CATALUNYA SEGLE XXI
EN UNA SOCIETAT ENVELLIDA
L’actual president de Catalunya, Carles Puigdemont, ha llançat dos importants missatges que cal tenir en compte. Que el procés cap a la independència de Catalunya va en
serio i que la construcció del nou estat de Catalunya, afecta a tota la ciutadania que hi
vulgui participar, convertint en una cosa seva el seu desenvolupament. Missatges clarament encoratjadors en l’actual societat desencisada que no creu en res, pel que significa l’entrada d’un alè d’aire fresc alliberador. El d’una gran il·lusió majoritària, produïda
pel camí encetat cap a la independència de Catalunya, amb plantejaments segle XXI.
Il·lusió per fer possible recuperar de nou el paper capdavanter de Catalunya, anys enrere, amb la revolució industrial i en l’actualitat amb una clara aposta per tot el que representa la revolució digital, apostant per una veritable igualtat d’oportunitats, que faci
possible que cada persona pugui ser ella mateixa amb els altres, en un estat regit per
les seves especifiques i peculiars lleis, amb una interrelació en xarxa d’àmbit global.
Des del Moviment Sènior, de caràcter intergeneracional, que defensa “Una societat
per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners” i també el nou
concepte sènior del “voluntariat”, vàlid també per el “treball”, anomenat “liberactuació” definit com: “Passar-ho be, amb molt de sentit de l'humor i creativitat, realitzant lliurament activitats sense afany de lucre, per aconseguir l’autorealització
personal, en un entorn individualista comunitari per ser més amb el altres”, cal fer
una crida a la participació ciutadana en tots els municipis, per repensar totalment el seu
funcionament, des la radicalitat de voler començar de zero, per fer possible avançar
cap a la seva adequació a una societat segle XXI, que camini cap a la plena ocupació,
molt diferent a la de només pocs anys enrere.
Recuperar la il·lusió pròpia d’un envelliment actiu i d’una ciutadania activa, és la proposta del Moviment Sènior i també de l’OMS, per tenir una bona qualitat de vida, tant si
es té una edat avançada, com si se’n té menys, en un moments en els que s’imposa la
matèria grisa i la voluntat de ser, per aprofitar la gran oportunitat històrica de poder participar en la construcció d’una Catalunya segle XXI, que faci possible superar el gran
repte d’una societat envellida.
Com a complement d’aquest escrit es possible ampliar la informació clicant sobre els
diferents links de l’annex, que permetem accedir a la lectura dels nostres darrers documents sobre els temes tractats.
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Annex
Una societat envellida
www.euroseniorpremia.net/arxius/unasocietatenvellidacat.pdf
Esquema repensar els municipis
www.euroseniorpremia.net/arxius/esquemarepensarelsmunicipis.pdf
Repensar els municipis
www.euroseniorpremia.net/arxius/repensarelsmunicipis.pdf
La fractura digital
www.euroseniorpremia.net/arxius/lafracturadigitalcat.pdf
Butlletí del Consell Senior- Febrer de 2016
www.euroseniorpremia.net/butlletins/febrer2016cat.pdf
Butlletí del Consell Senior- Gener de 2016
www.euroseniorpremia.net/butlletins/gener2016cat.pdf
Baby Boomers
www.euroseniorpremia.net/arxius/babyboomcat.pdf

