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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 €

L’EUROPA DELS POBLES
La història té un fil conductor, que no és un altre que l’afany de llibertat, de
voler ser cadascú ell mateix, així com també de voler ser-ho, el territori en el que
es conviu. Cada vegada és més evident que la UE no funciona, al trobar-se encotillada per un sistema econòmic i social, que no permet a cadascun dels seus diferents territoris, poder ser ells mateixos, d’acord amb les seves pròpies peculiaritats. Els actuals estats-nació s’han convertit en organitzacions burocràtiques
difícils de gestionar i per tant incapaços d’evolucionar, com ha fet el món empresarial, que ha apostat per la creació de petites empreses autònomes, que fan més
viable el seu funcionament. Si posem l’exemple d’Espanya, és evident que la manera d’entendre el món, és molt diferent si s’observa de nord a sud, des de Catalunya, Castella i Andalusia. Això no vol dir que aquestes diferents visions del
món siguin millors unes que altres, sinó que simplement, cadascuna d’elles ha
d’acabar configurant el seu territori, amb l’organització política que considera
més adequada per a la defensa dels seus interessos.
Anys enrere, Catalunya va ser el primer territori de l’estat espanyol que va
apostar per la revolució industrial i això va fer possible millorar la seva qualitat
de vida. En aquests moments, novament Catalunya degut al seu tarannà innovador i creatiu, fa una clara aposta per la creació d’un territori petit o mitjà interdependent de la UE, que faci possible avançar cap una Europa del Pobles, en la que
més tard o més d’hora s’acabarà convertint la UE. El resultat de les eleccions excepcionals del 27 de setembre, amb la votació favorable a “Junts pel si”, ha de
permetre la creació d’un nou estat, que aspirant a ser ell mateix, millori la qualitat
de vida dels seus habitants. En tot cas la independència de Catalunya, no
s’hauria d’entendre com una separació d’Espanya, sinó més aviat com l’establiment d’unes noves formes de convivència i de relacions fraternals entre
iguals, que contemplés la doble nacionalitat espanyola i catalana, així com un
sistema educatiu que fes possible l’ensenyament trilingüe del català, castellà i
anglès.
Des del moviment sènior, la independència de Catalunya, dins de l’àmbit directe de la UE, no tenint de passar per l’entremig d’Espanya, és una opció totalment recomanable, sobretot per l’abundància dels estudis econòmics, politics i
socials, que la consideren totalment viable i assequible. Es tracta de crear un nou
marc polític territorial, en el que sigui possible la pluralitat política econòmica i
social, dins del marc d’un nou estat independent. Catalunya ha d’afrontar el gran
repte que li ha assignat la història: obrir nous camins de llibertat per millorar de
forma global la seva qualitat de vida, tant per les actuals generacions com per a
les properes. Aconseguir-ho depèn exclusivament del recolzament majoritari del
poble de Catalunya. Fem-ho ara!, sinó no volem tenir de patir el judici negatiu de
la història.
Vegeu la nostra pàgina Web
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CAPSULES INFORMATIVES
GRAN FESTA A SALOU (3 dies)
www.euroseniorpremia.net/viatges/salou.pdf

CURS D’INTERNET
Fins aquests moments, per superar
la fractura digital de la gent gran,
s’ha estat utilitzant ordinadors PC’s,
per donar a conèixer Internet. Hem
constatat però, que la metodologia
Internet amb PC’s, correspon al segle XX, donat que en el segle XXI
per accedir a Internet, s’està utilitzant de forma majoritària tablets i
smartphones. Per tots aquest motius, ens hem proposat canviar la
metodologia de formació, utilitzant
tablets i smartphones en lloc de
PC’s. Donat que aquesta nova metodologia, totalment innovadora, no
compta amb experiències reals, hem
formulat una proposta de creació,
d’una experiència pilot a nivell local,
que estem negociant amb diferents
institucions i que esperem sigui una
realitat el més aviat possible.

WIFI GRATUÏT MUNICIPAL
Les actuals lleis reguladores dels
municipis, clarifiquen que és de la
seva competència la promoció de la
participació dels ciutadans, en l’ús
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquesta competència justifica els serveis municipals de WIFI
com a propis, convertint-los en un
dret per a la ciutadania i per tant en
una obligació per als governs municipals. Obligació que s’ha deixat
d’acomplir a Premià de Mar, i a la
que cal afegir el també incompliment d’una promesa electoral de
CDC en la passada legislatura, que
precisament en el cas de la gent
gran, podria ajudar a superar la seva
fractura digital. Cal considerar

doncs, la reivindicació de la creació
d’espais WIFI municipals gratuïts
com un dret ciutadà.

BANC DE TEMPS DE PREMIÀ
El Banc del Temps és un sistema
d'intercanvi de serveis per temps.
La seva estructura bàsica son les
ofertes i demandes de serveis. Es
pot considerar com l’escola bressol
de la nova societat del segle XXI.

GOVERN OBERT MUNICIPAL
Sigui quin sigui el procés cap a la
independència de Catalunya, cada
vegada és més evident que la necessària regeneració, tant de la societat civil, com de la classe política,
ha de començar en els municipis. Es
per això que l’acompliment del pla
municipal de Govern Obert, ha de
fer possible convertir en una realitat
tangible, els seus tres pilars bàsics
de transparència, participació i
col·laboració. És per aquest motiu,
que demanem l’ajut i col·laboració
del govern municipal, en els temes
tractats en aquest butlletí.

RENOVACIÓ CONSELL SÈNIOR
En anteriors butlletins s’ha fet palesa la necessitat de canvis generacionals en la direcció del Consell Sènior, per assegurar la seva continuïtat en una societat complexa, que
cada vegada es trobarà més involucrada en importants canvis polítics i
socials, promoguts per conquerir
nous espais de llibertat, per l’ús
massiu de noves tecnologies i també pel paper històric que han de jugar els sèniors en una societat envellida. Aquestes consideracions
porten a fer una crida a les generacions nascudes als anys 50, com les
més preparades per assumir els reptes que cal afrontar, en el desenvolupament del moviment sènior.

