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Avui dia, la longevitat 
a què som sotmesos 
ens obliga a reinven-

tar-nos en el nostre lloc de 
treball per continuar sent 
treballadors àgils i no ac-
ceptar un present o futur 
inactiu. En aquesta lectu-
ra podrem submergir-nos 
en el panorama sènior del 
món laboral actual.

E l  progress iu enve-
lliment de la població i 
l’allargament de la vida 
laboral són algunes de les 
palanques que reinventen 
el mercat laboral. La raó 
és que anem allargant la 
vida a un ritme d’aproxi-
madament cinc hores al 
dia o, el que és el mateix, 
dos mesos i mig cada any. 
Demogràficament, la força 
del treball recaurà en els 
silver surfers, professionals 
sèniors de talent platejat 
(silver) entre 45 i 65 anys 
que volen continuar estant 
a la cresta de l’ona professi-
onal (surfers) i no accepten 
un present-futur invisible 
ni inactiu. Generadors i re-
ceptors d’una nova econo-
mia (silver economy) que 
dissenyen el seu dia a dia 
i també el seu futur i retir 
professional; tanmateix, és 
aquí quan més discrimina-
ció laboral, prejudicis i bar-
reres invisibles es generen 
(edatisme). 

La nostra llarga vida ens 
convida i obliga a desen-
volupar-nos com a treba-
lladors àgils, en continu 
aprenentatge, i a explorar 
solucions noves amb què 
fer front a una longevitat 
professional amb què gai-
rebé ningú no comptava. 
El futur serà per als robots 
i la intel·ligència artificial, 
sí, però combinat amb el 
poder del ssilver surfers.

És el futur per als joves, 
els robots i la intel·ligència 
artificial? La resposta no 
està clara. Els sèniors apor-
taran moltíssim en el futur 
de la intel·ligència artificial 
i robòtica. Els silver surf-
ers, amb una bona planifi-
cació financera, són la clau 
per mantenir-nos actius en 
el món laboral durant més 
temps.

Cal ressenyar la impor-
tància de connectar amb 

les emocions a la feina i la 
seua relació amb el com-
promís de l’empleat, per 
això una de les principals 
característiques del silver 
surfers és la capacitat de 
conèixer-se a si mateix i 
reinventar-se.

No es tracta només de 
treballar més anys, sinó 
de fer-ho en millors con-
dicions. En aquest sentit, 
s’ha de destacar la flexi-
bilitat laboral com una de 
les eines clau i un win-win 
entre l’empresa i l’empleat. 

Aquesta flexibilitat està 
més fortament vinculada 
amb el compromís dels em-
pleats majors de 45 anys, la 
qual cosa la converteix en 
una eina clau en la retenció 
d’aquest tipus de talent sil-
ver. A les organitzacions, 
les bones pràctiques per a 
les empreses quant a im-
plantar una cultura que 
afavoreixi la diversitat i 
permeti trencar estereotips 
d’edat, amb reconeixement 
del talent sènior, del qual 
al llibre apareixen innom-
brables exemples. 

Emprenedoria

Una altra alternativa 
interessant per a les em-
preses són els programes 
d’emprenedoria silver, en 
els quals el silver surfer es-
tà òptimament posicionat 
al tenir les tres caracterís-
tiques més desitjades en un 
emprenedor: capital humà 
(educació i experiència la-
boral), capital social (xarxa 
de contactes i prestigi) i ca-
pital financer (actius finan-
cers i estalvis). Diversos 
estudis ho demostren: se-
gons l’Age and high-growth 
entrepreneurship, l’edat 
mitjana dels fundadors de 
les noves empreses de més 
ràpid creixement és de 45 
anys. 

En fi, el nostre futur la-
boral està canviant tots els 
paradigmes d’èpoques an-
teriors i el futur ens convi-
da a grans canvis que hau-
rem de gestionar de forma 
intel·ligent, en aquest futur 
tan incert i apassionant al 
mateix temps, que no do-
narà segones oportunitats 
als que no encertin el camí 
adequat.
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AGÈNCIES
❘ maDriD ❘ Els hipotecats de les 
illes Balears i els de Madrid se-
ran els més beneficiats de tot 
Espanya per la caiguda que ha 
patit l’euríbor a l’agost, ja que 
de mitjana estalviaran gairebé 
200 euros a l’any en el pagament 
de les quotes dels seus crèdits, 
mentre que els catalans ho faran 
en 133,2 euros.

L’euríbor a un any, l’indica-
dor més utilitzat a Espanya per 
calcular els crèdits hipotecaris, 
va tornar a baixar a l’agost i va 
marcar un nou mínim històric 
en el -0,356%. Aquesta ha estat 
la sisena vegada que, de forma 
consecutiva, l’euríbor ha baixat. 

Així mateix, la seua caiguda 
propicia un nou abaratiment 
en les hipoteques, ja que fa un 
any la taxa mitjana es trobava 
sensiblement més alta, o menys 
negativa, en el -0,169%.

