FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
DE GENT GRAN
DE CATALUNYA

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya

CoverAGE
AGE Platform Europe monthly newsletter

CoverAGE Octubre 2014

COMUNICAT ESPECIAL

El 4 de desembre, se celebrarà a Brussel·les la conferència temàtica anual de la Plataforma AGE Europa,
esquena amb esquena amb l’Assemblea General i estarà oberta a les persones externes interessades
(tant els participants com expositors).
Aquest esdeveniment se centrarà en:
 Donar suport objectius d'Europa 2020 per al creixement inclusiu
 La millora de l'accessibilitat i la promoció del disseny per a tothom
 Garantir l'accés a la salut de qualitat i atenció a llarg termini per a tots
 Enfortiment de la protecció dels consumidors de més edat
Llegir mes

NOTICIES DE LA UE
Consell

Conclusions del Consell sobre l'Estratègia Europa 2020 revisió a mitjà termini i el semestre europeu
El 3 d'octubre de 2014, el Comitè de Protecció Social del Consell de la UE (SPC) ha adoptat el seu
dictamen sobre l'Estratègia Europa 2020 i el Semestre Europeu. El document també dóna pautes per a
la propera Enquesta Anual sobre el Creixement (AGS) que es publicarà al novembre, com a punt de
partida per al Semestre Europeu 2015. L'informe demana una major inversió social en la prevenció,
l'atenció i el capital humà, en particular per als treballadors de més edat. En les reformes de pensions,
que posa en relleu que l'adequació s'ha de mantenir mentre es treballa en la sostenibilitat.
Llegir mes
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Dictamen del SPC-EPSCO sobre l'Estratègia Europa 2020
El Comitè de Política del Consell Social i el Comitè d'Ocupació han adoptat un dictamen conjunt sobre la
revisió intermèdia de l'Estratègia Europa 2020, durant la seva reunió del 16 d'octubre. El Comitè
reconeix la importància dels objectius en matèria de reducció de la pobresa i en la desocupació, fins i tot
quan només hi ha hagut una regressió en aquests objectius.
Llegir mes

Parlament Europeu

Els dictàmens del Parlament Europeu sobre el Semestre Europeu 2014
El Parlament Europeu ha adoptat la seva resolució sobre el Semestre Europeu 2014 en la seva sessió
plenària el 22 d'octubre de 2014. L'informe posa en relleu alguns punts clau relacionats amb les
reformes del mercat laboral i de pensions que estan en línia amb la posició de AGE sobre el Semestre
Europeu. No obstant això, més atenció s'ha de posar en la qualitat i l'assequibilitat de l'atenció a llarg
termini al llarg de l'exercici del semestre europeu.
Llegir mes
10 eurodiputats demanen de restablir l'Intergrup sobre l'Envelliment i la Solidaritat Intergeneracional
Amb el suport dels eurodiputats Sr. Becker, Sr. Weidenholzer i el Sr. Vajgl , la plataforma AGE Europa va
co-organitzar un esdeveniment el 15 d'octubre per presentar el Intergrup sobre l'Envelliment i la
Solidaritat Intergeneracional i demanar seu restabliment.
Llegir mes

Comissió Europea

La nova Comissió s’aprova oficialment
L'equip del elegit president de la Comissió Jean-Claude Juncker, va ser aprovat oficialment pel
Parlament Europeu el 22 d'octubre (els 699 diputats van votar 423 a, 209 en contra i 67 abstencions) i
pel Consell Europeu el 23 d'octubre després d'una votació per majoria qualificada. La nova Comissió
entrarà en funcions l'1 de novembre fins el 31 d'octubre el 2019.
Llegir mes
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ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS
El comitè de la discapacitat de l'ONU subratlla la necessitat de tenir en compte les
persones grans en l'atenció residencial
Comitè de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l'òrgan d'experts
independents de l'ONU que supervisa l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat (CDPD) va emetre les seves observacions finals per Bèlgica a principis d'octubre.
Llegir mes

ESPECIAL INFORMATIU

Nova Comissió Europea: AGE dóna la benvinguda a alguns canvis i posa en relleu la necessitat de la
cooperació internacional en temes d'envelliment i demogràfics
Després de l’aprovació pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea a l'octubre, la nova
Comissió Europea, formada pel president electe de la Comissió, JeanClaude Juncker, un Primer Vicepresident, Frans Timmermans, 5
Vicepresidents i 20 membres de la Comissió, va entrar a l'oficina l'1
de novembre de 2014 per un mandat de cinc anys (al 31 d'octubre al
2019).
En línia amb les peticions formulades pel Parlament Europeu,
diverses carteres s'han adaptat dins d'aquesta nova Comissió (llegir
més en aquest article)
Llegir mes

