esmentada a l’inici de l’estudi segons la 

qual increments de renda iguals proporcionen menor felicitat quan la renda 

disponible és elevada, o el que és el mateix, donat que la felicitat marginal és 

decreixent en l’ingrés, hem optat per veure si hi ha relació logarítmica. 

El resultat és el que es presenta en el gràfic: 

GRÀFIC 7: REGRESSIÓ LOGARÍTMICA INGRÉS VS. FELICITAT 

 

L’equació que descriu la corba és: 

360,4)(ln415,0  IngrésFelicitat  

Aquesta explica de manera més satisfactòria el nivell de felicitat a partir de 

l’ingrés. Es pot veure calculant el valor 2R  que descriu el percentatge de la 

variable Felicitat que s’explica a partir de la variable Ingrés.  

Comparant els valors per a la funció lineal i la logarítmica, tenim que: 

   019,02 LinealR  

   024,02 aLogarítmicR  

Per la qual cosa, aquest ajustament és millor. A més, ens proporciona una 

informació més adaptada al que s’espera trobar a la realitat en quan a la 
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felicitat marginal, ja que segons l’anàlisi lineal aquesta és constant mentre que 

ara és una funció de l’ingrés. Concretament, 

000111,0arg LinealinalmFelicitat  

  
Ingrés

inalmFelicitat aLogarítmic

1
·415,0arg   

Si representem totes dues funcions de felicitat marginal: 

GRÀFIC 8: FUNCIONS DE FELICITAT MARGINAL 

 

 

 

 

 

 

La gràfica rosa correspon a la lineal i la blava a la logarítmica. Podem veure 

clarament que per a nivells d’ingrés elevats, un augment de la renda gairebé no 

contribueix a augmentar la felicitat mentre que a nivells de renda petits la 

contribució és petita però major que en el cas lineal.  

 

3.4 – L’efecte enveja 

Fins el moment, hem constatat que no existeix una relació massa forta entre 

l’ingrés familiar que té una persona i el seu nivell de felicitat. De tota manera, 

pot ésser que existeixi. Per tal de comprovar-ho ens ajudarem de gràfics de 

proporcions.  

3.4.1 - Els gràfics de proporcions 

Un gràfic de proporcions és una representació de la relació entre la proporció 

d’ingrés familiar i la seva proporció de felicitat corresponent. Aquest, ens 
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ajudarà a establir fins a quin punt el repartiment de la felicitat es correspon amb 

el repartiment d’ingrés.  

Consta d’una línia vermella de 45º de pendent i una línia blava que mostra el 

resultat obtingut al sotmetre les dades a la prova. La notació utilitzada als 

càlculs és la següent:  

 Sigui Rn la marca de classe de l’interval de renda n; FRn la freqüència 

absoluta de l’interval n; RTn el producte Rn·FRn.  
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 Sigui PIF la proporció de l’ingrés familiar que correspon a la renda total 

de totes les observacions de l’interval n.  




n

n

n

RT

RT
PIF

1  

 Sigui PF la proporció de felicitat de l’interval de renda n sobre el total de 

felicitat; Fi el grau de felicitat de l’individu i. 

 

 

 

Finalment, el gràfic resultant s’obté de la següent manera: representem en un 

pla cartesià els punts (Xk,Yk) on 
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3.4.2 – Interpretant un gràfic de proporcions 

La línia de 45º mostra el nivell de màxima igualtat, és a dir, les persones que 

concentren un X% de l’ingrés total concentren també l’X% de la felicitat total17. 

Llavors, a més distància entre la línia blava i la vermella major és el grau de 

desigualtat.  

 

El gràfic de l’esquerra s’interpretaria de 

la manera següent: la gent que té una 

renda que representa un 30% de la 

renda total, li correspon un nivell de 

felicitat de menys del 30% del total. En 

aquesta situació es podria dir18 que la 

diferència entre la felicitat esperada i 

l’observada és deguda a l’anomenat 

efecte enveja, és a dir, al comparar la 

seva situació amb les persones més  

adinerades, tenen un sentiment que 

els resta felicitat.  

Matemàticament, la integral que correspon a l’àrea groga del gràfic serà major 

com més gran sigui la desigualtat, mostrant el seu nivell.  

