PETICIÓ D’AJUT
Quan l’any 1997 es va crear el Consell Sènior de Premià, el seu plantejament
va ser pronosticat amb més futur que present, a l’apostar per una organització
en xarxa, quan Internet era poc conegut. Una vegada passats ja 19 anys, en
una societat de la informació i el coneixement, en la realitat ja tangible d’una
societat envellida i en el llindar de la creació d’una Societat segle XXI, aquest
futur pronosticat, cal estimar-lo ja com un present esperançador, que compta
amb la matèria grisa infrautilitzada d’una societat envellida, que arribarà a ser
una tercera part de la població, en la que viure 100 anys o més, serà cada vegada més possible..
Desprès de 19 anys de recerca sobre el paper dels sèniors en una societat segle XXI, donar a conèixer l’embrionari pensament sènior, s’ha convertit en un
deure ètic i moral que cal afrontar. Ha arribat el moment de donar a conèixer, el
Moviment Sènior, que defensa “Una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners”. El primer dels grans moviments
d’àmbit universal, que amb una visió global de la societat, fa una clara aposta
pel seu caràcter intergeneracional.
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”.
Per no allargar més aquesta petita introducció a la nostra petició d’ajut, per
donar a conèixer i promoure el Moviment Sènior, indiquem en l’annex diferents links per poder accedir a la lectura dels nostres darrers documents, que
fan referència al Moviment Sènior:
Salut
Entitat
Consell Sènior de Premià
Esperança, 19
08330- Premià de Mar
Tel 93 754 84 47
Email: cspremia@eurosenior.es
www.euroseniorpremia.net
www.aturats40.net
Persona de contacte
Josep Aracil i Xarrié
President del Consell Sènior de Premià i d’Eurosenior
Tel 667 03 78 40
Email: joarxa@gmail.com
Premià de Mar, març de 2016

Annex
Una societat envellida
www.euroseniorpremia.net/arxius/unasocietatenvellidacat.pdf
La fractura digital
www.euroseniorpremia.net/arxius/lafracturadigitalcat.pdf
Càpsules sènior
www.euroseniorpremia.net/arxius/capsulesseniorcat.pdf
Baby Boomers
www.euroseniorpremia.net/arxius/babyboomcat.pdf
Aigua de vida. Llibre de difusió del Moviment Sènior
http://www.eurosenior.net/llegirllibrecat.html