Dades de l’INE

Segons les dades publicades 
per l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE), l’import mitjà d’una 
hipoteca per a compra d’un ha-
bitatge era de 122.424 euros 
l’agost del 2018. Si a aquest im-
port mitjà se li aplica l’euríbor 
de fa un any, més un diferencial 
d’un punt, la quota de les hipo-
teques per aquesta quantitat, a 
un termini de 25 anys, era de 
452,08 euros. 

No obstant, una vegada que 
es revisi la hipoteca amb la dada 

d’agost d’aquest any, la quota es 
redueix en uns 10,16 euros men-
suals, fins als 441,92 euros. Però 
aquest increment en les quotes 
de les hipoteques depèn de la 
firma de crèdits que es registri 
en cada comunitat i l’import que 
se sol·liciti per a això.

D’aquesta manera, l’import 
mitjà de les hipoteques varia 

des dels 197.885 euros de Ba-
lears (el més elevat) als 79.461 
euros de Múrcia (el més baix). 
Així, els crèdits hipotecaris que 
més baixen són els de Balears, 
197,07 euros anuals, seguits 
dels de Madrid, 175,2 euros. 
Al País Basc, l’estalvi assoleix 
els 145,5 euros a l’any; a Cata-
lunya, 133,2; a Navarra, 109,2; 
a Andalusia, 107,4; a Cantàbria, 
102,6; a Galícia, 94,3; en el País 
Valencià, 93,9, i a Castella-la 
Manxa, 92,82. A Aragó, l’estal-
vi anual assoleix els 92,20; a As-
túries, 91,28; a la Rioja, 90,18; a 
Castella i Lleó, 88,91; a Extre-
madura, 88,15; a les Canàries, 
86,96 euros, i a Múrcia, 79,13.

CRÈDIT MITJÀ

la hipoteca mitjana fa un 
any s’acostava als 122.000 
euros i ara la quota es 
revisarà a la baixa

La caiguda de l’euríbor abaixa 
en 133 euros la hipoteca
A Catalunya, en un any, per la caiguda de l’índex || La referència 
d’aquests crèdits ha marcat un nou mínim històric

HABITATGE BALANÇ

La banca fomenta les hipoteques a tipus fix.
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Un cotxe amb        
4 anys, un 30% 
més barat
Anàlisi del mercat de 
segona mà

AUTOMOCIÓ

❘ maDriD ❘ Triar un cotxe de 
segona mà amb quatre anys 
d’antiguitat pot suposar de 
mitjana un estalvi superior 
al trenta per cent respecte al 
mateix model nou, segons un 
estudi de coches.com sobre 
els vehicles més venuts du-
rant el primer semestre del 
2019. Si el cotxe ha complert 
els 5 anys, el preu pot baixar 
fins un 40%, segons el portal 
que ha analitzat la depreci-
ació dels models més venuts 
respecte a les seues versions 
del 2014 i el 2015.

Al capítol referent als mo-
dels més venuts, el líder en 
vendes durant el primer se-
mestre de 2019, el Seat León, 
baixa el preu un 30% als 4 
anys i un 35% pel seu cinquè 
aniversari.

La patronal Foment veu 
“insostenible” una nova 
pròrroga del Pressupost

POLÍTICA ECONÒMICA

❘ Barcelona ❘ El president de la 
patronal Foment del Treball, 
Josep Sánchez Llibre, va recla-
mar ahir que el Govern central i 
la Generalitat aprovin uns nous 
Pressupostos, perquè “una al-
tra pròrroga pressupostés seria 
insostenible”.

En una entrevista a Cope 
Catalunya, el president de la 
patronal va instar JxCat i ERC a 
posar-se d’acord i governar i va 
afegir que “si no es veuen capa-
ços d’aprovar-los el que han de 
fer és convocar eleccions”.

En el supòsit que Torra tiri 
els pressupostos endavant, va 
demanar al Govern “sensibi-
litat i que els impostos cedits 
no frenin la inversió, no afa-
voreixin les deslocalitzacions 
de patrimonis i empreses”. En 
aquest sentit va defensar “que 

s’elimini l’impost de successi-
ons”. Sánchez Llibre va mostrar 
la seua disconformitat sobre la 
diversitat de situacions fiscals 
que hi ha a Espanya. Per això 
va defensar “que no hi hagi pa-
radisos fiscals dins de l’Estat 
espanyol”. 

El president de Foment va 
advertir que “no és lògic ni 
normal que Madrid no tingui 
impost de patrimoni, de succes-
sions o transmissions i Catalu-
nya sí que en tingui”. “Aquest 
ecosistema fiscal perjudica 
l’economia espanyola i catala-
na”, va alertar.

Sobre la situació política es-
panyola, Sánchez Llibre con-
sidera que les 300 propostes 
que va presentar Pedro Sán-
chez “són propostes orientades 
a una campanya electoral”.