3.4.3 – Proporcions a Sarrià-Sant Gervasi 

Si apliquem el mètode de les proporcions descrit anteriorment a les dades de 

Sarrià-Sant Gervasi, obtenim el següent resultat:  

 

 

                                                           

17  L’ingrés total i la felicitat total són els obtinguts mitjançant les enquestes realitzades 

prèviament.  

18 No podem afirmar-ho ja que efectes com aquest són difícilment observables degut a la seva 
subjectivitat.  

IL·LUSTRACIÓ 4: GRÀFIC DE PROPORCIONS 
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Destaca el fet que, les persones que concentren els nivells percentuals 

corresponents a les rendes baixes del total de renda en treuen una major 

proporció de felicitat. Així doncs, podem dir que no hi ha efecte enveja en 

aquest districte. Això mostra que, les persones adinerades de la zona, no 

concentren tota la felicitat existent en aquesta.  

3.4.4 – Proporcions a Nou Barris 

Anàlogament, pel districte de Nou Barris, obtenim el següent gràfic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, observem que la línia blava també està per sobre de la 

vermella. És a dir, no s’observa un efecte enveja a Nou Barris. Tot i així, el 

GRÀFIC 9: PROPORCIÓ D'INGRÉS VS. PROPORCIÓ DE FELICITAT A SARRIÀ-SANT GERVASI 

GRÀFIC 10: PROPORCIÓ D'INGRÉS VS. PROPORCIÓ DE FELICITAT A NOU BARRIS 
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nivell de desigualtat és menor, ja que la distància entre les corbes és menor. 

Una explicació a aquest fet pot ser que el rang d’ingressos és menor (els 

intervals corresponents a rendes molt altes tenen una freqüència de 0 

observacions) i, per tant, hi ha menys espai per l’enveja, és a dir, tots són 

similars.  

 

4 - Anàlisi de les dades: altres variables 

Una vegada analitzades totes les dades i vistes les febles relacions existents 

entre renda i felicitat, començarem a analitzar altres variables per tal de 

determinar què és el que més contribueix a la felicitat.  

 

4.1 – Edat 

Primerament, cal recordar que en el nostre estudi hem eliminat persones amb 

una edat menor de 20 i superior a 60 anys. Aquest fet, fa que possiblement la 

variable edat tingui una influència nul·la sobre el nivell de felicitat dels 

enquestats. A més, la informació es va demanar per intervals per tal de facilitar 

l’enquesta el que fa que hi hagi quatre grups d’edat en els quals s’engloba la 

totalitat de la mostra i impedeix fer-ne un bon anàlisi.  

TAULA 3: FELICITAT MITJANA SEGONS EDAT 

 

 

 

 

Es pot observar que el nivell mínim de felicitat correspon a l’interval d’edat  

30-40. És en aquesta edat quan normalment es prenen les principals decisions 

que afecten la vida i que, per tant, aporten preocupacions i incertesa com pot 

ser l’adquisició d’un habitatge o la formació d’una família. Respecte al nivell 

EDAT FELICITAT MITJANA Nº OBSERVACIONS 

20-30 7,924 46 

30-40 7,27 63 
40-50 7,818 55 

50-60 7,583 36 
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màxim de felicitat, aquest correspon a la franja d’edat 20-30 ja que molts estan 

estudiant o vivint amb els seus pares i tenen poques responsabilitats.  

 No obstant, per tal de veure si hi ha relació entre les dues variables procedirem 

a calcular el coeficient de correlació entre la felicitat i l’edat que resulta ser de 

 -0,019, és a dir, pràcticament 0. De fet, el p-valor pel contrast d’hipòtesi 

0:

0:

1

0









H

H
 dóna un valor de 0,790 per la qual cosa es justifica el que s’ha 

comentat anteriorment.  

Ara bé, com ja hem comentat anteriorment, la inexistència de correlació es 

deguda a la manera com van recollir-se les dades. El que sí que podem fer, en 

lloc d’un contrast sobre la correlació, és veure si per a diferents grups d’edat la 

felicitat mitjana és igual o diferent. En aquest cas, el que estarem realitzant és 

un contrast d’hipòtesi del tipus: 

jiH  :0  

 jiH  :1  

on i, j, són diferents intervals d’edat.  Com sempre, el criteri per acceptar o 

rebutjar que les mitjanes són iguals o diferents vindrà donat pel p-valor. 

