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Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
VIATGE SELVA NEGRA
Del 6 al 11 de juny 2015

Tiquets fins el 18 de maig. Total 950 €

RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 5 i 19 maig
Tot d’una
Divendres, 15 maig
Tertúlia sènior

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

ÚTILS I NECESSARIS
Mai la història de la humanitat s’havia trobat en una situació de ruptura total
com en l’actualitat. Clarament es planteja una transició cap una nova civilització, molt diferent de l’actual, que segurament afectarà al comportament
humà, en una societat centrada en les persones i no en els diners. Pel que
sembla, ningú sap realment el que passa, ni menys com sortir dels diferents
atzucacs en els que ens trobem. El que hi ha no funciona i el que ha de venir
és desconegut. S’ha deixat de tenir una mínima confiança en les institucions,
les persones, les creences, necessàries per sobreviure. Aquesta situació,
genera un anomalia conservadora i passiva, totalment contraria a les recomanacions de l’OMS que considera l’envelliment actiu com la millor forma
per millorar la qualitat de vida de les persones seniors.
Si no volem accelerar el nostre procés d’envelliment, la millor medecina és
l’acció comunitària, promoguda per persones sèniors més conscienciades,
capaces de liderar la construcció d’una nova societat, vàlida per a totes les
edats. Ha arribat el moment de començar a denunciar l’aparcament inhumà
amb el que es tracta a la gent gran dependent i també les grans bosses de
precarietat i pobresa que cada vegada afecten a més persones. Hem de començar a crear una societat basada en valors comunitaris per compensar el
desmuntatge de l’estat del benestar i els entorns tradicionals familiars cada
vegada menys viables. Tot això ho podem i ho hem de fer nosaltres, els sèniors, per demostrar si més no, que continuem essent útils i necessaris.

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
SELVA NEGRA
Llista d’espera oberta pel nostre viatge a la Selva Negra del 6 a l’11 de
juny.

ELECCIONS MUNICIPALS
En aquest moment, ens trobem amb
una societat desencisada que no
creu en res i menys en la regeneració de la seva classe política, molt
diferent de la nascuda durant la
transició del franquisme a la democràcia, formada per persones ingènues que creien que un món millor
era possible.
La política s’ha convertit en una
professió no massa remunerada,
ocupada malauradament moltes
vegades, per persones ineptes incapaces de guanyar-se la vida professionalment. Només cal veure els
problemes que tenen els partits polítics per confeccionar les seves
llistes electorals a nivell local.
Ens trobem en una situació
d’incertesa, passivitat i ansietat,
que es dona quan la majoria d’una
societat, pensa que no pot controlar el seu entorn, contaminat pers
esdeveniments imprevistos, que
acaben provocant una creença bàsica i desmotivant –“res del que jo
faci importa” – generadora de resignació i manca de ganes per indignar-se i protestar.
Repetim el manifestat en el nostre
anterior butlletí afirmant que cal tenir clar, que l’esmentada regeneració política, tan sentidament necessària, forçosament ha de començar
pels municipis, motiu pel qual
s’hauria de tenir en compte candidatures que defensessin les propostes del Consell Sènior de la reu-

nificació dels dos Premia en un sol
gran Premià, i la de la vida local 24
hores. Per fer-ho possible cal considerar l’atur i l’ocupació, com el
principal problema que afecta avui
dia a la humanitat, superant la ceguesa mental de no constatar que
aquest problema estàs generat per
un sistema capitalista obsolet, regit
per les lleis competitives del mercat, que mitjançant la robotització i
la utilització de noves tecnologies,
en lloc de crear llocs de treball, els
destrueix. Si aquesta realitat, cada
vegada més palesa, és desconeguda o no acceptada per la classe política, ben be podríem afirmar que
hem begut oli i estem molt allunyats
de la seva regeneració

PISOS COMPARTITS
Cada vegada està agafant més embranzida la creació de plataformes
de gent gran, que prefereixen viure
de forma alternativa a les tradicionals residències geriàtriques, prohibides en molts països de la UE,
pel seu aparcament inhumà, que
atempta contra la dignitat humana.
Es tracta de persones amb perfils
afins que volen compartir vivenda
vida i despeses, que a més a més,
ofereixen l’oportunitat d’afegir serveis extres que es poden permetre
gracies a que el cost és compartit.

CRIDES
Una vegada més repetim la nostra
petició de col·laboradors que ens
ajudin a elaborar un programa de
comunicació, engrescador i encisador dirigit als nostres afiliats, per
promoure la seva participació, en
una societat complexa com l’actual.
Necessitem sobretot col·laboradors
digitals aptes per la utilització de
noves tecnologies,

