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Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
EXCURSIÓ A MONTSERRAT
Dimecres 6 de maig 2015
VIATGE SELVA NEGRA
Del 6 al 11 de juny 2015

Tiquets fins el 4 de maig. Preu: 37 €
Tiquets fins el 18 de maig. Total 950 €

RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 10 i 24 març
Tot d’una
Divendres, 13 març
Tertúlia sènior

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

VIDA LOCAL 24 HORES
L’associacionisme a Catalunya evidencia un fort creixement en aspectes banals de pur entreteniment, però un clar decreixement en qüestions transcendentals de compromís social. Respon al perfil d’una societat que no pensa,
atribuïble al seu alt grau de complexitat. La recuperació d’espais territorials,
amb una gran tradició històrica cooperativista, podria ser molt positiva per
promoure importants canvis socials, de molta utilitat per rehabilitar de nou el
seu model històric de societat, caracteritzat per la manca de l’estat del benestar, que obligava a tenir d’autoorganitzar-se mitjançant el funcionament
d’entitats de mutu auxili. També pel fet de comptar amb una classe treballadora, la majoria d’ella amb oficis que fomentaven la seva creativitat, donat
que molt dels seus treballs no es feien amb plànols elaborats per tècnics, sinó amb croquis fets de forma personal o comunitària.
Sense cap tipus de pretensió crítica, és decebedor observar com en territoris
com Premià o el Maresme, en aquests moments no existeixen persones o no
son visibles, capaces d’implicar-se en la recuperació de plantejaments de
“vida local 24 hores”, tenint cobertes totes les necessitats bàsiques a nivell
local, incloent-hi el treball, sense necessitat de desplaçaments. Objectiu difícil d’aconseguir, segurament pel gran esforç que significa tenir d’afrontar la
seva necessària adequació als temps actuals, en una societat complexa,
nomenada del coneixement, en la que tot i saber més, des d’una perspectiva
vital és analfabeta.

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
EXCURSIÓ A MONTSERRAT
El dilluns 9 de març comencem la
venda de bitllets per a l’excursió a
Montserrat el dimecres 6 de maig.
SELVA NEGRA
Continuem la venda de bitllets del nostre viatge a la Selva Negra del 6 a l’11
de juny.
TALLER DE MEMÒRIA
El divendres 5 de març a les 10 hores
començarà el nou taller de memòria.
ACTIVITAT DE MANTENIMENT
Es poden començar a fer les inscripcions per a la nova activitat de manteniment, cada divendres de 10 a 11 h.
IMPOST DE SOCIETATS
El nou redactat de l’Impost de Societats, vigent des de l’1 de gener 2015,
obliga a totes les associacions a tenir
de fer la seva declaració. El fort desgavell que suposa aquesta obligació,
ha provocat la seva possible modificació, quedant segurament excloses
moltes de les petites associacions
sense afany de lucre.
Una vegada assabentats de les obligacions fiscals necessàries per al seu
acompliment, que requereix la utilització d’un programa informàtic de comptabilitat analítica de partida doble i una
signatura electrònica. El Consell Sènior considera d’obligat acompliment la
seva declaració, assumint tota la gran
complexitat que això pot suposar, tot i
que demanant a l’administració, la seva simplificació per facilitar la seva
presentació.
LA PÈRDUA DE LA VISIÓ
La pèrdua de la visió no és un fet normal de l’envelliment. Quan la malaltia
es manifesta en la seva forma humida,
el diagnòstic i tractament primerenc

són fonamentals per aturar la seva
progressió i recuperar algunes línies
de visió.
Afecta a la visió clara que es necessita
per a realitzar les activitats, com la lectura, la costura i el conduir. L’envelliment és un procés natural que afecta
tots els òrgans del nostre cos. Moltes
vegades s’assumeix la pèrdua progressiva de la visió com a part del deteriorament provocat per l’envelliment i
no necessàriament ha de ser així.
Tot i que quan s’és més gran s'incrementa significativament el risc de presentar degeneració macular, una malaltia que provoca el deteriorament de
la visió, fent que les formes es percebin amb distorsió, hi ha molt a fer per
aturar o retardar aquests processos,
per aconseguir el seu negatiu avançament.
MALTRACTAMENT GENT GRAN
La crisi i un major seguiment per part
de les administracions públiques, sobre la situació en què viu la gent gran,
posa sobre la taula una dada esfereïdora: creix alarmantment el nombre de
persones grans que reben maltractament, per part d’alguns membres del
seu entorn més proper. Un maltractament que no sempre es deu a l’escassetat de recursos econòmics, sinó a la
incapacitat dels fills o dels seus familiars, per conviure amb persones de
més edat, i que es tradueix en crits,
bufetades, càstigs, i apropiació de la
pensió.
CRIDES
Necessitem, 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,