Presentarem els resultats de manera tabular per després comentar-los. 
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TAULA 4: CONTRASTS D’HIPÒTESI SOBRE LA IGUALTAT DE FELICITAT PER A DIFERENTS EDATS 

 

Podem observar que el nivell de felicitat només és diferent en el cas 20-30;  

30-40. Podem mirar quin dels dos grups d’edat és més feliç, també amb un 

contrast d’hipòtesi: 

403030200 :   H  

403030201 :   H  

Un cop realitzats els càlculs tenim un p-valor de 0,019 per a un nivell de 

significació 05,0 . A la vista del resultat hem de rebutjar la hipòtesi nul·la i 

acceptar l’alternativa, és a dir, establim que la gent de 20-30 anys d’edat és 

més feliç que la de 30-40 anys. Tal com hem apuntat anteriorment de manera 

provisional, una explicació d’aquest fet és que, actualment, a partir de l’edat 

dels 30 anys es comencen a tenir certes preocupacions que abans simplement 

no existien i que poden ser derivades d’establir una família o d’independitzar-se. 

EDAT 20-30 30-40 40-50 50-60 

20-30 

p-valor __ 0,038 0,706 0,205 

Resultat del 
contrast 

d’hipòtesi 
__ 40303020     50403020     60503020     

30-40 

p-valor __ __ 0,099 0,397 

Resultat del 
contrast 

d’hipòtesi 
__ __ 50404030     60504030     

40-50 

p-valor __ __ __ 0,397 

Resultat del 
contrast 

d’hipòtesi 
__ __ __ 60505040     

50-60 

p-valor __ __ __ __ 

Resultat del 
contrast 

d’hipòtesi 
__ __ __ __ 
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Sempre segons les dades, sembla que un cop superada la franja 30-40 

aquestes preocupacions ja no ens afecten en el nivell de felicitat, o dit d’una 

altre manera, ja formen part de la vida quotidiana i no suposen un “maldecap” 

extraordinari. Per aquest motiu, es recupera la felicitat anterior. De tota manera, 

també veiem que no hi ha diferències de felicitat entre les franges 30-40 i 40-50, 

és a dir, que el nivell de felicitat en realitat no varia de manera significativa o 

suficient com per establir estadísticament que siguin diferents. Així doncs, 

després de la reducció de la felicitat provocada per la trentena, aquest nivell 

aniria augmentant durant la mateixa franja d’edat i, al sortir-ne, es trobaria a un 

nivell similar al dels 20-30 anys. Si fos així, tindria sentit des del punt de vista 

estadístic que les mitjanes per a 30-40 fossin iguals a les de 40-50. A més, 

aquesta teoria és consistent amb el fet que amb el pas del temps anem 

acostumant-nos a les noves situacions i que ens hi adaptem de manera 

progressiva. Això es pot veure molt millor si ho representem gràficament: 

GRÀFIC 11: FELICITAT SEGONS EDAT (AMB MITJANES CONNECTADES) 

 

Clarament es pot veure com el nivell de felicitat mitjà es redueix en els 30-40 

anys i com posteriorment s’estabilitza en un valor estadísticament igual al dels 

20-30. 
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4.2 – Estat civil 

La gent casada és més feliç?   

Comprovarem la relació entre els diferents estats civils en què pot trobar-se 

una persona i el seu nivell de felicitat mitjançant un senzill anàlisi de mitjanes.  

TAULA 5: FELICITAT MITJANA SEGONS ESTAT CIVIL 

ESTAT CIVIL FELICITAT MITJANA Nº OBSERVACIONS 

Solter/a 7,602 49 
Parella 
estable 

7,569 29 

Casat/da 7,725 100 
Divorciat/da 7,1316 19 

Vidu/a 8,5 3 
 

Els solters tenen una felicitat mitjana de 7,6020. Aquesta dada és molt 

semblant a la mitjana de les persones amb parella estable, que resulta ser de 

7,5690.  

