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Una societat envellida
L’existència d’una Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats amigables amb la Gent Gran,
promoguda per l’OMS, no és una qüestió de pura casualitat, sinó la conseqüència lògica de l’esdeveniment d’una societat envellida.
Sense cap tipus de dubte, el futur de la humanitat serà el d’una societat envellida, en la
que predominaran el pensament i la reflexió propis de l’edat avançada, sobre la força
física pròpia de la joventut.
Ho confirma el fet de que importants corporacions, capitanejades per Google, destinin
miler de milions per avançar cap a la immortalitat, formulant preguntes com: “Viurem
500 anys?, així com les prediccions científiques de que ja han nascut les persones, que
arribaran a fer els 150 anys.(2)
Per respondre a aquesta pregunta cal assumir el repte de l’envelliment, des de la perspectiva d’una alta qualitat de vida, en el que les persones sèniors, retirades del treball
remunerat per qüestions d’edat, seran cada vegada més nombroses i amb edats més
reduïdes.
El Moviment Sènior, de caràcter intergeneracional, que defensa “Una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners” , podria ser un primer pas
necessari, que caldria promoure, en la cerca del paper dels sèniors en la societat del
segle XXI, amb una clara aposta per a la creació de Consells Sèniors, en cada municipi
o barri.
Consell s Sènior
El Consells Sènior són nodes Eurosenior Center de la futura xarxa europea Eurosenior.
Funcionen com a Centres de Serveis Sènior, de caràcter intergeneracional, al servei de
tota la població. Pretenen donar respostes als reptes de la nova societat del segle XXI,
atenen les seves necessitats bàsiques en tots els seus àmbits vitals
Organització en xarxa
També, sense cap tipus de dubte, l’organització de la nova societat, es farà mitjançant
xarxes distribuïdes relacionades. És per això que l’aprenentatge i coneixement de les
noves tecnologies, és convertirà en una acció prioritària, per situar als sèniors en
aquesta nova societat, en la que pel seu pes demogràfic i tindran un paper important a
jugar.
En cap cas, els sèniors es poden convertir en un grup parasitari, sinó en un grup suficientment preparat, per participar de forma intergeneracional, activa i positiva, en la creació de la nova societat del coneixement i la comunicació, en la que segurament, es
pensarà globalment per actuar localment, promovent nous models de producció basats
en la vida local 24 hores.
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El treball en xarxa suposa l’accés a la informació necessària a nivell global, de qualsevulla activitat que pugui ser desenvolupada localment. Per fer-ho possible cal estar comunicat en la xarxa de xarxes d’Internet. Aquesta comunicació requereix la creació de
ponts, que permetin superar l’actual fractura digital, d’una part important de la societat,
que afecta sobretot a la gent gran.
Gegant adormit
Des de fa més de quaranta any als Estats Units, es considera al col·lectiu de la gent
gran com un gegant adormit, que ignorant la seva gran potencialitat, no intervé, deixant
d’actuar com un important grup d’influència en el desenvolupament positiu de la societat, permetent sense protestar, el seu aparcament en residències geriàtriques, considerades per molts dels seus usuaris, com a presons que atempten contra la dignitat humana. El creixent augment de l’esperança de dia, fa que avui dia aquesta consideració
sigui totalment rebutjable. Masses anys sense una participació activa.
Despertar a aquest gegant adormit podria ser un dels objectius de les noves generacions del baby boom, amb un nivell cultural superior al de les seves predecessores, que
començant a percebre el desmuntatge de l’estat del benestar, estimen que això els
acabarà afectant negativament. Seria necessari que un grup reduït de persones
d’aquestes generacions, les més innovadores, creatives i emprenedores, assumissin el
repte d’ajudar a superar la fractura digital dels sèniors i de la gent gran, com una condició imprescindible per a la creació de xarxes de sèniors, que actuessin en el seu propi
benefici i en el de la resta de la societat.
Proposta per superar la fractura digital
Fins aquests moments, per superar la fractura digital de la gent gran, s’han estat utilitzant ordinadors PC’s, per donar a conèixer Internet. Hem constatat però, des del Consell Sènior de Premià, que la metodologia Internet amb PC’s, correspon al segle XX,
donat que en el segle XXI per accedir a Internet, s’està utilitzant de forma majoritària
tauletes i telèfons intel·ligents.
Per tots aquest motius, proposem canviar la metodologia de formació per a l’ús
d’Internet, substituint els actuals PC’s, per la utilització de tauletes, de forma prioritària
als telèfons intel·ligents, que poden generar dificultats de visió. Aquesta nova metodologia però, en aquests moments al ser totalment innovadora, compta amb poques experiències reals.
Considerem que avui dia Youtube s’ha convertit en un Centre de Formació Universal
Online, on si poden trobar tot tipus de cursos de formació. Hi hem trobat 14 vídeos de
la Fundación Vodafone i també a Internet un curs de la Universitat Politècnica de València, que tracten sobre com utilitzar els telèfons intel·ligents i les tauletes per part de
la gent gran (3).
El nostre pla de formació consisteix en visionar un curs de formació, via Youtube o per
Internet, amb l’ús d’un smart tv o projector, que els alumnes haurien de seguir mitjançant tauletes o telèfons smartphones, a la vegada que realitzant pràctiques, amb
l’assessorament de tutors presencials, per resoldre tot tipus de dificultats i dubtes que
puguin sorgir.
