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PRòLeg

Indiscutiblement, vivim en temps de crisi. A més d’haver caigut en 
un dels cicles malignes que, de tant en tant, assetgen l’economia del 
planeta, sembla que també cal afegir-hi un element molt més preocu-
pant: el sistema capitalista, en la versió actual, mostra evidents signes 
de debilitat.

Els errors irresponsables d’una minoria han creat una situació sen-
se precedents que ara estem començant a pagar tots. I en països com 
Espanya, hi ha un factor negatiu que provoca que plogui sobre mu-
llat: la dependència excessiva del sector de la construcció i l’escassa 
aposta per la capacitat innovadora de les empreses provoquen que 
tot sigui encara més complicat.

Però és que, a més de la crisi real, n’existeix una altra que encara és 
molt pitjor. Es tracta de la crisi que prové del fet de rendir-se, de tenir 
por, de pensar que no hi ha res a fer i de veure el futur de color negre. 
I si caiem en aquella trampa aleshores sí que potser estarem realment 
perduts. Perquè una crisi potser sí que podrem arribar a controlar-la, 
però dues pot ser que ja comencin a ser un gra massa.

Per tant, necessitarem afrontar la realitat de manera positiva. Amb 
realisme, sense cap mena de dubte, però també des de la il·lusió i 
l’esperança, ja que, al cap i a la fi, una societat que no perd mai del 
tot l’esperança sempre serà capaç de superar les dificultats més com-
plexes.

Perquè amb creativitat, capacitat de treball, iniciatives innovado-
res i amb il·lusions col·lectives serem capaços d’assolir tots els nostres 
millors objectius.

Aquest llibre dels periodistes David Escamilla i Humberto Salerno 
és una invitació a esmolar l’enginy i a no deixar-nos atrapar per acti-
tuds pessimistes, tràgiques o derrotistes.
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Al contrari, el seu treball és absolutament oportú en les coorde-
nades actuals: es tracta de 100 trucs que ens permetran arribar a final 
de mes, sí, però, sobretot, són un centenar de consells que ens aju-
daran a aprofitar millor els nostres recursos, a fer servir la creativitat 
i a aprendre a nedar amb fermesa en un entorn força complicat.

Ara, més que mai, aquesta crisi que ens assetja (i que no sabem 
quan s’acabarà) constitueix una oportunitat, ja que pot arribar a 
permetre’ns fer els ajustaments necessaris en el nostre estil de vida, 
i mantenir totes aquelles perspectives negatives a ratlla, sota con-
trol!

El lector trobarà, de la mà dels autors, i també gràcies a les apor-
tacions d’altres experts, idees, suggeriments, consells i recomanacions 
per aprendre a sobreviure en una situació que, per a molts, pot arri-
bar a convertir-se en un repte realment difícil.

Com podem aconseguir viure més feliçment amb menys ingres-
sos?

Com podem organitzar-nos per prevenir situacions encara més 
compromeses?

Com podem estalviar i ajustar els nostres costos de vida personals 
i familiars?

Com podem aprofitar el nostre potencial creatiu per obtenir més 
amb menys?

I com podem, en definitiva, començar a ser més experts pel que fa 
a la nostra economia, tant en aquest context actual de crisi com més 
enllà?

Cal destacar que l’estil del llibre és assequible i molt directe, ja 
que els autors, comunicadors reconeguts, han aconseguit transmetre 
un bon nombre de missatges de manera que arribin sense embuts ni 
complicacions innecessàries a la ment dels lectors.

Temes clau com l’habitatge, el transport o la salut són examinats 
d’una manera amena i eficaç. Així, doncs, l’obra, en el seu conjunt, 
ens permet reflexionar (i actuar), i es tracta d’una eina molt recoma-
nable per a totes aquelles persones que, en aquests moments, tenen 
serioses dificultats per continuar endavant.

Però és que, a més de tot això, 100 trucs per arribar a final de mes també 
pot ser de gran ajuda a qualsevol ciutadà que tingui el ferm desig de 
canviar el seu estil de vida, amb vista a maximitzar molt millor els 
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seus recursos i a tractar de no malgastar, i racionalitzar una mica més 
les seves decisions en relació amb l’economia personal i familiar.

Un llibre, en definitiva, molt benvingut!
Felicitats a Humberto Salerno i a David Escamilla per la seva en-

certada iniciativa.

