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Vegeu en un full apart el llistat d’activitats del curs 2016-2017

Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h.

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
CALÇOTADA A ALCOVER (Visita Museu Eines per a la Construcció)
Dimecres 1er de febrer
Tiquets fins el 30 de gener
Preu 40 €
VIATGE A LA BELLA TOSCANA
Del 8 al 13 de juny 2017
Tiquets des del 23 de gener. Preu 970€
RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Dimarts, 17 i 31 de gener
Tot d’una
Matins a les 10,15 h
Divendres, 20 de gener
Tertúlia sènior
De 12 a 13 h

FA 20 ANYS
El proper mes de febrer es compliran 20 anys del naixement del Consell Sènior. Som una associació atípica, única en tot el món conegut. Durant aquest
temps, no poques, sinó moltes coses han canviat. Seria bo poder fer una
anàlisi retro-prospectiva dels seus principals objectius, tots ells relacionats
amb el principi de “Creixem tots en comunitat”. En primer lloc l’envelliment
actiu basat en l’esperit comunitari de participar en moltes de les seves activitats, que temps enrere es van realitzar i avui ja no. Exemples, entre d’altres,
el repartiment del butlletí mensual a cadascun dels domicilis i també la creació del Carnet Gran en més de 200 botigues. Avui dia, el negatiu tantsemenfotisme imperant, fa molt difícil poder recuperar aquest esperit, degut a la
complexitat de l’actual societat, en la que el que hi ha no serveix, i el que ha
de venir, requereix un esforç personal i comunitari, que no s’està disposat a
assumir, ja sigui per no voler-ho o per no saber-ho fer.
La principal assignatura pendent, és l’atenció a la gent gran en situacions de
dependència, sense solucionar, condemnant als seus afectats a tenir de ser
aparcats en residències geriàtriques, considerades com a presons per la majoria dels seus usuaris. La seva solució passa per avançar cap a plantejaments de “Vida local 24 hores”, que permetin l’envelliment en el propi domicili o en entorns comunitaris centrats en les persones i no en els diners. 20
anys enrere, el Consell Sènior va néixer amb la voluntat d’esdevenir un “Servei d’informació i Consell”. En aquests moment, amb la creació del Portal
Premià, es pretén recuperar el que es volia fer i no va ser possible, mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la informació i el coneixement
(TIC). Aquests plantejaments actualitzats, requereixen un canvi generacional
a nivell de presidència, com un objectiu prioritari que cal aconseguir ja, en
aquest nou any 2017. No fer-ho possible, podria comprometre la continuïtat
del Consell Sènior en el segle XXI, en el que els canvis culturals i socials
avançant a una tant alta velocitat, que requereixen nous lideratges organitzatius, diferents dels actuals, en els que la nostàlgia del passat no serveix.
Vegeu la nova pàgina Web
www.portalpremia.net

Segueix al darrera

CAPSULES INFORMATIVES
VOLUNTARIAT SÈNIOR
Segons l’últim sondeig de l’informe
de Majors UDP, el 76% dels sèniors
considera que els jubilats no reben
informació sobre com participar en
programes de voluntariat.
Els sèniors participarien més activament en programes de voluntariat, si els arribés més informació
sobre les opcions i fórmules existents. Així es desprèn de l’últim informe de Majors UDP realitzat amb
motiu del Dia Internacional del Voluntariat de l’any 2016.
La gran majoria dels sèniors
(76,4%) consideren que les persones jubilades no reben suficient informació sobre les possibilitats i
fórmules de participar en projectes
de voluntariat, degut a la gran dificultat que suposa fer arribar aquesta manca d’informació, necessària
per promoure la incorporació dels
sèniors als programes existents.
Aquesta dada contrasta amb un altre extreta de l’enquesta. Segons
l’estudi, el 80,8% dels sèniors majors de 65 anys enquestats declaren
que les persones jubilades haurien
de participar, en igual o major mesura, que durant la seva vida activa
en accions de voluntariat.
Pràcticament la meitat (48,3%) creu
que la jubilació no és obstacle per a
participar en accions de voluntariat,
en la mateixa mesura que durant la
seva vida activa. El 32,5% la considera un al·licient, manifestant fins i
tot que han de participar més que
durant la seva vida activa. Tan sols
el 9,2% pensa que el voluntariat és
cosa de gent jove i únicament el
2,43% que no serveix per a res.

Aquestes dades mostren que hi ha
un enorme potencial de desenvolupament del voluntariat en els sèniors que s’està desaprofitant, volent
participar i no sabent com fer-ho.
Continua essent minoritari el percentatge de sèniors a les que alguna vegada se’ls ha proposat fer voluntariat (17,6%) en relació amb els
que mai se’ls ha proposat (82,4%).
El que manifesta una absència notable de mesures per a la difusió i
promoció del voluntariat entre els
sèniors. Les respostes ofertes mostren un col·lectiu clarament sensibilitzat i predisposat a participar, però
sense ofertes específiques per a
com fer-ho.

CENTRES CÍVICS
Existeix una moguda cada vegada
més generalitzada, que considera
els actuals casal d’avis com uns
equipaments amb uns serveis obsolets, que no tenen cabuda en la
societat actual, en la que les noves
generacions de persones sènior no
hi volen anar.
El plantejament que més està prosperant és el de convertir-los en centres cívics polivalents i de caràcter
intergeneracional, en els que els
sèniors hi desenvolupen activitats
en horaris diürns, mentre la resta
de la població normalment està treballant, aprofitant d’aquesta forma
la seva plena utilització.
El Consell Sènior ha esdevingut pioner en aquest plantejament , tot i
que en aquests moments, molts
dels actuals centres cívics, no reuneixen les condicions necessàries
per atendre les peticions d’espais,
que més tard o més d’hora, una
adormida societat civil, quan es
desperti, començarà a demanar.

