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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
GRAN FESTA A SALOU – PORT AVENTURA (3 dies)
Del 29 al 31 d’octubre 2015
Tiquets fins el 21 d’octubre. Total 139 €
RADIO MUNICIPAL (FM 95,2)
Els dimarts, 6 i 20 d’octubre
Tot d’una
Divendres, 9 d’octubre
Tertúlia sènior

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

ROBIN DE LOS BOSQUES
Les persones que varen veure la pel·lícula “El capital” a TV3, varen poder
constatar d’una forma clara i entenedora, la negativa realitat de l’actual societat. El protagonista de la pel·lícula, un banquer especulador, depredador i corrupte, la finalitza afirmant l’existència d’un nou “Robin de los bosques” que
en lloc de robar als rics per ajudar als pobres, cal robar als pobres per ajudar
als rics a ser més rics. La pela és la pela i el demés són punyetes, incloent-hi
el ràpid creixement de la desigualtat social i la creació d’una nova classe social anomenada “el precariat”, formada per persones que mai més trobaran
una feina estable, en el món regit per les lleis del mercat, veient-se obligats,
els més joves a tenir d’emigrar i els més grans a una pobresa creixent.
Clarament s’observa el desmuntatge de l’estat del benestar, que no trigarà
gaire a afectar al sistema de pensions, quan s’esgoti definitivament el dipòsit
de les seves reserves. Davant d’aquest present tan gris, que tendeix a convertir-se en negre, un es pregunta si existeixen alternatives per promoure canvis
socials. La resposta només pot ser afirmativa. Caldria per aconseguir-ho, recuperar el pensament comunitari dels nostres besavis, apostant per l’ajuda
mútua, el cooperativisme i el restabliment de les caixes d’estalvi, tot i que
aquesta recuperació hauria d’utilitzar, de forma massiva, les noves tecnologies, sense les quals el manteniment d’una alta qualitat de vida no serà possible. La creació de llocs de treball, instal·lant plaques solars d’energies renovables, mitjançant les noves bateries TESLA, que permeten emmagatzemar
l’energia solar. Aconseguir serveis municipals energèticament autosuficients,
podria ser un primer pas, a l’abast de les arques municipals.

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
GRAN FESTA A SALOU (3 dies)
www.euroseniorpremia.net/viatges/salou.pdf

VIUREM 500 ANYS?
Google inverteix milers de milions
en el transhumanisme, que anuncia
la fi de l’envelliment i la fusió homemàquina. "Tenim els humans el
deure moral de millorar-nos artificialment?".
Fa tan sols alguns anys, si algú defensava en públic que els éssers
humans viuríem entre 200 i 1.000
anys i que hauríem extensions del
nostre cervell en suports no biològics era ràpidament titllat de friqui o
de lector malaltís de ciència-ficció.
Avui, però, dir això és d’allò més
actual perquè és el que pensen els
amos del món, és a dir, les grans
corporacions com Google, Apple,
IBM o Microsoft, que han pujat, en
diferents graus, al carro del transhumanisme, una doctrina que té
com a eix la superació dels nostres
límits biològics i la fusió amb les
màquines.
S’inverteixen milers de milions en
aconseguir les primeres patents de
productes que detinguin l’envelliment i que aconsegueixin intel·ligències artificials indistingibles de
les humanes. Per tot això calen dates, i són més properes del que podríem imaginar.

EL PORT DE PREMIÀ
En aquests moments ens trobem
amb un important debat sobre el futur del Port de Premià, que planteja
la creació d’una gran superfície
comercial, que afecta al petit comerç local que també es veu greument afectat pel creixent comerç

electrònic per Internet. Cal tenir però molt present, que el principal
enemic d’aquest comerç, és la condició de ciutat dormitori que caracteritza al nostre entorn territorial.
La recuperació de la vida local 24
hores, promovent una societat civil
que tingui el seu abast tot el que
necessita per viure, començant pel
treball i la resta de necessitats bàsiques, entre les que cal incloure
una vida cultural amplia, com la
condició imprescindible necessària
per promoure el comerç local. El
Consell Sènior amb el seu Carnet
Gran, posa sobre la taula l’alternativa de la fidelització dels clients
als qui se’ls ofereix descomptes a
canvi de la seva fidelitat de compra.
Cal tenir molt clar que sense vida
local, tampoc hi haurà comerç local.

MONEDES LOCALS
L’actual crisi econòmica i social està posant sobre la taula plantejaments, que es remunten a pràctiques socials de la prehistòria. Estan basades en els bescanvis, utilitzant monedes nominatives, que indiquen el valor del bescanvi, qui
cobra i qui paga. En l’actualitat,
s’estan utilitzant per recuperar el
comerç local.
Un Banc de Temps es podria considerar com un primer pas en aquesta
recuperació del bescanvi, que estableix una clara relació entre les persones que realitzen intercanvis.
Primitivament bescanvis amb espècies: un quilo de cigrons a canvi
d’un quilo de mongetes. Actualment
els Bancs de Temps, utilitzen monedes temps pels seus bescanvis
de serveis i compres locals. Són
monedes que els actuals sistemes
informàtics les converteixen en
monedes telemàtiques.