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Els nostres objectius per situar a la gent gran en el segle XXI, ens han portat a valorar
com a molt convenient, la creació d’experiències pilot a nivell local, vàlides per a àmbits
globals i per a quina realització sol·licitem formalment la col·laboració i ajut de qualsevulla persona o entitat que hi vulgui participar. Hem recollit l’experiència positiva de
l’Uruguay, innovadora i creativa, molt allunyada de les experiències obsoletes de Catalunya, reflectides en el nostre document adjunt d’experiències existents (4).
Pla d’objectius necessaris
1.- Material pedagògic audiovisual a Youtube
2.- Material pedagògic escrit assequible des d’Internet.
3.- Ofertes per a gent gran d’empreses de telefonia mòbil.
4.- Àmplies zones Wifi municipals gratuïtes.
5.- Xarxa de ciutats amigables amb la gent gran que promoguin l’organització de cursos
per a superar la seva bretxa digital, en projectes intergeneracionals de joves ensenyant
a la gent gran.
El paper dels Ajuntaments
L’adhesió dels ajuntaments a la crida que fa l’OMS de forma global a tots ells, demanant-li’s la seva incorporació com a membres actius, de la Xarxa Mundial de Ciutats
amigables amb la Gent Gran (5), entre quins objectius caldria considerar promocionar
la superació de la fractura digital.
També la creació d’amplis espais Wifi municipal gratuïts, per facilitar l’accés a Internet,
que dintre de pocs anys serà gratuït per a tot el món, de la mateixa manera que ja ho
es ara la comunicació per WhatsApp (6).
Premià de Mar, Febrer de 2016
(1)
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ANNEXES
(2)
VIUREM 500 ANYS?
Google inverteix milers de milions en el transhumanisme, que anuncia la fi de
l’envelliment i la fusió home-màquina. "Tenim els humans el deure moral de millorarnos artificialment?".
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Fa tan sols alguns anys, si algú defensava en públic que els éssers humans viuríem entre 200 i 1.000 anys i que hauríem extensions del nostre cervell en suports no biològics
era ràpidament titllat de friqui o de lector malaltís de ciència-ficció.
Avui, però, dir això és d’allò més actual perquè és el que pensen els amos del món, és
a dir, les grans corporacions com Google, Apple, IBM o Microsoft, que han pujat, en diferents graus, al carro del transhumanisme, una doctrina que té com a eix la superació
dels nostres límits biològics i la fusió amb les màquines.
S’inverteixen milers de milions en aconseguir les primeres patents de productes que
detinguin l’envelliment i que aconsegueixin intel·ligències artificials indistingibles de les
humanes. Per tot això calen dates, i són més properes del que podríem imaginar.
(3)
CURSOS A YOUTUBE I A INTERNET
Curs Vodafone
https://www.youtube.com/watch?v=RDUYB1ZypNQ&list=PLYmp78TPQAlOrfKpl63qXC
4PmjXWIqDX5.
Curs Universitat Politècnica de València
http://seniortablets.blogs.upv.es/
Consell Sènior de Premià
www.euroseniorpremia.net/arxius/guiocurscat.pdf.
(4)
EXPERIÈNCIES EXISTENTS
Cal incorporar als sèniors en la societat del segle XXI, ajudant-los a superar la seva
fractura digital, de forma molt semblant al projecte IBIRAPITÄ de l’Uruguay, que amb
3,2 milions d’habitants, lliurarà 400.000 tauletes als seus jubilats, en un període de 4
anys, havent-ho ja fet inicialment amb 15.000 el passat juliol del 2015. Suposa una clara aposta per utilitzar les eines més avançades i adequades, com tauletes i telèfons intel·ligents, per poder-se comunicar, enlloc de l’ús de PC’s, més adequats per a les gestions informàtiques.
A Catalunya les dues grans xarxes per superar la fractura digital, són la Òmnia de la
Generalitat de Catalunya i la de l’Obra Social La Caixa. Ambdues utilitzen tecnologies i
pedagogies obsoletes creades el segle XX, amb ordinadors PC’s, gens adequats per
comunicar-se utilitzant les TIC. L’ajuntament de Barcelona, amb el projecte Vincles ha
realitzat una experiència pilot amb 20 persones grans, utilitzant tauletes. Aquest relat
posa en evidencia la gran paradoxa, sobre l’aposta a l’Uruguay amb 400.000 tauletes i
a Catalunya amb només 20.
(5)
XARXA MUNDIAL DE CIUTATS AMIGABLES AMB LA GENT GRAN
Vegeu: www.euroseniorpremia.net\arxius\redmundialdeciudadesamigables.pdf
(6)
WIFI GRATUÏT MUNICIPAL
Les actuals lleis reguladores dels municipis, clarifiquen que és de la seva competència
la promoció de la participació dels ciutadans, en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquesta competència justifica els serveis
municipals de WIFI com a propis, convertint-los en un dret per a la ciutadania i per tant
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en una obligació per als governs municipals. Obligació que s’ha deixat d’acomplir per
part de molts ajuntaments i que precisament en el cas de la gent gran, podria ajudar a
superar la seva fractura digital. Cal considerar doncs, la reivindicació de la creació
d’espais WIFI municipals gratuïts com un dret ciutadà.
INTERNET I WHATSAPP GRATUÏTS PER A TOT EL MÓN
Actualment els monstres de la comunicació (Google,Facebook) competeixen per fer
possible que no quedi cap lloc del món on sigui possible la connexió gratuïta a Internet,
que s’estima serà real durant els propers anys. Per altra banda WhatsApp ha confirmat
la seva gratuïtat i sense publicitat per a sempre.
Josep Aracil i Xarrié
President del Consell Sènior de Premià i d’Eurosenior
Premià de Mar, febrer de 2016
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