Pel que fa a persones amb la seva situació civil normalitzada, és a dir, casades, 

observem que la seva felicitat és de 7,7250; lleugerament superior a les dades 

anteriors. Aquestes diferències tenen correspondència amb els estudis de 

Diener comentats en el punt 2.1.3.6 segons els quals els casats tenen més 

felicitat que altres col·lectius perquè el fet de viure en parella proporciona fonts 

alternatives d’autoestima (Argyle).   

Respecte als divorciats, com era d’esperar, el nivell mitjà de felicitat reportada 

és de 7,1316. Finalment, les persones vídues, sorprenentment mostren un 

nivell de felicitat molt superior a la resta, concretament 8,5. De tota manera, cal 

matitzar que aquest resultat es basa en una mostra de 3 individus.  

Per tal d’establir correctament, des del punt de vista estadístics, si el nivell de 

felicitat és igual o diferent, procedirem com en el cas anterior i realitzarem 

diferents contrasts d’hipòtesi per veure-ho: 
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TAULA 6: CONTRASTS D’HIPÒTESI SOBRE LA IGUALTAT DE SEGONS ESTAT CIVIL 

ESTAT CIVIL CASAT DIVORCIAT PARELLA ESTABLE SOLTER VIDU 

CASAT 

p-valor __ 0,097 0,655 0,703 0,468 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ DIVCAS    ESTPCAS .   SOLCAS    
 

DIVORCIAT 

p-valor __ __ 0,287 0,225 
0,274 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ ESTPDIV .   SOLDIV    
 

PARELLA ESTABLE 

p-valor __ __ __ 0,929 0,414 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ __ SOLESTP  .  VIDESTP  :  

SOLTER 

p-valor __ __ __ __ 0,423 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ __ __ VIDSOL    

VIDU 
p-valor __ __ __ __ __ 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ __ __ __ 

VIDCAS  

VIDDIV  
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En aquest cas concret, el que podem concloure és que l’estat civil no modifica 

el nivell de felicitat. Per tant, de manera estadística i amb les dades obtingudes 

no troben que es compleixi el que pronosticaven els estudis de Diener i Argyle. 

Per tant, passarem a veure una variable relacionada amb l’estat civil. 

Es diu que els fills són una font de felicitat. És cert? 

Analitzem-ho. 

La felicitat mitjana de la gent amb fills és 7,7348, lleugerament superior a la que 

tenen aquells que no han tingut fills, que resulta ser de 7,4824. Com que la 

diferència és petita hem cregut convenient realitzar un contrast d’hipòtesi que 

indiqui si hi ha o no diferència entre aquestes dues mitjanes.  

El resultat del test 
fillssensefillsamb

fillssensefillsamb

H

H









:

:

1

0 dóna un p-valor de 0,287 per un nivell 

de significació de 0,05. Per tant, com que 0,287 = p-valor > 0,05 = α, acceptem 

la hipòtesi de què les mitjanes són iguals, és a dir, que tenir fills no influeix en la 

felicitat. 

 

4.3 – Nivell d’estudis 

TAULA 7: FELICITAT MITJANA SEGONS NIVELL D'ESTUDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELL D'ESTUDIS FELICITAT MITJANA Nº OBSERVACIONS 

Sense estudis 5 1 
Primaris 8,278 19 

Secundaris 7,95 10 

Formació Professional 7,5 31 
Batxillerat 7,286 42 

Diplomat/Llicenciat 7,741 85 
Postgrau 8 1 
Màster  8,417 6 
Doctorat 6,17 6 
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A primera vista sembla que no hi ha cap relació creixent entre el nivell d’estudis 

d’una persona i el seu grau de felicitat ja que a mesura que augmenta el nivell 

d’estudis, el grau de felicitat no experimenta la mateixa tendència. Per exemple, 

la gent amb estudis primaris tenen un nivell de felicitat similar a la gent amb 

màster. De tota manera, cal senyalar que no sabem si el número 

d’observacions es distribueix de manera similar a la distribució poblacional, per 

tant, les conclusions  poden no ser molt precises.  

Bo i això, tractarem també de buscar algun tipus de patró. Primerament 

representarem gràficament els nivells de felicitat segons el nivell d’estudis per 

posteriorment tractar de clarificar si algun grau d’educació concret proporciona 

un nivell de felicitat diferent. 

