Departament de Benestar Social i Família
Consellera Neus Munté
Hola Neus,
Com a president del Consell Sènior de Premia, en plau posar en el seu coneixement, la
crida que fa l’OMS de forma global a tots els ajuntaments, demanant-li’s la seva
adhesió com a membres actius, de la Xarxa Mundial de Ciutats amigables amb la Gent
Gran. Vegeu: www.euroseniorpremia.net\arxius\redmundialdeciudadesamigables.pdf
També aprofitar la divulgació d’aquesta crida, per fer-ne una altra del Consell Sènior de
Premià, també favorable a l’envelliment actiu, que entenem hauria de contemplar de
forma prioritària, situar a la gent gran en el segle XXI, construint ponts que ho facin
possible. A tal efecte hem elaborat un document titulat “La fractura digital” que
sotmetem a la seva consideració, sol·licitant si es considera adient, el seu ajut i
col·laboració. Vegeu: www.euroseniorpremia.net\arxius\lafracturadigitalcat.pdf
Ens agradaria també, si s’estima convenient, poder estar informats de les possibles
accions, portades a terme per atendre, tant la crida de l’OMS com la del Consell Sènior
de Premià.
El Consell Sènior de Premià, fundat l’any 1997 és el creador i promotor del Moviment
Sènior i de la futura xarxa europea Eurosenior. També és el promotor de l`alternativa
social i política Autosuficiència Territorial, basada en la vida local 24 hores.
Vegeu: www.aturats40.net.
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