Franc Ponti

Professor d’EADA
(Escola d’Alta Direcció i Administració)
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A l’hora d’estalviar, sempre és convenient tenir en compte una de-
terminada estratègia. Els experts financers asseguren que la fiscalitat i 
l’interès són els atractius més llaminers del compte habitatge. A més, 
qualsevol compte pot convertir-se exclusivament d’estalvi amb l’ob-
jectiu de comprar el primer habitatge.

L’única condició per poder beneficiar-se dels seus avantatges és co-
municar a l’entitat que aquell producte s’utilitzarà com a compte d’es-
talvi de l’habitatge, perquè Hisenda ho reculli en les dades fiscals.

És recomanable que tots els que desitgin contractar-la revisin la 
seva planificació i les possibilitats que tenen de trobar un pis a la mida 
de les seves necessitats i el finançament al qual volen accedir.

Per tant, aquest instrument financer t’ofereix dos avantatges:

• Et dóna la possibilitat de desgravar, durant més temps, mentre 
estalvies, abans de comprar un habitatge.

• T’ajuda a disminuir els costos d’un possible crèdit, que proba-
blement necessitaràs en el moment de comprar.

També és molt convenient que tinguis clares les dues condicions 
principals dels comptes d’estalvi de l’habitatge:

• Les condicions invertides només les pots destinar a comprar o a 
rehabilitar un habitatge habitual.

• Has d’invertir tot el saldo del compte en el termini que t’indi-
quin.

Arran de tot plegat, quan arribi el moment de comprar, disposaràs 
d’un capital invertit en aquesta mena de compte. Així, necessitaràs 
menys diners forans per finançar el nou habitatge. 

01 / 100

NOMéS éS qüeSTIó De POSAR-HI DINeRS
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Si necessites crèdits, seran menors: per tant, el seu cost també 
serà més petit. A més, algunes entitats financeres ofereixen més bo-
nes condicions de préstec als titulars dels comptes d’estalvi de l’ha-
bitatge.

Extret de <www.consumer.es>.
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el fet de rellogar una habitació pot suposar un ajut important. Abans 
de fer-ho, però, cal consultar quines són les exigències legals per als 
relloguers, perquè podríem incórrer en un delicte si, per exemple, 
estem de lloguer i el nostre contracte inclou una clàusula prohibitiva 
o restrictiva en relació amb aquest capítol.
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Habitatge

www.spaviv.es
www.enalquiler.com
www.segurvivienda.com
www.idae.es
www.intercambiocasas.com
www.alquilerjoven.es
www.guiahipotecas.info

transport

www.viamichelin.es
www.ciclismourbano.org
www.viajamosjuntos.com
www.compartir.es
www.edreams.com
www.guiacampsa.com
www.guiarepsol.com
www.asesorseguros.com

salut

www.nutricionyvidasana.com.ar
www.boticabuela.com
dejar-de-fumar.org.es
www.webgenericos.com
www.salud.com

intendència

www.consumoresponsable.org
marcasblancas.wikispaces.com
www.privalia.com
www.micasarevista.com
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www.outletelectrodomesticos.com
www.touangou.es
www.comohacerpara.com

oci

www.taquillasultimominuto.com
www.lecool.com
es.bookmooch.com
www.lastminute.com
www.tresc.cat
lkxa.lacaixa.es
www.ejerciciosgimnasia.com

Família

www.seg-social.es
www.tercera-edad.org
www.imsersomayores.csic.es
obrasocial.lacaixa.es
www.obrasocialcajamadrid.es
www.masdemascotas.com

inversions

www.losfondosdeinversion.es
www.webcapitalriesgo.com
www.invertirenbolsa.info
www.ciudaddelautomovil.com
www.economia48.com
www.fgd.es

planiFicació estratègica

www.las-tarjetas-credito.com
www.afindemes.es
www.administratuhogar.com
www.pymesyautonomos.com
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noves Fonts d’ingressos

www.vendedoresonline.com
www.ebay.es
www.tunegocias.com
www.emprendedores.es
www.cash-converters.es
www.kroonos.com

models de reFerència econòmics

www.ocu.org
www.sindinero.org
www.comerporlapatilla.com
www.mileuristas.com
www.ahorrodiario.com
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