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… SOLIDÀRIAMENT

… UN COMPROMÍS SOCIAL

Vivim en la societat del risc,i hem d’estar preparades
per als canvis en tots els àmbits.

Cada cop tenim més anys de vida per endavant.
Volem decidir com envellim.

De vegades, la vellesa va unida a la solitud.

Som ciutadanes amb drets i volem intervenir en les
decisions polítiques i socials que ens afecten.

La participació social i la vida activa són elements
importants per a la satisfacció personal al llarg de
tota la vida.

La solitud no té perquè ser negativa si es viu amb
salut i amb una xarxa de suport emocional.
La solitud és també llibertat, felicitat, silenci,
pau... I permet mirar cap a dintre, explorar desigs
i temors, ordenar el temps...
La nostra llar és un espai personal i íntim on podem
gaudir de la nostra llibertat.
Alhora, participar en la comunitat i mantenir
relacions de veïnatge és gratificant i enriquidor.
Podem combinar els espais de solitud i d’intimitat
amb els espais de companyia i d’activitat social.

Les xarxes de relació poden ser una opció:
De companyia.
D’amistat.
De suport emocional i social.
D’espais i serveis en comú.
En la vida privada i en la social, envellint de manera
sana i sàvia, potenciant les relacions de gaudi, i
no només les de servei.

Hi ha diverses maneres d’envellir i una gran diversitat
de situacions individuals.
Per envellir dignament, necessitem tenir control
sobre la nostra vida i disposar d’ingressos suficients,
dels serveis necessaris per a cada necessitat i del
reconeixement de les persones i de la societat.
La lluita per unes pensions dignes és irrenunciable
per evitar que moltes dones que han dedicat la seva
vida a altres persones, acabin en una solitud no
desitjada i abocades a la pobresa.
Cal arriscar-se i assumir la responsabilitat de
col·laborar en el disseny de les polítiques socials
que ens afecten.
Aquest és un pas solidari envers nosaltres mateixes
i les generacions de dones de demà.

La participació de les dones grans a les associacions
i entitats de tot tipus ha esdevingut un element
transformador i enriquidor.
Les associacions potencien la ciutadania activa i
faciliten l’accés a recursos educatius i culturals.
Són una escola de valors i una xarxa de suport
emocional on es comparteixen idees, sentiments
i on s’inverteix temps personal en projeces
socialment útils.
L’ús de la llibertat disponible que tenim passa,
també, per:
Gaudir al carrer i dels espais públics.
Fer-nos visibles en la vida de la ciutat.
Implicar-nos en projectes col·lectius
intergeneracionals.
Vivim un moment històric sense precedents.
Mai com ara tantes dones, amb tanta llibertat i tan
bagatge, han tingut per davant tants anys d’esperança
de vida.
Però, tanmateix, necessitem construir models vàlids
per saber envellir i superar les idees tradicionals sobre
la vellesa.
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… EN SOLITUD
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