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Vegeu en un full apart el llistat d’activitats del curs 2011-2012

Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
VIATGE SELVA NEGRA
Del 6 al 11 de juny 2015

Tiquets fins el 18 de maig. Total 950 €

RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 10 i 24 febrer
Tot d’una
Divendres, 13 febrer
Tertúlia sènior

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

LA CARITAT
Estem vivint una situació inversemblant, molt diferent de la només 10 anys
enrere, quan molts locals religiosos estaven més aviat buits, mentre que en
l’actualitat, s’estan omplint en els espais que han canviat la seva estratègia
religiosa, dedicant-se de forma preferent, a atendre les necessitats més bàsiques, d’una part cada vegada més nombrosa de la societat, que necessita
se l’ajudi a apaivagar la seva pobresa i precarietat laboral.
La caritat religiosa pròpia d’una societat tercermundista, ha tornat a reaparèixer, omplint un buit social, que reconforta a una societat amb una creixent drogodependència social, que l’impedeix copsar la realitat negativa que
l’envolta, limitant-se a fer caritat als pobres. Quan en un país la justícia social
es substituïda per la caritat, és evident que ens trobem en una societat caracteritzada per unes grans diferencies entre pobres i rics, promogudes per
un obsolet sistema capitalista que genera atur enlloc d’ocupació i que quan
ho fa, es caracteritza per la seva precarietat.
Donar peix i no ensenyar a pescar, s’ha convertit en un acció prioritària, que
atempta contra els principis més basics dels éssers humans. Tot i que és
evident que a una persona que s’està morint de gana, abans que això succeeixi, cal donar-li peix, però, per quant de temps? Una societat que té que recorre a la caritat per sobreviure, sense cap tipus de dubte és una societat
sense futur. La manca d’ocupació és un clar atemptat contra la dignitat humana, i per aquest motiu la solució de l’atur, s’ha convertit en una acció prioritària, plenament defensada per alguns partits i entitats que creuen que sense eines pròpies és molt dificil intervenir de forma positiva.

UN SOL I GRAN PREMIÀ
NI DALT NI DE MAR

Que ens faci sentir-nos orgullosos de ser premianencs
Vegeu la nostra pàgina Web
www.euroseniorpremia.net

Segueix al darrera

CAPSULES INFORMATIVES
SELVA NEGRA
Ja hem començat la venda de bitllets
del nostre viatge a la Selva Negra del
6 a l’11 de juny.
ESTAT DEL BENESTAR
Segons el nostre veí de Vilassar de
Mar, l’economista Niño Becerra ens
trobem en una transició del model
econòmic que ens porta cap a la desaparició de la protecció social, al no
generar-se els suficients fons econòmics per mantenir l’actual estat del
benestar.
Per aconseguir aquests fons, el president de la Generalitat Artur Mas, ha
declarat la lluita contra l’atur com una
qüestió prioritària, inclòs abans que la
del procés sobiranista, tot i que aquesta lluita, per poder-la guanyar, necessita la creació del nou estat independent de Catalunya.
CAN SANPERE
En la comissió de seguiment de la
consulta de Can Sanpere es va parlar
que per poder continuar amb la seva
adquisició per part del municipi, caldria
actuar preveient una indemnització al
seu propietari, per les tres llicències
municipals concedides per l’Ajuntament: 1.- Enderroc, 2.- Construcció i
3.- Funcionament d’una nova activitat
industrial per generar 100 llocs de treball. També modificant el Pla d’Urbanisme Municipal declarant el solar com
a espai públic, per poder continuar
amb la seva expropiació. No disposem
de cap dada econòmica ni del temps
necessari sobre aquest nou procés.
TALLER DE MEMÒRIA
Ja tenim concedit la celebració d’un
nou Taller de Memòria. Ja es poden
començar a fer les inscripcions, res-

tant només pendent les dades sobre el
seu funcionament.
UN SOL PREMIÀ
Estan pendents de concretar una sèrie
de serveis que afecten als dos municipis de Premià. 1.- Creació d’un Centre
de Dia i pisos tutelats al solar de Can
Vilar. 2.- Creació d’un nou CAP (ambulatori) i pisos tutelats en la carretera
de Vilassar de Dalt, tocant al Barri Cotet,. Per a la gent gran aquests nous
serveis serien molt beneficiosos, tot i
que per aconseguir-ho seria molt aconsellable fer-ho sota la bandera d’un
sol Premià.
18é ANIVERSARI
Aquest mes de febrer es compleixen
18 anys des de la creació del Consell
Sènior de Premià de Mar, que l’any
2011, amb la modificació dels seus estatuts, va canviar la seva denominació
passant a ser de Premià, en lloc de
Premià de Mar.
Tot i que en l’actualitat tenim registrats
més de 2.500 afiliats, no acabem
d’engrescar-los suficientment per que
ens ajudin en la realització de les nostres activitats. Totes les nostres crides
demanant aquesta col·laboració no
han tingut cap resultat positiu, posant
en evidència una manca de compromís social, molt diferent del de 10
anys enrere, en que si havien pogut
comptar amb aquesta participació que
avui tan trobem a faltar. És evident
que alguna cosa fem malament, ajudeu-nos a esclarir amb que estem fallant, per poder-lo esmenar.
CRIDES
Necessitem sobretot, col·laboradors
que ens ajudin a elaborar un programa
de comunicació, engrescador i encisador dirigit als nostres afiliats, per
promoure la seva participació.

