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Vegeu en un full apart el llistat d’activitats del curs 2017-2018

Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 6 i 20 de juny
Divendres, 9 de juny

Tot d’una

Matins a les 10,15 h

Tertúlia sènior

De 12 a 13 h

ESPAIS INTERGENERACIONALS
La vida s’ha convertit en un present
problemàtic que comença a configurar una nova realitat que entre
tots, poc a poc, hem d’anar construint, si no volem caure en la falsa
creença que les actuals i properes
generacions viuran pitjor que les ja
passades, tot i que segurament de
forma molt diferent. Hem d’estar
oberts als canvis d’una transformació digital, que ha deixat de ser un
futur possible, per esdevenir un
present cada vegada més visible i
tangible.
La societat dels nostre besavis, majoritàriament vivia de lloguer i no feia la declaració de renda. Els seus
diners, que avui dia es destinen a
pagar impostos, servien per crear
espais d’entitats comunitàries, mitjançant aportacions econòmiques i
de temps. En l’actualitat aquests
recursos els gestionen els municipis, una part dels quals, s’haurien
de destinar a la creació d’espais per
als seus contribuents, tenint en
compte els seus
criteris, molts
d’ells contradictoris i diferents que
forçosament haurien de ser objecte
de debat.

A molts seniors, una vegada jubilats, no els ve de gust suportar el
soroll i l’energia dels joves que estan en una altra etapa vital. En canvi
hi ha senior que els encanta estar
amb persones joves, al·legant que
sempre aprenen alguna cosa nova.
Altres seniors consideren els casals d’avis com a coses de vells, i
no hi volen anar, a l’estimar que ells
encara no son vells.
Molts joves miren als seniors com a
vells i tot i que seria bonic compartir algunes activitats, es molt possible que a molts joves els interessi
ben poc fer-ho amb seniors. Tant
els joves com els sèniors, consideren que en un equipament, cal tenir
vivències i objectius vitals compartits relacionats amb l’edat. Creiem
s’hauria d’apostar de forma generalitzada per espais intergeneracionals i polivalents. Seria rebutjable i
contrari a la convivència ciutadana
no tenir en compte la necessària
harmonia generacional, que defensa el moviment sènior favorable a
“Una societat per a totes les edats
centrada en les persones i no en els
diner i vàlida per a tothom”.

ACABEM EL 21 DE JUNY - TORNEM EL 12 DE SETEMBRE
Vegeu la nostra pàgina Web
www.euroseniorpremia.net

Segueix al darrera

CAPSULES INFORMATIVES
CANVI GENERACIONAL
Totes les organitzacions neixen en un
temps determinat, en el que la seva visió del món s’adequa al seu entorn.
Amb el pas dels anys, aquesta visió es
modifica per l’efecte dels canvis socials, que requereixen ser tinguts en
compte, mitjançant canvis generacionals, necessaris per afrontar noves realitats. Aquest any, el Consell Sènior
celebra els seus 20 anys, des de la seva fundació, sense que hagi tingut lloc
un canvi en la seva presidència, que
necessariament s’ha d’acabar produint, per assegurar la seva continuïtat, en una societat immersa en la
transformació digital i molt diferent de
la que en va néixer. El possible perfil
d’una nova presidència segle XXI, podria ser el d’una persona femenina, al
voltant dels 60 anys, amb capacitat directiva per treballar en equip utilitzant
noves tecnologies, i amb una clara voluntat d’autorealització personal en un
entorn individualista comunitària.
CANVI CULTURAL
Ens trobem embolcallats en una grandiosa transició social com mai s’havia
donat en la història de la humanitat.
Suposa tenir de repensar tots els principis basics que fins aquest moment,
hem estat utilitzant i que ens han portat a l’actual desigualtat social, de
molts pobres, cada vegada més pobres i pocs rics, cada vegada més rics.
No podem continuar amb la mentalitat
de súbdits que demanen als seus governants, la solució de tots els seus
problemes. Cal recuperar la condició
de ciutadans, capaços de prendre
consciència de la seva negativa realitat, per a transformar-la mitjançant el
seu esforç personal i comunitari.
VIDA LOCAL 24 HORES
INCLOENT-HI EL TREBALL
“La vida local 24 hores, incloent-hi el
treball”, pretén ser una proposta alliberadora, per recuperar la il·lusió de

viure i les ganes de lluitar per a la
construcció d’un món millor. Suposa
tornar a posar de nou en funcionament
fàbriques i tallers locals, per atendre
les necessitats bàsiques d’àmbit territorial, fent servir els coneixements
tècnics més avançats accessibles des
d’Internet, utilitzant noves eines de fabricació com impressores 3d.
Per fer-ho possible cal repensar una
visió més global dels municipis, que
tingui en compte que han de deixar de
ser ciutats dormitoris, recuperant de
nou, esdevenir llocs on sigui possible
també treballar-hi, aprofitant les hores
perdudes en desplaçaments, per aconseguir un millor enriquiment personal i
comunitari. També per estalviar despeses en transports públics o privat.
La relocalització és la condició necessària i imprescindible per avançar cap
a la plena ocupació, En aquests moment renunciar als actuals espais industrials existents, en el nostre municipi, és el signe més clar d’una ceguesa social i política, que serà molt difícil
de ser entesa per les properes generacions. Cal obrir ben be els ulls, per
copsar la realitat d’unes noves necessitats socials, generadores de precarietat, que cal conèixer i afrontar cercant solucions possibles. Malauradament massa gent encara no s’ha assabentat de que gaudir d’espais industrials en zones urbanes, és un privilegi
que molt municipis que ja han apostat
per la relocalització troben a faltar.
El treball en aquests moments s’ha
convertit en un be escàs que cal potenciar, per poder mantenir el sistema
de pensions i l’emancipació d’una joventut condemnada a l’emigració forçosa. Cal que la joventut desperti del
fals somni creat pel seus progenitors,
fent-los creure que en la seva vida tot
serien flors i violes, per acceptar la
seva crua realitat, de que per poder
ser ells mateixos, el que se’ls hi ha
deixat no serveix i cal reconstruir-ho
de nou.

