
ORIGINAL 

30 anys treballant i ara què? 

Hola, bona tarda a tothom. Sóc el Rubén i amb aquest article us voldria fer reflexionar sobre les 

prejubilacions: per una banda els aspectes humans relacionats amb les persones en aquesta situació i per 

una altra altres qüestions de tipus econòmic. 

 

Aquest ha sigut el cas d’un company de feina, que després de 30 anys treballant i amb només 56 anys, es va 

trobar amb una prejubilació més o menys obligada. 

 

Joan va començar a treballar a l’aeroport a la volta del servei militar i finalitzar els seus estudis, i es va 

trobar amb un món nou, amb gent desconeguda, un entorn molt diferent al que havia vist, etc., coses que 

al principi li van fer una mica difícil adaptar-se. 

 

Però, després d’aquesta etapa inicial i encara que en l’entorn aeroportuari sempre hi ha innovacions, 

canvis, reptes, etc., a més d’haver viscut el gran creixement de l’aeroport des de la seva incorporació, es va 

acostumar a unes feines, un horari i una rutina de vida dins i fora de l’aeroport que ja tenia controlats. 

 

Aleshores, de cop i volta, aquesta vida -podem dir- fàcil, es va trencar amb les noticies d’una prejubilació 

més o menys forçosa que ell pensava no arribaria fins 7 o 8 anys més tard i que li plantejava moltes dubtes, 

temors, incerteses, etc., per qüestions econòmiques, però també personals, ja que en cap moment havia 

pensat en aquesta possibilitat. 

 

Aquest relat em fa tornar als meus apunts inicials i que ara tractaré de respondre. 

 

Per una banda, en un pla personal penso i recordo el seu sofriment i crec que una vida de treball hauria de 

tenir un millor final i tractament i no s’hauria de jugar amb les persones com si fossin titelles. A més a més 

que se’ls hauria de presentar propostes no solament monetàries, sinó també socials per fer-los sentir-se 

encara molt útils per a la societat. 

 

Per altra banda, penso en si aquest sistema és de veritat sostenible. Si és rendible fer fora un home pagant-

li més o menys el mateix sou que si estigués treballant, només pel fet de reduir la edat mitja del col-lectiu i 

el número d’empleats i crec que la resposta és un rotund no. 

 

En definitiva, hi hauria de haver una altra opció, perquè aquesta no sembla ni molt menys acceptable, ni 

rendible. 

Comentario [JSV1]: Ja ho vam 
comentar, oi? 

Comentario [JSV2]: Vols dir que va 
aquí la coma? On obres el parèntesi? 



CORREGIT RUBÉN 

30 anys treballant i ara què? 

Amb aquest article us voldria fer reflexionar sobre les prejubilacions: per una banda els aspectes humans 

relacionats amb les persones en aquesta situació i per una altra altres qüestions de tipus econòmic. 

 

Aquest ha sigut el cas d’un company de feina que després de 30 anys treballant i amb només 56 anys, es va 

trobar amb una prejubilació més o menys obligada. 

 

El Joan va començar a treballar a l’aeroport una vegada havia finalitzat el servei militar i els seus estudis, i 

es va trobar amb un món nou, amb gent desconeguda, un entorn molt diferent al que havia vist, etc., coses 

que al principi li van fer una mica difícil adaptar-se. 

 

Però, després d’aquesta etapa inicial i encara que en l’entorn aeroportuari sempre hi ha innovacions, 

canvis, reptes, etc., a més d’haver viscut el gran creixement de l’aeroport des de la seva incorporació, es va 

acostumar a unes feines, un horari i una rutina de vida dins i fora de l’aeroport que ja tenia controlats. 

 

Aleshores, de cop i volta, aquesta vida -podem dir- fàcil, es va trencar amb les notícies d’una prejubilació 

més o menys forçosa que ell pensava no arribaria fins 7 o 8 anys més tard i que li plantejava moltes dubtes, 

temors, incerteses, etc., per qüestions econòmiques, però també personals, ja que en cap moment havia 

pensat en aquesta possibilitat. 

 

Aquest relat em fa tornar als meus apunts inicials i que ara tractaré de respondre. 

 

Per una banda, en un pla personal penso i recordo el seu sofriment i crec que una vida de treball hauria de 

tenir un millor final i tractament i no s’hauria de jugar amb les persones com si fossin titelles. A més a més 

que se’ls hauria de presentar propostes no solament monetàries, sinó també socials per fer-los sentir-se 

encara molt útils per a la societat. 

 

Per altra banda, penso en si aquest sistema és de veritat sostenible. Si és rendible fer fora un home pagant-

li més o menys el mateix sou que si estigués treballant, només pel fet de reduir la edat mitjana del col-lectiu 

i el nombre d’empleats i crec que la resposta és un rotund no. 

 

En definitiva, hi hauria de haver una altra opció, perquè aquesta no sembla ni molt menys acceptable, ni 

rendible. 

Comentario [JSV3]: Recorda que  en 
català fem servir l’article personal. 



Rubén, 

 

Excel·lent feina de revisió!!! T’ho hauria d’haver comentat, però  si fos la Janine Shepherd qui hagués 

d’exposar aquest article, hauria de tenir en compte 9 cadires: la podries reduir a 3:  

1. Introducció 

a. Finalitat de l’article 

b. El cas del Joan 

c. La reflexió 

2. Resposta a la reflexió inicial 

a. El desgast personal 

b. Crítica al sistema econòmic 

3. Conclusió 
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