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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
CALÇOTADA 2015 AL BERGUEDÀ
Dimecres 11 de febrer 2015

Tiquets fins el 9 de febrer. Preu: 39 €

RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 13 i 27 gener
Tot d’una
Divendres, 16 gener
Tertúlia sènior

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

ANY NOU VIDA NOVA - CANVI DE XIP
En cada època es defensen plantejaments i actuacions pròpies del seu
temps, molt diferents de les d’abans, com per exemple, la passivitat dels
membres de les primeres associacions de gent gran, segurament perquè havien patit una guerra civil i ho havien passat molt malament. Avui dia cada
vegada més persones jubilades no volen ser passives sinó actives. Estan
convençudes que per fer possible unes pensions mínimes i una qualitat de
vida europea, es necessari, imprescindible, que la gent gran estigui organitzada. Aquesta idea de crear una organització forta, amb l’afegitó de sènior,
és nova i pròpia d’una cultura sènior que no té por a lluitar per la millora de
les seves pensions o per afrontar possibles dificultats motivades per la defensa de plantejaments de canvis socials.
A molts dels actuals sèniors(1) els hi va la marxa, volen sobretot passar-ho
be, i per aconseguir-ho han perdut la por a sortir de casa i al que diran. Han
descobert que la vida és acció que els hi permet conèixer les seves possibilitats d’autorealització i també que per no sentir-se grans han de fer coses que
emocionalment les facin sentir útils i necessàries. Una cultura sènior suposa
un canvi de xip, una revolució cultural, un no tenir por a viure d’acord amb la
nostra nova mentalitat, encara que això suposi trencar estereotips i tradicions. La qüestió és: per què els sèniors no s’ho poden passar bé, amb sentit
de l’humor, dins d’una societat en la que tots podem i devem aportar el nostre gra de sorra per fer possible un mon millor ? És per tot això que cal demanar al nombrós col·lectiu sènior la seva col·laboració. Ara més que mai és
imprescindible i necessària. Des del Consell Sènior us la demanem!
(1) Persona de 50 anys o més, retirada del treball remunerat per qüestions d’edat.

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
VIATGE CULTURAL A EUROPA
Donat l’èxit del nostre darrer viatge a
Paris, aquest any el volem repetir,
canviant de lloc. Des del 6 al 11 de
juny hem organitzar un viatge a la Selva Negra (Alemanya). Començarem la
venda de bitllets el 2 de febrer. Podeu
veure més informació en la nostra cartellera d’anuncis i en la nostra pàgina
Web.
AGRAÏMENT
Volem agrair públicament a totes les
persones que durant prop de divuit
anys,
amb
la
seva
valuosa
col·laboració, han fet possible el funcionament del Consell Sènior fins arribar als nostres actuals 2.500 afiliats.
Amb il·lusió renovada, el proper any
2015 pretenem aconseguir el nostre
principal objectiu de conservar, millorar i donar sentit a la qualitat de vida
de les persones sèniors, mitjançant
una xarxa comunitària que faci possible atendre les seves necessitats,
aprofitant la seva experiència, esperit
creatiu i temps lliure.
JUNTA DIRECTIVA
En la darrera assemblea de socis del
passat mes de maig 2014, es va aprovar la següent Junta Directiva.
President:
Josep Aracil
Vice-presidenta Conxi Castellarnau
Secretaria
Fina Guerrero
Tresorera
Amparo Poch
Vocal
Rosa Bosch
Vocal
Ramón Aracil
Vocal
Joan Compte
SEGONA REPÚBLICA
El Moviment Sènior persegueix recuperar l’esperit de transformacions socials que van promoure els nostres pares i avis durant la II república, tot i
que evidentment, amb els mitjans de

comunicació i de relació de l’actual
societat del coneixement. La dictadura
va frenar una de les més grans etapes
eufòriques viscudes. Nosaltres, els
seus descendents, volem fer-ho amb
la creació de la República Catalana.
BANC DE TEMPS DE PREMIÀ
El Banc del Temps és un sistema d'intercanvi de serveis per temps. La seva
estructura bàsica son les ofertes i demandes de serveis. Cada usuari inclou
les ofertes d’intercanvis que està disposat a oferir, així com també les demandes que necessita. Persegueix,
entre d’altres finalitats, convertir-se en
una espècie d’escola bressol, necessària per l’aprenentatge de l’autogestió i la vida comunitària.
CRIDES
GRUP DE CIUTADANIA ACTIVA
Persones liberactuants per promoure
la dinamització ciutadana d’una societat civil desencisada a la qui cal injectar grans dosis d’il·lusió, entusiasme i
responsabilitat.
GRUP DE SALUT
Persones liberactuants per promoure
la fórmula de VIURE VITALMENT actuant com a reformistes sociosanitaris.
COORDINADOR GENERAL
Persona liberactuant experta en relacions humanes i noves tecnologies per
coordinar totes les activitats de gestió.
NOVES TECNOLOGIES
Persones liberactuants per promoure
una nova forma de comunicar-se i relacionar-se en una societat xarxa.
PERSONES INQUIETES
Persones liberactuants que cerquen el
seu sentit de la vida, al no trobar-se
satisfetes en la seva situació actual
que volen canviar, però, no saben com
fer-ho. El Consell Sènior obra les seves portes a aquestes persones.

