Consell sènior de Premià
cspremia@eurosenior.es

NOVEMBRE 2015

www.euroseniorpremia.net Tel 93 754 84 47 Butlletí de noticies

Vegeu en un full apart el llistat d’activitats del curs 2015-2016

Inscripcions: Dilluns i Dimecres d’11 a 12 h

CREIXEM TOTS EN COMUNITAT
RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 3 i 17 de novembre Tot d’una
Divendres, 13 de novembre
Tertúlia sènior

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

LLIÇONS DE LA HISTORIA
Només pocs anys enrere de l’any 2050, les persones més actives de la societat, actuaven com animals depredadors, d’acord amb la llei competitiva de la
selva que per assegurar la supervivència, afavoria als més agosarats i amb
menys escrúpols ètics i morals, fomentant la desigualtat social, en una societat amb pocs rics molts rics i molts pobres molt pobres. El treball es va convertir en un be escàs, que dificultava l’educació dels fills, el manteniment de
l’estat del benestar i el sistema de pensions. Aquella situació tan negativa, va
generar la classe social del precariat, constituïda per joves condemnats a
l’emigració forçosa i aturats majors de 40 anys, castigats a no tenir mai més
un treball estable remunerat.
Tot d’una, en aquella societat socialment drogada amb un individualisme
competitiu i un consumisme convulsiu, utilitzats pel sistema capitalista, com
les principals drogues per a que la gent no penses, un grup inicialment molt
minoritari, es va adonar que mantenir el sistema capitalista, reformar-lo o lluitar en contra d’ell, era un error històric que no conduïa enlloc i no feia possible avançar cap una nova societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners, vàlida per a tothom.
Aquell grup format per membres de la classe del precariat, altament qualificats, conscienciats i preparats van liderar la construcció de l’actual nova societat en xarxa, creant un equip d’enginyers i emprenedors, que actuant com a
activistes socials i aplicant la cultura del discurs crític, van ser plenament
conscients que calia acabar la lluita descarnada entre animals depredadors,
començant a actuar com a veritables essers humans, dotats de la raó del pensament, apostant per l’altruisme del be comú i per la recuperació de la vida local 24 hores, utilitzant plenament les noves tecnologies per aconseguir-ho.
La història fa pales el fet, que la humanitat només es planteja tasques que es
poden realitzar, quan es dona el cas i les seves solucions ja existeixen o es
troben en vies de estar-ho. Prova d’això és l’encert dels membres d’aquell
grup emprenedor, que en un moment en el que les coses no es veien tan clares, van ser capaços d’endegar l’inici d’una nova civilització, que nosaltres a
l’any 2050, ja estem començant a desenvolupar i a gaudir.
Vegeu la nostra pàgina Web
www.euroseniorpremia.net

Segueix al darrera

CAPSULES INFORMATIVES

UNA SOCIETAT ENVELLIDA
L’existència d’una Xarxa Mundial de
Ciutats i Comunitats amigables amb
la Gent Gran, promoguda per l’OMS,
no és una qüestió de pura casualitat, sinó la conseqüència lògica de
l’esdeveniment d’una societat envellida.
Sense cap tipus de dubte, el futur de
la humanitat serà el d’una societat
envellida, en la que predominaran el
pensament i la reflexió propis de
l’edat avançada, sobre la força física
pròpia de la joventut.
Ho confirma el fet de que importants
corporacions, capitanejades per
Google, destinin miler de milions
per avançar cap a la immortalitat,
formulant preguntes com: “Viurem
500 anys?
Per respondre a aquesta pregunta
cal assumir el repte de l’envelliment,
des de la perspectiva d’una alta qualitat de vida, en el que les persones
sèniors, retirades del treball remunerat per qüestions d’edat, seran
cada vegada més nombroses i amb
edats més reduïdes.
El Moviment Sènior, de caràcter intergeneracional, que defensa “Una
societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners” , podria ser un primer pas necessari, que caldria promoure, en la
cerca del paper dels sèniors en la
societat del segle XXI, amb una clara aposta per a la creació de Consells Sèniors, en cada municipi o
barri.

ORGANITZACIÓ EN XARXA
També, sense cap tipus de dubte,
l’organització de la nova societat, es
farà mitjançant xarxes distribuïdes

relacionades. És per això que
l’aprenentatge i coneixement de les
noves tecnologies, és convertirà en
una acció prioritària, per situar als
sèniors en aquesta nova societat, en
la que pel seu pes demogràfic i tindran un paper important a jugar.
En cap cas, els sèniors es poden
convertir en un grup parasitari, sinó
en un grup suficientment preparat,
per participar de forma intergeneracional, activa i positiva, en la creació de la nova societat del coneixement i la comunicació, en la que segurament, es pensarà globalment
per actuar localment, promovent
nous models de producció basats
en la vida local 24 hores.
El treball en xarxa suposa l’accés a
la informació necessària a nivell
global, de qualsevulla activitat que
pugui ser desenvolupada localment.
Per fer-ho possible cal estar comunicat en la xarxa de xarxes
d’Internet. Aquesta comunicació requereix la creació de ponts, que
permetin superar l’actual fractura
digital, d’una part important de la
societat, que afecta sobretot a la
gent gran

CRIDES
Estem acabant un procés de remodelació i regeneració, que tenim
molt avançat i amb el que pretenem
deixar una associació totalment
operativa, que requeriria, això si, un
canvi generacional en la seva direcció, més adient per al segle XXI.
Necessitem sobretot col·laboradors
que ens ajudin a elaborar un programa de comunicació, engrescador
i encisador dirigit a persones sèniors al voltant dels 60 anys, que estimem podrien ser les més adequades per al canvi generacional que
creiem necessari endegar.