GRÀFIC 12: FELICITAT SEGONS NIVELL D’ESTUDIS 

 

 Segons sembla, la relació entre felicitat i estudis no està definida segons el 

nivell d’estudis. Més aviat la relació apareix si tenim en compte el que inclou 

cadascun dels diferents graus que es poden assolir en quan a aprenentatge. 

Podem veure que, a partir dels estudis primaris, la felicitat comença a 

descendir i ho fa al nivell de Diplomat/Llicenciat. El que principalment diferència 

aquest grau és que aquí podem escollir allò que volem fer mentre que abans ha 

vingut imposat. Destaca de tota manera el baix nivell dels doctorats, fet pel què 

no tenim cap explicació lògica. Ara bé, per a la resta d’estudis, com més poder 

de decisió tenim sobre ells, més feliços sembla que som.  
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TAULA 8: CONTRASTS D’HIPÒTESI SOBRE LA IGUALTAT DE MITJANES SEGONS ESTUDIS 

NIVELL D’ESTUDIS PRI. SEC. FP BTX. DIP./LLI. DOC. MÀS. 

PRI. 

p-valor __ 0,538 0,094 0,038 0,151 0,144 0,753 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ SECPRI    
FPPRI    

BTXPRI    LLIDIPFRI /   DOCPRI    MASPRI    

SEC. 

p-valor __ __ 0,377 0,203 0,611 0,199 0,350 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ 
FPSEC    

 
BTXSEC    LLIDIPSEC /   DOCSEC    MASSEC    

FP 

p-valor __ __ __ 0,525 0,493 0,320 0,035 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ __ 
BTXFP    LLIDIPFP /   DOCFP    MASFP    

BTX. 

p-valor __ __ __ __ 0,202 0,398 0,012 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ __ __ LLIDIPBTX /   DOCBTX    MASBTX    

DIP./LLI. 

p-valor __ __ __ __ __ 0,242 0,055 

Resultat del contrast d’hipòtesi __ __ __ __ __ DOCLLIDIP  /  MASLLIDIP  /  

DOC. 

p-valor  __ __ __ __ __ 0,113 

Resultat del contrast d’hipòtesi  __ __ __ __ __ MASDOC    

MÀS. 

p-valor  __ __ __ __ __ __ 

Resultat del contrast d’hipòtesi  __ __ __ __ __ __ 
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Segons podem veure, en realitat no hi ha diferència entre els diferents nivells 

d’estudis excepte en alguns casos concrets. Aquests són: 

1- Batxillerat i màster: 

En aquest cas, si fem un contrast d’hipòtesi per veure quin dels dos 

grups és més feliç trobem que: 

MASBTXH  :0  

MASBTXH  :1  

Aquest contrast té un p-valor de 0,06 per a un nivell de significació 

05,0 , per tant, tal com indiquen els procediments per acceptar o 

rebutjar, hem d’establir que el nivell de felicitat de la gent amb màster és 

superior al de la gent amb títol de batxillerat. 

2- Batxillerat i estudis primaris: 

Procedirem de manera anàloga al cas anterior amb el següent contrast: 

PRIBTXH  :0  

PRIBTXH  :1
 

En aquest cas, el p-valor és de 0,019 per tant, també direm que la gent 

que només té la primària és més feliç que aquells que tenen el batxillerat. 

3- Formació Profesional i màster 

Aquest és el darrer contrast per a nivells d’estudis que mostrava una 

desigualtat. Veiem que, si fem un contrast d’hipòtesi com: 

MASFPH  :0  

MASFPH  :1  

Trobem un p-valor de 0,018 per el nivell de significació 05,0  per tant, 

cal decidir-se en favor de què aquells que tenen un màster són més 

feliços que els qui només tenen un títol de Formació Profesional. 
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4.4 – Sexe 

Hi ha estudis que mostren que les dones són més felices que els homes. A 

partir de la nostra mostra i un test d’hipòtesi sobre la igualtat de mitjanes 

intentarem esbrinar si això es compleix.  

