PROPOSTA DEL MOVIMENT SÈNIOR
PER FER POSSIBLE UNA CATALUNYA RICA I PLENA
El nou estat de Catalunya
Des del Moviment Sènior estimem que la creació del nou estat de Catalunya, hauria
d’apostar pel plantejament d’una nova societat capaç d’afrontar els reptes del segle
XXI. Una Catalunya vàlida per a tothom, que fes possible una societat per a totes les
edats, sense cap tipus de discriminació i que camini cap a la plena ocupació.
Transició històrica
També estimem que aquesta nova societat hauria de contemplar la necessària
pluralitat per fer possible la incorporació de fórmules socials diferents. La fórmula del
Moviment Sènior passa per una transició històrica, de l’actual civilització pre-humana a
una nova realment humana. Un esquema sobre la nostra proposta es pot veure a:
www.euroseniorpremia.net/esquemes/transiciohistoricacat.pdf.
Revolució comunitària
De la mateixa forma que Catalunya, anys enrere, va ser capaç d’endegar la revolució
industrial, avui dia hauria de ser també capaç d’endegar la revolució comunitària, d’una
societat xarxa formada per eco sistemes culturals autosuficients interrelacionats.
Aquesta revolució comunitària suposa la creació de nous models de producció basats
en l’autosuficiència territorial, més adequats per generar plena ocupació.
Aturats crònics de 40 anys i més
Per sort podem comptar amb recursos humans marginats, els de les persones aturades
cròniques de 40 anys i més, condemnades a convertir-se en grups parasitaris que
difícilment trobaran feina en els mercats del treball i es veuran obligats, per sobreviure,
a participar en la creació de nous models de producció comunitaris. També es pot
comptar amb la contribució d’una joventut il·lustrada condemnada a l’emigració forçosa.
Donar peix
Vivim en un país amb greus problemes difícils de solucionar, amb un atur proper al
30% i un desballestament de l’estat del benestar. Per sobreviure s’ha de recórrer a la
caritat, l’economia submergida i els minvats recursos dels jubilats. Donar peix s’ha
convertit en un acció prioritària, però, quant de temps es podrà aguantar aquesta
situació d’extrema precarietat?
Ensenyar a pescar
És evident que cal ensenyar a pescar, de forma paral·lela a les accions necessàries per
sobreviure. Aquesta és la proposta del Moviment Sènior. Ensenyar a pescar en l’escola
bressol de l’autosuficiència territorial.
La comarca del Maresme
El Moviment Sènior tot i ser un projecte intergeneracional de joves i sèniors en acció,
està liderat pel col·lectiu sènior, de persones de 50 anys o més, excloses del treball
remunerat per qüestions d’edat. És un projecte nascut en la comarca del Maresme,
(primer tren, primera autopista), sota la influencia creativa de la brisa Mediterrània.
Premià de Mar, ciutat experimental sènior
El municipi de Premià de Mar, des de on neix el primer Consell Sènior local ha estat
declarat pel seu Ajuntament i pel Consell Comarcal del Maresme com a ciutat
experimental sènior.
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El redactor d’aquesta proposta
Em dic Josep Aracil, tinc 77 anys, els darrers 17 anys creant i promovent el Moviment
Sènior, la futura xarxa europea Eurosenior i el Consell Sènior de Premià. Estimo que hi
ha moments en la vida de les persones en els que no es pot oblidar el deure ètic i
moral, d’intentar deixar un món millor a les properes generacions. Es pot veure el meu
Curriculum a: www.euroseniorpremia.net/arxius/curriculumbreucat.pdf
PISSARRA DE L’ESCOLA BRESSOL
En l’esquema de la nostra proposta hi figura la pissarra d’una suposada escola bressol,
amb unes anotacions per aconseguir la creació de recursos solidaris comunitaris, que
ja estem posant en marxa a Premià de Mar i que seguidament es detalla.

