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D’ASSOCIACIONS
DE GENT GRAN
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Reforçar la protecció dels drets humans de la gent gran.
Tots per una Convenció dels drets de la gent gran.

Assistents

El passat dia 1 d'abril, la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) com a
organització de referència en el món de la gent gran a Catalunya, que promou
l'associacionisme i que està compromesa amb la gent gran per dotar-la de visibilitat a la
societat i donant-li veu en tots aquells fòrums que els afectin, va participar a una reunió
convocada per Confederación Española de Organizaciones de Gente Mayor (CEOMA) i la
Plataforma Europa AGE.
FATEC pertany al Consell d'Administració de CEOMA, entitat creada per a la defensa dels
drets de la gent gran i que representa 24 organitzacions de gent gran de les diferents
comunitats autònomes, amb més de 800.000 socis de base i més de 1.500 Associacions.
Així mateix FATEC és membre de Ple Dret de la Plataforma Europa AGE des de l'any XXXX. La
Plataforma AGE agrupa unes 150 organitzacions de persones de més de 50 anys,
representant directament més de 28 milions de persones grans a la Unió Europea.
CEOMA l'any 2019 va sol·licitar i va entrar a formar part del Grup de Treball de Composició
Oberta sobre l'Envelliment de l'ONU (GTCA/OEWGA). Aquest grup de treball es va crear amb
l'objectiu d'examinar el marc internacional existent dels drets humans de la gent gran i
identificar les possibles llacunes i la millor manera d'abordar-les, així com dialogar sobre la
viabilitat d'altres instruments i mesures, per enfortir la protecció dels drets humans de la
gent gran.
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CEOMA, a través de la seva Comissió de Relacions Internacionals, presidida per Eduardo
Rodríguez Rovira, ha organitzat aquesta reunió informativa sota el títol 'Reforçar la protecció
dels drets humans de la gent gran' en el marc de la 12a sessió del Grup de Treball de
Comissió Oberta sobre l'Envelliment de l'ONU (OEWGA/GTCA) que serà de l'11 al 14 d'abril a
Nova York. Aquesta reunió ha estat dirigida per la Plataforma Europea AGE de la mà de la
directora en temes de drets humans, Nena Georgantzi, advocada especialitzada en els drets
de la gent gran.
La reunió informativa, amb intenses intervencions, ha tingut com a objectiu posar en comú i
consolidar la postura de les organitzacions espanyoles més rellevants en l'àmbit de la gent
gran a favor de la celebració de la Convenció dels drets de la gent gran, per combatre la
discriminació per edat i la vulneració dels seus drets a nivell mundial.
A la reunió hi han participat Manuel Montero, Cap del Servei de Relacions Internacionals de
l'IMSERSO, José Luis Tejedor d'ASPUR i Vicepresident de la Plataforma AGE Europa, Joaquín
Pérez de Creu Roja Espanya, Jordi Romero i Amanda Warren de FATEC, Inma Mora de
HelpAge Espanya, Alvaro García Bilbao del CERMI, Sagrament Pinazo i Vanessa Zorrilla de la
Fundació Pilares, Iñaki Bustamante d'Eusko Federpen, Mª Rosa Lunas, de FOCAGG, Mª José
Abraham d'Edad&Vida, Isabel Martín Donoso i Mª del Mar Díaz Parreño d'ACCEM, Natalia Ji
d'EAPN Espanya, Leire Larracoechea i Silvia Conca de la Fund. Probono Espanya; Eduardo
Rodríguez Rovira, Javier García i Belén Sánchez de CEOMA, Angel Yagüe, representant al
Consell d'Administració de la Plataforma AGE Europa i Marie Paule Brochard, representant a
la Plataforma AGE Europa, tots dos per part de CEOMA.
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