TAULA 9: FELICITAT MITJANA SEGONS SEXE 

 

 

 

Com podem observar a la taula anterior la felicitat mitjana segons el sexe és 

major en el cas de les dones. Tot i així, per confirmar-ho realitzarem un contrast 

d’hipòtesi. 

El test a realitzar és: 
esdones

esdoneso

H

H

hom1

hom

:

:








que té com a resultat un p-valor de 0,049 

per a un nivell de significació de 0,05. Així doncs, rebutgem la hipòtesi nul·la i 

establim que la felicitat de les dones és diferent a la dels homes.  

Donat que hem pogut rebutjar la hipòtesi, procedim a testar si les dones són 

més felices que els homes. En aquest cas el test passa a ser: 

esdones

esdones

H

H

hom1

hom0

:

:








 

El p-valor obtingut per a aquest contrast és de 0,024 que també resulta ser 

menor que 0,05, per la qual cosa rebutgem la hipòtesi nul·la i establim que les 

dones són més felices que els homes.  

Amb aquest test podem recolzar el que havíem exposat al principi de l’estudi: 

les dones són lleugerament més felices que els homes ja que viuen més 

intensament les emocions i són més realistes respecte a les seves 

expectatives. 

El gràfic que presentarem a continuació mostra que la felicitat de les dones és 

superior a la dels homes per totes les possibles variables considerades.  

SEXE FELICITAT MITJANA Nº OBSERVACIONS 

Dona 7,833 114 

Home 7,355 86 
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GRÀFIC 13: DONE VS. HOMES PER A TOTES LES VARIABLES 

 

 

4.5 – Situació laboral 

Tal com indica la mitjana mostral, les persones que no treballen són més felices 

que les que sí que ho fan. Així, 80,7;58,7  treballanotreballa xx . Tot i això, donat 

que la discrepància no és molt gran, procedim a fer un contrast d’hipòtesi de la 

diferència de mitjanes:  

treballanotreballa

treballanotreballa

H

H









:

:

1

0
 

Que té com a resultat un p-valor de 0,220 per a un nivell de significació de 0,05. 

Per tant, no rebutgem la hipòtesi nul·la, és a dir, no hi ha diferència entre les 

mitjanes de les persones que treballen i que no treballen. 
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4.6 – Religió 

Ser creient et fa ser més feliç tal i com alguns estudis han apuntat? 

La felicitat mitjana de la gent no creient és de 7,33 i la de la gent que sí que és 

creient és de 7,86. Donada aquesta diferència ens disposem a comprovar si 

efectivament la discrepància és significativa: 

El test a realitzar és: 
creientnocreient

creientnocreiento

H

H









:

:

1

que té com a resultat un p-valor de 

0,025 per a un nivell de significació de 0,05. Així doncs, rebutgem la hipòtesi 

nul·la.  

Donat que hem pogut rebutjar la hipòtesi, procedim a comprovar si els creients 

són més feliços que els no creients. En aquest cas el test passa a ser: 

creientnocreient

creientnocreient

H

H









:

:

1

0
 

El p-valor per a aquest contrast és de 0,012, per tant, com que és menor que el 

nivell de significació ( 05,0 ) rebutgem la hipòtesi nul·la i acceptem 

l’alternativa de què els creients són més feliços. 

Aquest fet es pot explicar perquè la religió marca unes pautes de vida que 

lliuren de preocupacions que tenen les persones no creients.   
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5- Conclusions 

El concepte de felicitat representa un gran repte per analitzar des del punt de 

vista econòmic. De tota manera, i per bé que ho coneixíem de manera 

anticipada, varem decidir endinsar-nos en l’estudi, anàlisi i comprensió d’aquest 

concepte abstracte i eteri que governa la nostra vida.  

La discussió sobre allò que ens aporta felicitat no està lliure de controvèrsia 

degut a què depèn principalment d’aspectes subjectius com ambientals i 

psicològics on, evidentment, cadascú té un punt de vista diferent.  

Això es pot veure clarament en el fet que les persones enquestades que han 

mostrat els mateixos paràmetres en totes les variables han diferit en el nivell de 

felicitat, indicant així que per a diferents persones cada característica té un pes 

diferenciat. Per tant, queda demostrat que si volien conèixer el nivell de felicitat 

d’una persona la millor manera de fer-ho és mitjançant l’avaluació subjectiva de 

la felicitat.  