RECURSOS SOLIDARIS COMUNITARIS
AUTOSUFICIÈNCIA TERRITORIAL
El creixent augment de la productivitat expulsa cada vegada a més gent del treball. El
creixent augment demogràfic de la població, provoca que cada vegada més gent
busqui feina i no en trobi. Aquesta contradicció genera un creixent atur estructural
crònic, que pot acabar provocant un càncer social, que poc a poc anirà minant les
fortificacions d’una societat indefensa, fins acabar afectant greument a la majoria de la
població. Vegeu la proposta a: www.euroseniorpremia.net/esquemes/sortidaaturcat.pdf.
També una més àmplia informació en la nostra pàgina: www.aturats40.net
CONSELL SÈNIOR DE PREMIÀ
Situat en un Centre Cívic municipal, compta amb més de 2400 afiliats que representa
una tercera part de la població de 50 anys o més. Es defineix com la casa de tots i com
un node de la futura xarxa europea Eurosenior, creada també pel Consell Sènior de
Premià, així com també el Moviment Sènior. Es pot veure a: www.euroseniorpremia.net
BANC DE TEMPS
Un banc de temps és un sistema d’intercanvi de serveis per temps, en la que la unitat
d’intercanvi no són els diners habituals sinó una mesura de temps basada en el treball
per hora. És un sistema d’intercanvi de serveis per serveis. El banc del temps és una
eina que fomenta de manera comunitària, serveis de cooperació i ajuda mútua entre les
persones. Ajuda a millorar la salut comunitària i la seva qualitat de vida.
Es pot veure a: www.bdtmaresme.net i www.bdtpremia.net
PISSARRA ANUNCIS
Amb aquesta pissarra d’anuncis es pretén donar un servei gratuït a tots els usuaris que
el vulguin utilitzar, en àmbits com els de la Feina, Segona Ma i Avisos. Es pot veure a:
www.bdtpremia.net/pissarra
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CARNET GRAN (TARGETA EUROSENIOR)
Fomenta sobretot el comerç local i tracta de crear i estendre la Targeta Eurosenior, en
tot l’àmbit de la UE. Els seus posseïdors poden aconseguir descomptes en
establiments comercials a canvi de la seva fidelitat de compra. La targeta persegueix
convertir-se en un símbol d’identitat europeu, que identifiqui als seniors com un grup
organitzat i cohesionat al servei de tota la població. Es pot veure a:
www.euroseniorpremia.net/arxius/guiaestabliments2004cat.pdf
FÒRUM DIGITAL
Una eina digital per facilitar la comunicació i la interrelació.
Es pot veure a: www.bdtmaresme.net/forum
MONEDES LOCALS
Tenen la gran avantatge, sobre les actuals monedes anònimes, que al ser nominatives
permeten un clar seguiment dels moviments econòmics de les persones, que
intervenen en qualsevol transacció monetària. Aquest procediment evita totalment les
actuals pràctiques delictives de corrupció i les perverses d’especulació. Suposen
pràcticament la desaparició del diner metàl·lic, essent equivalents a l’ús de les targetes
de crèdit. Pendent de ser posada en funcionament
EL PROCÉS

EL CICLE MUNICIPAL
En la proposta del Moviment Sènior l’element bàsic
són els municipis. Estimem que una nova civilització
requereix començar per el més proper i senzill, per
anar avançant poc a poc en la complexitat.

REFLEXIÓ FINAL
Estimem que la proposta presentada es suficientment concreta i valida per començar a
caminar. El nostre coll d’ampolla és la manca de participació de pensadors i activistes
que facin de motor, segurament pel desconeixement del nostre projecte. Som una
organització arrelada en el nostre municipi, tot i que a nivell de consumidors, pels
serveis que oferim, plenament acceptats.
No arribem però a despertar al que es considera el gegant adormit dels sèniors, quin
lideratge futur segurament serà assumit per una o més dames sèniors il·lustrades,
tenint en compte que en la nova edat sènior, els nivells d’activitat son més alts en el
gènere femení que en el masculí. Actualment podríem afirmar que les dones sèniors
volen però no saben i els homes sèniors saben però no volen, també que les dones no
es jubilen, sempre tenen quelcom a fer.
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Entenem que en una situació de crisi com l’actual, és lícit desaprofitar el talent de
moltes persones retirades del treball remunerat, per qüestions d’edat? És lícita la
manca de participació d’aquestes persones, simplement per que no està de moda?
Quan de temps podrà aguantar la societat actual, caracteritzada per la mediocritat i la
banalitat, en tots els seus estaments, sense aprofitar tots els recursos humans
disponibles per redreçar el seu camí?
El capital humà sènior, es caracteritza per disposar de molt de temps lliure, capacitat
intel·lectual i saviesa dels anys. La seva utilització podria ser molt útil per millorar la
societat i per aconseguir-ho només cal posar de moda el seu reconeixement social.
Salut
Josep Aracil i Xarrié
President del Consell Sènior de Premià i d’Eurosenior
www.euroseniorpremia.net
email joarxa@gmail.com
Tel 667 03 78 49
Bibliografia sobre la proposta
Llibre “Aigua de vida” de divulgació del Moviment Sènior
http://www.eurosenior.net/llegirllibrecat.html
Transition Towns
http://www.euroseniorpremia.net/arxius/transitiontown.pdf
La “Turuta” : moneda complementària i social de Vilanova i la Geltrú
http://sgironaroig.wordpress.com/2012/07/18/la-turuta-moneda-complementaria-i-socialde-vilanova-i-la-geltru/
El “Eusko” : moneda complementària i social de l’Euskadi francés
http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/1227954/eusko--la-moneda-vascaentrara-circulacion-finales-enero/
La Vanguardia – Modelo de ciudad autosuficiente
http://www.lavanguardia.com/libros/20120524/54297705234/arquitecto-barcelonaciudad-autosuficiente.html
Una introducción al comunitarismo
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garciarubio.pdf
Energias verdes renovables
http://www.euroseniorpremia.net/arxius/jeremyrifkin.pdf
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