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L'Estat del Benestar i el
malestar de la societat

❚  Teresa Añé i Ros

En els països en què es va instau-
rar l’anomenat Estat del Benestar
s’ha millorat les condicions de

vida dels ciutadans facilitant els serveis
de cobertura de necessitats tan impe-
rioses com salut, educació, justícia,
serveis socials... etc.

L’Estat del Benestar ha resultat ser molt
costós per donar resposta a totes les
demandes socials. Per part de l’admi-
nistració s’ha tendit a privatitzar serveis
per reduir el cost.

Malgrat el cost, aquí seguim gaudint
de la cobertura sanitària totalment
gratuïta i universal. De tots és sabut que
resoldre el finançament és una de les
grans dificultats del govern de la
Generalitat.

Hi ha estudis sociològics que analitzen
el benestar de la societat mitjançant uns
paràmetres que permeten analitzar el
nivell de satisfacció de les persones que
integren un col·lectiu.

Una de les dades que sempre han
resultat molt aclaridores per saber el

nivell d’un país, és el nombre de suïcidis
de la població. Resultant el més alt en els
països nòrdics on el nivell d’implicació de
l’administració per garantir l’Estat del
Benestar és més alt.

D’altra banda, l’índex més baix és en els
països més pobres d’Àfrica, on no hi ha
cap garantia de cobertura de les necessitats
més elementals i el producte interior brut
és el més petit de tot el planeta.

La societat occidental dels països
industrialitzats ha creat un sistema de
vida individual on les persones cada dia
més som insolidàries i vivim més aïllats
de la resta de la comunitat.

El sistema democràtic de la política
occidental liberalista ha fonamentat la
base de la ideologia en l’individu,
potenciant la unitat individual per damunt
de la comunitat que ha prevalgut en altres
sistemes d’organització.

Les noves tecnologies han ajudat a
l’aïllament de les persones que ens
tanquem en nosaltres mateixos envoltats
d’aparells que ens permeten accedir a tot
arreu sense moure’ns de casa.

A la societat més avançada tecno-
lògicament en els darrers mesos s’està

utilitzant la xarxa per realitzar suïcidis
col·lectius entre uns quants internautes.
Durant el mes de novembre se’n ha
comptabilitzat més de vint.

És realment paradoxal que ens puguem
sentir més desgraciats com més béns
tenim i més tecnologia puguem utilitzar.
Segurament hem confiat massa en
obtenir la felicitat a través del que podem
tenir i no ens adonem que el que ens fa
sentir millor és el que no val diners.

És convenient que puguem estalviar-
nos aquest sentiment de soledat i d’in-
satisfacció per mirar de recuperar i
transmetre als més joves la capacitat de
reunir-nos, d’ajudar-nos i donar-nos als
altres.

Tots hem comprovat que quan som
més generosos i sabem compartir el
temps amb els que ens envolten és quan
millor ens sentim.

Bon Nadal a tothom. ■
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