Tractem doncs, de donar resposta a la pregunta formulada a l’inici de l’estudi: 

els diners compren la felicitat? La resposta no pot ser un no categòric ja que en 

el districte Sarrià-Sant Gervasi i en prendre totes les dades sense distingir per 

districte apareix una certa (per bé que extremadament dèbil) relació de 

causalitat. 

Recordem que per tal d’aconseguir un punt extra de felicitat calen més de 

6000€. També hem constatat que no sembla que es doni l’efecte enveja i que, 

per tant, la felicitat pot no dependre de l’ingrés relatiu. Per finalitzar, tot i que els 

dos districtes presenten un nivell molt diferenciat de renda, el grau de felicitat 

és el mateix.  

Donat que els ingressos expliquen de manera molt pobre la felicitat cal que ens 

fixem en altres factors. De totes les variables estudiades, les úniques que han 

mostrat tenir una relació amb el nivell de felicitat són el sexe i la religió. En 

aquests dos casos el nivell de felicitat d’aquests col·lectius (dones i gent 

creient) és superior.  
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Tot i que durant l’anàlisi de les dades hem tractat de ser el màxim de rigorosos 

possible, som conscients que les nostres dades poden presentar algun tipus de 

biaix que podria modificar sensiblement els resultats obtinguts.  

En finalitzar l’estudi i tenint en compte els problemes trobats, d’una cosa estem 

segurs: els diners no compren la felicitat!  

Els diners compren la felicitat?

47



 

 

6- Bibliografia 

Amiguet, L. (19 de Maig de 2007). Puede ser más feliz con el mismo sueldo. La 

Vanguardia , pàg. 106. 

Andrews, F. M. (1991). Measures of Subjective Well-Being. In: J. P. Robinson, 

Ph. R. Shaver & L. S. Wrightsman (eds): Measures of Personality and Social 

Psychological Attitudes. AcademicPress, Inc. 

Argyle, M. (1987). The Psychology of Happiness. Londres: Methuen. 

Böhnke, P. (2003). First European Quality of Life Survey: Life satisfaction, 

happiness and sense of belonging. European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 

Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

DeNoon, D. (2006, Junio 30). Web MD. Retrieved Marzo 15, 2007, from 

http://www.webmd.com/news/20060630/study-money-wont-make-you-happy 

Diener, E. &. (2004). Beyond Money. Psychological Science in the Public 

Interest (5), 5-31. 

Diener, Sandvik, Seidlitz, L., & Marissa, D. (1993). The Relationship between 

Income and Subjective Well-Being. Social Indicators Research (28), 195-223. 

Easterlin, R. (1995). Will raising the income of all increase the happiness of all? 

Journal of Economics Behaviour and Organization (27(1)), 35-38. 

Enciclopèdia Catalana. (1998). Gran Diccionari de la Llengua Catalana. 

Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 

Frey, B. S. (2002). Happiness & Economics. Princeton: Princeton University 

Press. 

Frey, F. S., & Alois, S. (2000). Happiness, Economy and Institutions. The 

Economic Journal (110 (466)), 918-938. 

Els diners compren la felicitat?

48



 

 

H., W. T., & J., W. R. (1984). Introductory statistics for Business and Economics. 

Nova York: John Wiley. 

Inglehart, R., & Klingemann, H.-D. (2000). Genes, Cultura, Democracy and 

Happiness. Cambridge: Mass.: MIT Press. 

Layard, R. (6 de Agost de 2006). LaNacion. Recuperado el 27 de Abril de 2007, 

de http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=829055 

Lucretius, T. (S. I aC). De rerum natura. Barcelona: Fundació Bernat Metge. 

Ritchey, F. J. (2002). Estadística para las Cienciaas Sociales, El potencial de la 

imaginación. Mèxic: Mc Graw Hill. 

 

  

Els diners compren la felicitat?

49


	1
	1.portada
	Economia Aplicada(2)
	ENCUESTA SOBRE LA FELICIDAD
	Apendice_tablas
	Nou Barris
	Sarrià-Sant Gervasi

	Binder2
	Treball eco aplicada
	Sarrià-Sant Gervasi
	Nou Barris




