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Vegeu en un full apart el llistat d’activitats del curs 2015-2016

Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
EXCURSIÓ EL MUSEU DE LA RADIO (Luis del Olmo)
Dimecres, 27 d’abril
Tiquets fins el 25 d’abril. Preu 39€
VIATGE A HOLANDA – FLORS I MOLINS
Del 11 al 16 de juny 2016

Llista d’espera. Preu 960€

RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 12 i 26 abril
Tot d’una
Divendres, 15 abril
Tertúlia sènior

Matins a les 10,15 h
De 12 a 13 h

REPENSAR PREMIÀ
Que el món està en crisi és una veritat tan evident que no val la pena perdre
els temps per constatar-ho. Davant d’aquesta realitat tan negativa, lluitem
per canviar-ho o ens conformem i tirem endavant a empentes i rodolons de
forma passiva amb el que hi ha, esperant que persones més agosarades ho
solucionin. L’aposta per l’envelliment actiu fa inviable el conformisme de no
voler fer res, tot i entenent que en aquests moments el coll d’ampolla social,
el trobem en una societat civil, que no se sap, si en el seu àmbit més proper
del municipi, no actua per no pensar, o no pensa per no actuar. De cap de les
maneres podem donar la culpa de tot el que ens passa als altres, principalment als polítics, si nosaltres no som capaços d’aplicar plantejaments viables i possibles que van de baix a dalt.
La proposta del Consell Sènior de Premià passa per REPENSAR PREMIÀ des
de zero, intentant simplement formular la pregunta: Per què serveixen els
municipis?. Resposta que perfectament podria ser: per poder-hi viure cada
dia les 24 hores, tenint-hi un lloc de treball i un habitatge. A partir d’aquesta
simple resposta és possible endegar una anàlisi acurada per esbrinar la situació real d’aquestes necessitats, que permeti plantejar per on començar. Un
un nivell més proper de concreció passa per endegar la campanya PREMIÀ
DESPERTA apostant per nous camins oberts per la societat civil, donant
molta importància a les petites coses, que fan que de mica en mica s’ompli la
pica, simplement superant petits obstacles i creant els ponts necessaris per
fer de Premià un poble que en faci sentir-nos orgullosos de ser premianencs.

UN SOL I GRAN PREMIÀ - NI DE DALT NI DE MAR
Que ens faci sentir-nos orgullosos de ser premianencs
Per parlar-ne vine a la tertúlia de cada dimarts
de les 5 a les 7 de la tarda
Vegeu la nostra pàgina Web
www.euroseniorpremia.net

Segueix al darrera

