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No té per què. El que sí que
serà és més conservadora, ai-
xò segur. Aquests canvis
conservadors que estem ob-
servant passen essencial-
ment perquè la gent jove no
vota. Hem de veure clara-
ment que la població no pot
seguir creixent indefinida-
ment, per tant, la conse-
qüència directa és que la so-
cietat envellirà. I si hi afegim
altres temes com la robotit-
zació, en un futur caldrà me-
nys gent per treballar i caldrà
fer plantejaments.

La forma com ara s’està
afrontant abona les desi-
gualtats?
A la història hem tingut plan-
tejaments que van del comu-
nisme al liberalisme ferotge i
hem vist que no són la solu-
ció. Ara necessitem respostes
noves, visions polítiques que
ataquin la desigualtat.

Per tant?
Moltes d’aquestes idees ja són
en les declaracions interna-
cionals que es van fer després
de la Segona Guerra Mundial,
hi són en els tractats funda-
cionals de molts organismes
com la Unesco, l’OMS, la
FAO o la mateixa ONU, però
aquestes bones idees no han
acabat de funcionar. Per tant
no cal inventar res, les idees
hi són, només cal recuperar-
les i fer-les eficients.

La tecnologia és un aliat?
La tecnologia és extraordinà-
ria però hi ha economistes
que pensen que ho solucio-
narà tot i això no m’ho crec.
Hem de veure com s’utilitza i
mirem també les conseqüèn-
cies d’aquesta tecnologia:
l’energia que necessita és in-
gent i els materials que s’hi
utilitzen estan fent molt mal
en algunes parts del món. La
tecnologia no és innocent.
Siguem conscients de tot ai-
xò.

EL LLIBRE

DESAFÍOS DEL FUTURO
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Si volem vendre l’habitatge
habitual i estem a punt de
complir més de 65, convé es-
perar-nos, perquè el guany
estarà exempt; a més, si volem
transmetre altres actius també
ens convindrà esperar-nos a
ser majors de 65 anys, perquè
el guany estarà exempt si l’im-
port es destina (termini de 6
mesos) a una renda vitalícia
(màxim de 240.000 €); si vam
comprar l’habitatge habitual
abans de 2013 amb finança-
ment aliè, podem amortitzar
hipoteca fins a 9.040 € i apli-
car-nos el màxim de deducció
(15% o 16,5%); a partir de 2017
la venda de drets d’accions tri-
butaran i, per tant, és recoma-

nable vendre’ls abans de 2017.
Si tenim pèrdues patrimonials
pendents de compensar que
caducaran (generades el 2012),
podem obtenir guanys per
compensar-les; si no tenim
pèrdues i hem fet alguna ope-
ració i obtingut guanys, po-
dem generar pèrdues per
compensar-los; podem fer
aportacions al pla de pensions
(menor quantitat entre 8.000
€ o 30% rendiments del tre-
ball i activitats econòmiques);
si el cònjuge obté menys de
8.000 € (treball o activitats
econòmiques) podem reduir
les aportacions al seu pla fins a
2.000 €; si fem donacions a
entitats sense ànim de lucre
podrem deduir-ne fins al 75%.

Quines mesures
podem adoptar
abans de final d’any

per rebaixar l’IRPF del 2016?

LES MESURES PER
REBAIXAR L’IRPF
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MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER

Tingues en ment que cada ve-
gada que un CEO o fundador
amb una marca personal forta
parla o es presenta, promou el
seu negoci. Per exemple Steve
Jobs o Mark Zuckerberg s’han
convertit en sinònims de les
seves companyies. Tenir una
marca personal sòlida t’esta-
bleix com a líder del teu sec-
tor. En conseqüència, s’in-
crementa l’exposició de la te-
va empresa i reforça la seva
reputació. A més de ser bene-
ficiós per a la teva carrera i el

confort dels teus clients, una
marca personal sòlida, tant
on com off-line, també és po-
sitiva per a la moral dels teus
treballadors. Tenir una bona
biografia a la xarxa que inclo-
gui tots els teus mèrits profes-
sionals, optimitzar el teu per-
fil a Linkedin definint bé les
teves aptituds i habilitat,
crear un blog i/o escriure ar-
ticles per posicionar-te com a
expert en el teu sector, assistir
a esdeveniments i fer net-
working. Són algunes eines i
recomanacions que segur que
t’ajudaran a reforçar la teva
marca personal i potenciar la
teva reputació i, per tant,
també la del teu negoci. Pro-
va-ho!

Fa poc temps que he
inaugurat uns
apartaments

turístics al Priorat. Hem
elaborat un pla de
comunicació però no paro de
sentir que també he de tenir
en compte la marca
personal. Què vol dir això?

SOBRE EL PLA DE
COMUNICACIÓ

CONSULTORI DE GESTIÓ

EVA PRATS
DIRECTORA DE COMUNICACIÓ PIMEC

Quan una persona ha de par-
lar en públic, ja sigui en una
petita reunió o davant d’un
auditori important, sap que
ja no és suficient de fer-ho bé.
No n’hi ha prou de tenir un
discurs après i oferir-lo de
manera clara i ordenada.
Qualsevol que està atent a les
xarxes socials s’adonarà que
cada vegada són més els dis-
cursos que es converteixen
en virals. Això és perquè els
ponents saben que han d’im-
pressionar les persones que
tenen al davant o que més
tard els escoltaran a través
d’internet.

Els millors discursos són els
que atrapen el públic des de la
primera frase i el mantenen

amb els ulls oberts fins a l’úl-
tima paraula. Un bon discurs
o una bona intervenció en
una reunió ens acosta a l’èxit.
Aquesta guia ens ofereix les
tècniques i els consells per
aconseguir-ho.

LECTURES

Les claus per fer-te
sentir amb força
IMPACTA CON TUS DISCURSOS
César Piqueras
PROFIT EDITORIAL
12,95 €

El llibre Alibaba y Jack Ma
conté dues històries fasci-
nants independents, tot i que
íntimament lligades. Per un
costat, la creació de la com-
panyia Alibaba, la botiga di-
gital més gran del món a in-
ternet, que ofereix un bilió de
productes, i per l’altre, la
història de Jack Ma, el seu
fundador i CEO, el líder més
famós de la nova economia de
la Xina. El present volum és
finalista a millor llibre de ne-
gocis del Financial Times i, a
més, és essencial per a aquell
que vulgui entendre l’econo-
mia xinesa actual.

Alibaba, la firma propietà-
ria d’AliExpress, s’ha con-
vertit en la botiga comercial

més gran del món, supera
Amazon i Wal Mart. Jack Ma
no només ha creat la plata-
forma d’Alibaba, sinó que
també en té d’altres menys
conegudes a Occident, però
molt importants a la Xina.

LECTURES

L’home que ha creat
la firma en línia líder
ALIBABA I JACK MA
Duncan Clark
INDICIOS
22 €
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