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Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 2 i 17 juny

Tot d’una

Divendres, 12 juny

Tertúlia sènior

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

REGENERACIÓ
Regeneració suposa qüestionar tot el que s’està fent, replantejant, si es dona
el cas, les actuals formes de funcionar, per poder solucionar els problemes
reals que ens afecten. En aquests moments es parla molt de la regeneració
política, culpant a la classe política de tots els problemes que hem d’aguantar i patir. Aquesta crítica però, està provocada per una molt limitada visió de
la realitat que ens envolta. La veritable regeneració, per canviar de forma positiva les coses, s’hauria de produir en una societat civil que ha deixat, de
forma errònia, en mans de l’estat la solució de tots els seus problemes.
Regeneració que hauria de començar en el teixit associatiu, pressionat en
aquests moments, per un estat que per frenar la corrupció i el blanqueig de
diners, el sotmet a un control fiscal, amb l’impost de societats, igual al de les
petites i mitjanes empreses. En cap moment es te en compte que són associacions sense afany de lucre, que persegueixen el bé comú. Davant d’aquesta situació tan negativa, moltes associacions estan tirant la tovallola, no
acceptant el repte de plantar cara a un estat opressor al servei de les classes
dominants.
Des del Consell Sènior hem acceptat aquest repte i en aquests moments ens
trobem en un procés de remodelació i regeneració, que esperem culminar
durant aquest any, per deixar una associació totalment operativa, que requeriria, això si, un canvi generacional en la seva direcció, que esperem fer-ho
possible en una societat civil regenerada, que recuperi de nou el compromís
social que històricament havia tingut.

BON ESTIU!!
ACABEM EL 19 DE JUNY - TORNEM EL 14 DE SETEMBRE
Vegeu la nostra pàgina Web
www.euroseniorpremia.net

Segueix al darrera

CAPSULES INFORMATIVES
ORGANITZACIÓ SÈNIOR
Posar en marxa una nova organització sènior suposa entrar en un terreny inexplorat, el del món de la
llibertat, propi d’un col·lectiu que ha
trencat les cadenes del treball remunerat. Suposa també reconsiderar molts dels valors actuals no vàlids per aquesta nova organització.
Així l’ètica del treball remunerat no
serveix i s’ha tingut que substituir
per l’ètica del joc creatiu. El concepte de voluntariat, molt relacionat
amb la caritat, s’ha tingut que canviar per la liberactuació que té més
en compte l’autorealització personal, l’altruisme i la justícia social.
Aquest nou concepte de liberactuació, utilitzat també per substituir el
de treball que igual que el del voluntariat té connotacions negatives.
En lloc de grups de treball parlem
de grups d’afinitat, caracteritzats
per normatives de funcionament i
presses de decisió consensuades
S’ha tingut que acceptar la realitat
individual, com eix fonamental de la
motivació, distingint clarament l’individualisme egoista, totalment refutable, del comunitari que cal potenciar mitjançant pràctiques d’ajuda mútua i solidaria. S’ha tingut que
superar l’esperit competitiu negatiu
pel de pactes en el que totes les
parts hi surtin guanyadores. La utilització de les noves tecnologies
(TIC), en lloc del sistema de comunicació presencial que s’ha deixat
només per a la presa de decisions.
També s’ha tingut que refutar la
practica banal de la critica negativa,
per la cultura del discurs crític, que
analitza en cada moment els problemes reals i cerca les possibles
solucions.

ASSEGURANCES
Les normatives actuals vigents pel
teixit associatiu, obligant a subscriure pòlisses d’assegurança a
tots els voluntaris d’una associació.
Aquesta obligació topa amb un
gran inconvenient per part de les
companyes asseguradors, que exclouen, per qüestions d’edat, la signatura d’aquestes pòlisses, algunes
d’elles a persones amb edats de 64,
70 ó 75 anys. En aquests moments
hem trobat una companyia que
permet fer-ho fins al 85 anys, tot i
que amb unes limitacions entre les
edats de 70 a 85 anys. En canvi no
existeix cap obligació d’una assegurança complementaria per als
membres del Consell Sènior que
realitzen activitats lúdiques pròpies
de l’associació,
Davant d’aquestes dificultats varem
demanar a la Generalitat de Catalunya que calia fer i la seva resposta
ha estat:
Donada la no obligació que té el
Consell Sènior de Premià d’establir
algun tipus d’assegurança per les
seves activitats lúdiques en el marc
de la normativa actual, el Servei Català de la Salut assumeix la cobertura de les necessitats assistencials
que es puguin derivar de la pràctica
d’aquestes activitats.
També ressaltar que aquestes consideracions les farem arribar als
responsable del Centre d’Atenció
Primària per tal de reforçar els criteris d’actuació que han de dur a terme davant les necessitats assistencials derivades d’alguna de les activitats que es duguin a terme pel
Consell Sènior, exceptuant com va
quedar també clar aquelles que tinguin l’obligatorietat d’una assegurança complementària.

