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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
CALÇOTADA 2016 A L’ALCOVER
Dimecres 27 de gener 2016

Tiquets fins el 25 de gener. Preu: 39 €

RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 1 i 15 desembre
Tot d’una
Divendres, 11 desembre
Tertúlia sènior

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

CRIDA ALS “BABY BOOMERS”
Creure que una societat envellida és el pitjor desastre que li pot passar a la
humanitat, suposa parlar d’un futur que ningú coneix, però que es vulgui o
no es vulgui, acabarà essent el que ha de ser, tant si s’està d’acord o no. No
per res, la majoria de prediccions pressuposen que 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.
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. 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?.
Per respondre a aquesta pregunta cal assumir el repte de l’envelliment, des
de la perspectiva d’una alta qualitat de vida, en una societat aparentment decadent, en la que persones de 50 anys o més, conegudes com les generacions del “baby boom”, una vegada retirades del treball remunerat per qüestions d’edat, constitueixen el capital social humà necessari per construir una
nova civilització, realment humana, basada en la força del coneixement racional i no en la força física depredadora de l’espècie animal. Cal fer una crida,
a un grup inicialment minoritari de “baby boomers”, els més preparats i agosarats, per obrir nous camins, que tot i que no existeixen, s’aniran fent, simplement començant a caminar, lluitant no com a guerrillers, sinó de forma
organitzada somiant cap amunt, però amb els peus ben recolzats en el terra.

Tanquem el 23 de desembre i obrim l’11 de gener
Vegeu la nostra pàgina Web
www.euroseniorpremia.net

Segueix al darrera

GENERACIONS BABY BOOM
ENVELLIR SENSE SER GENT GRAN
Les noves persones sènior, les generacions del baby boom, rebutgen
ser identificades com a gent gran.
S’ha produït una ruptura històrica
del cicle vital tradicional: formació treball - jubilació amb l’aparició
d’una nova etapa, en la que la jubilació ja no genera gent gran.
S’identifiquen més com "els grans
dels adults" que com "els joves de
la gent gran", el que ratifica que
l’augment de l’esperança de vida no
ha allargat l’etapa de la vellesa, sinó
que ha perllongat el període de
l’adultesa.
Les noves generacions de jubilats
compten amb un cabal de capacitats i experiència que estan disposats a compartir i que la societat
desaprofita. Rebutgen les polítiques
d’envelliment que segreguen les
persones per l’edat. Reclamen que
aquestes polítiques es reorientin
cap a la ciutadania activa intergeneracional. Aposten per fórmules que
innovin i diversifiquin l’oferta de
centres socials per a sèniors,
obrint-los a totes les edat, amb programes més intergeneracionals i de
participació comunitària.
El tipus de voluntariat que els agradaria fer es decanta clarament per
la idea del llegat. Transmetre la
pròpia experiència laboral o d’altres
coneixements adquirits, als joves, a
les noves generacions i a la societat en general. Desitjarien que els hi
fos reconegut el més valuós que
tenen (el seu temps i la seva experiència). En aquest sentit, a bona
part d’ells els agradaria poder-se
involucrar en projectes que s’acomodin als seus gustos i habilitats,
que posin en valor la seva experi-

ència vital per poder-la transferir a
d’altres en contextos intergeneracionals.
Afronten la jubilació sense full de
ruta, però senten que si han perdut
identitat amb la seva separació del
treball remunerat, el seu més alt nivell d’estudis, utilització creixent de
les TIC i ingressos més elevats, fan
que les expectatives i exigències
d’autonomia, qualitat de vida i participació augmenten potencialment.
FUTUR DE LES PENSIONS
Diferents estats de la UE han retardat l’edat de jubilació i han restringit les sortides anticipades del mercat laboral, conegudes com a prejubilacions. La UE ha aprovat una
recomanació sobre l’atur de llarga
durada, que pretén ajudar a les persones aturades majors de 45 anys,
a que puguin tornar a tenir treballs
remunerats, per deixar de ser inactius, amb la finalitat de poder adquirir els suficients drets per accedir a
una pensió digna de jubilació.
Des del Moviment Sènior estimem
que els actuals pensionistes es poden considerar com a persones privilegiades, amb un nivell de pensions, que difícilment aconseguiran
els nous pensionistes. afectats per
l’atur estructural crònic, que no para de créixer i seguirà fent-ho, posant en risc el futur de l’actual sistema de pensions.

SI TENS 50 ANYS
O MÉS. TÚ POTS!
ARA ÉS L’HORA DELS
“BABY BOOMERS”
Vine a jugar
amb els sèniors
(www.euroseniorpremia.net/arxius/babyboomcat.pdf)

