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Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
VIATGE A HOLANDA – FLORS I MOLINS
Del 11 al 16 de juny 2016
Tiquets fins el 23 de maig. Total 960 €
RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 9 i 23 febrer
Tot d’una
Divendres, 12 febrer
Tertúlia sènior

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

ELS QUATRE REPTES
Sense cap tipus de dubte, avancem cap una societat envellida, en la que viure 100 anys o més, cada vegada serà més possible. Aquest allargament de
l’esperança de vida ha creat la nova edat SÈNIOR, totalment desconeguda i
sense referents històrics, constituïda per persones de 50 anys o més, retirades del treball remunerat per qüestions d’edat, que no es consideren grans
per la seva implicació vital activa, que els fa sentir-se plenament útils i necessaris. Aquesta nova societat genera quatre reptes, quina solució ens podria ajudar a millorar la qualitat de vida. Per què no intentar-ho?
El primer repte és el de l’ENVELLIMENT ACTIU, de no quedar-se passivament
a casa, sortint al carrer per aconseguir l’autorealització personal, traient el
més bo de cada persona, per ser un mateix amb les altres. El segon, el de la
regeneració del CONSELL SÈNIOR, necessària per que els sèniors es trobin
apaivagats solidàriament, formant part d’un grup d’ajuda mútua, que els faci
no sentir-se sols en la lluita per la vida. El tercer, el del replantejament dels
municipis, cap a l’AUTOSUFICIÈNCIA TERRITORIAL, que faci possible la vida local 24 hores, en tots els seus àmbits, incloent-hi la vida laboral. Finalment el quart, la creació del nou estat de CATALUNYA, per promoure la convivència d’una societat civil autogestionada, per assolir les seves necessitats bàsiques, en un nou estat regulat per unes lleis, nascudes des de la ciutadania, de baix a dalt, compatibles amb la manera de ser i d’entendre la vida, que tots els territoris, de forma diferent, constituïts com a ecosistemes
culturals, acaben conformant de forma especifica i pròpia, per poder ser ells
mateixos amb els altres, mitjançant interrelacions en xarxa.

Aquest butlletí pretén, sense cap tipus de vana pretensió, però amb
molta il·lusió, donar pistes per a la creació d’una nova societat per
a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners.
Vegeu la nostra pàgina Web
www.euroseniorpremia.net

Segueix al darrera

CAPSULES INFORMATIVES
PETITES COSES
Qui més qui menys, cada vegada té
més clar que la societat actual no
funciona, generant més problemes
que solucions. Caldria començar a
fer quelcom, per evitar, si més no,
el nostre possible futur aparcament
negatiu en una residència geriàtrica. Podríem començar creant petites illes de convivència, on prevalgui el sentit comú i on es puguin
posar en marxa projectes de subsistència, que per la seva modèstia
siguin més manejables i menys
vulnerables. Petits projectes locals
que puguin ser l’embrió, que creix i
es desenvolupa, fins arribar a cobrir
d’una manera digna i controlada,
les necessitats de subsistència
d’un gran nombre de persones
condemnades a un atur estructural
crònic i a una creixent misèria social. Aquesta és la principal recepta
de l’envelliment actiu.
PROPIETAT COMUNAL
De forma majoritària, es considera
la propietat privada, la pertanyent a
les persones o a les empreses i la
pública, la que ho és de les administracions governamentals. Existeix però la propietat comunal, que
ni és pública ni privada i és gestionada per la comunitat territorial a la
qui pertany. En l’actualitat s’està
produint un fort creixement de la
propietat comunal, sobretot en la
coneguda com de domini públic,
que fa referència a la renuncia expressa de la propietat intel·lectual,
en benefici de la seva utilització,
sense afany de lucre, per a tota la
humanitat. La nova societat, que
poc a poc, es comença a percebre,
camina en la direcció de la propietat

comunal, que hauria de fer possible
generar una veritable igualtat
d’oportunitats, per a que cada persona pugui ser ella mateixa, aprofitant de forma comunitària tots els
bens i serveis al seu abast.
EL PAPER DE L’ESTAT
Els essers humans, tot i que han
nascut per ser lliures, han desenvolupat i continuen fent-ho, un llarg
camí històric, per arribar a ser-ho
total i realment. Durant aquest llarg
camí, l’estat és imprescindible i necessari per anar aconseguint, espais més amplis de llibertat, necessaris per anar superant les contradiccions generades per la societat
civil, a la qui deu la seva raó de ser.
Les formes amb les que la humanitat s’organitza, per assolir les seves
necessitats bàsiques, tant en el
món de la producció com en el de la
seva administració, corresponen a
la societat civil.
En aquest funcionament es produeixen enfrontaments, conflictes i
desigualtats entre pobres i rics,
quina solució passa pel restabliment d’una igualtat d’oportunitats,
que faci possible que cada persona
pugui ser ella mateixa amb els altres, mitjançant la creació de lleis
revisables, adequades a les costums de cada territori i al seu temps
històric, regulades pels diferents
estats dels seus ecosistemes culturals, constituïts com a nodes, de la
gran xarxa “Terra”. Les conclusions
d’aquestes reflexions, suposen que
el final de l’estat, només serà possible quan tota la humanitat sigui
totalment lliure. Mentrestant els diferents ecosistemes culturals, es
regiran per les lleis peculiars de cadascun dels seus propis estats. Catalunya es troba en aquest camí.

