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    Notícies

Com superar “la crisi”:
Estem enfangats fins al coll  en la crisi econòmica. 
Ha arribat el moment de fer comptes en l'economia 
domèstica i de reduir les despeses supèrflues. 

De fet, això és així perquè s'està notant un descens 
en el  consum, en les  activitats  d'oci  i,  també,  un 
descens  en  l'adquisició  de  certs  béns,  com  els 
automòbils, que han vist passar temps millors. 

Aquests bitllets existeixen?

Com estalviar amb les compres del dia a dia?

El primer és fer una llista de la compra, com la que 
feien  les  nostres  mares,  i  oblidar-nos  d'aquest 
costum d'anar a compar al super de torn. Si fas la 
llista amb el que veritablement necessites i t'atens 
estrictament a comprar el que hi hagis escrit evites 
el fet de caure en els paranys de les capçaleres dels 
lineals o la compra impulsiva en la línia de caixes, et 
pots estalviar uns bons euros.

L'euro és l'euro ...

Les grans superfícies comercials són especialistes en 
col·locar  els  productes  més  cars  als  llocs  on  els 
agafem sense ni adonar-nos.

Si fins i tot has fet els deures i compares diversos 
llocs on comprar, pots estalviar més, triant el millor 
proveïdor per a cada producte, sempre que no hagis 
de recórrer diverses vegades la ciutat d'un costat 

per a un altre. Aleshores el que estalvies ho gastes 
en carburant, transport o temps...

Com estalviar combustible?

Podem  estalviar  optimitzant  el  combustible  del 
cotxe. 

D'entrada, abans de fer un trajecte hem de pensar 
si és necessari fer-lo en  cotxe (per ciutat es gasta 
molt,  costa  d'aparcar-lo  i  a  més  contamina)  o  el 
trajecte es pot fer en transport públic, bicicleta o a 
peu. 

Si,  finalment,  fem servir  el  cotxe és  necessari  cal 
pensar en les alternatives de viatge més curtes i si 
hi  ha  la  possibilitat  de  compartir  vehicle  en  els 
trajectes habituals. A més, també hem de saber que 
a vegades surt més a compte, tant per temps com 
per diners, posar-lo en pàrquing pagant que donar 
voltes, sobretot si hem de fer un encàrrec curt, de 
menys de 20 o 25 minuts. I per una altra banda,  tot 
estalviant  diners  també  fem  un  favor  al  medi 
ambient. 

Com estalviar amb els serveis contractats?

Mira  si  els  serveis  que  gaudeixes  a  casa  et  són 
realment imprescindibles. Per exemple, cada vegada 
comença  a  ser  menys  justificable  la  televisió  de 
pagament  donat  l'augment  de  canals  pel 
desplegament  de la TDT. Al cap i a la fi, tindran la 
mateixa programació i el futbol es  podrà veure en 
el bar de la cantonada. 

En  definitiva,  sigues  responsable  amb  les  teves 
despeses i analitza quines  et són imprescindibles i 
quines poden ser donades de baixa sense notar-ho.

Tracta  d'estalviar  i  si  al  final  ho pots  aconseguir, 
pensa  que  és  un  bon  moment  perquè  els  tipus 
d'interès seguiran pujant i això beneficia l'estalvi. En 
canvi, si tens una hipoteca vol dir que difícilment  te 
la podràs treure del damunt perquè seguirà pujant. 