NOTICIES D’AGE

Llei d'igualtat de tracte de la UE: Hem estat esperant massa temps!
Amb motiu de la cimera de la igualtat de nivell de la UE el 6 de novembre de 2014, Plataforma AGE
Europa es va unir a la crida d'altres 6 organitzacions de la igualtat i contra la discriminació per
desbloquejar la directiva de la UE sobre igualtat de tracte, que havia estat proposat per la Comissió
Europea el 2008, però que encara està aturat sis anys més tard després de la resistència en el Consell de
la UE.
Llegir mes
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Contesti el qüestionari d'AGE per ajudar a crear les directrius per a la millora del coneixament de la
salut entre la gent gran a Europa
AGE Plataforma Europa està participant en un projecte d'investigació sobre el
coneixement de la salut entre la població gran titulat IROHLA i coordinat pel Centre
Mèdic Universitari de Groningen. El projecte ha avaluat un gran nombre
d'intervencions de coneixements de la salut i ara està preparant directrius per a les
polítiques i pràctiques per a la millora de l'alfabetització de la salut entre la gent gran en els estats
membres de la Unió Europea. Vostè està convidat amablement a participar en una enquesta que s'ha
posat en marxa per tal de recollir aportacions nacionals.
Llegir mes

Les diverses facetes de la prevenció: la intervenció AGE per a Riquesa a l'Envelliment
La conferència europea "Riquesa a l’Envelliment : Del bressol a envellir bé perspectives en el tractament
de les malalties cròniques :La investigació de camins alternatius" es va dur a terme en una de les areas
de la biomèdica italiana, Mirandola, a prop de Bolonya (Itàlia). Es va centrar en els serveis, les
tecnologies i solucions innovadores per millorar la gestió de la salut i les condicions de vida dels pacients
afectats per malalties cròniques i rares. AGE Plataforma Europa va ser convidat com a orador en
l'esdeveniment, per tal d'abordar el tema clau de la prevenció per a la vida independent i la vida
integrada per la gent gran.
Llegir mes
Contes-ta l'enquesta de AGE sobre les necessitats de la gent gran quan viatja
AGE Plataforma Europa ha llançat recentment el projecte ESCAPE en el area de turisme senior. Aquesta
iniciativa, liderada per la Cambra de Comerç i Indústria de Xipre, reuneix socis d'Itàlia (Promofirenze),
Xipre (Organització de Turisme de Xipre i TOP Kinisis VIATGES), França (Gers Chambre de Commerce et
de l'Industrie), Bulgària (Cluster per Turisme Accessible) i Portugal (+ Passeio) amb l'objectiu de facilitar
els intercanvis transnacionals fora de temporada per a la gent gran.
Llegir mes
AGE respon a la consulta pública sobre la revisió intermèdia de l'Estratègia Europa 2020
Després de quatre anys després de la introducció de l'Estratègia Europa 2020, la Comissió Europea va
adoptar el 5 març 2014 una Comunicació «Balanç de l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador". Una consulta pública es va posar en marxa per tal de recaptar
opinions sobre les lliçons apreses dels primers anys de la implementació de l'estratègia i dels elements
que s'han de tenir en compte en el seu desenvolupament, amb la finalitat de construir l'estratègia de
creixement després de la crisi de la UE.
Llegir mes
Cap a uns plans favorables a la comunitat: lliçons apreses del fòrum d'usuaris
ENGAGED
El 21 d'octubre es va organitzar a Letterkenny (Irlanda) un esdeveniment
d'intercanvi i fòrum del usuari, pel projecte de la xarxa temàtica ENGAGED, gràcies
a les aportacions fonamentals de AER - Assemblea de Regions d'Europa, AGE
Plataforma Europa i EHTEL.
Llegir mes
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AGE envia carta al president Juncker per el Semestre Europeu 2014 " Es necessita més per fer front a
la realitat social de la gent gran en el 2015!"
Abans de la publicació d'una pròxima Enquesta Anual sobre el Creixement, AGE
Plataforma Europa presenta la seva avaluació dels Programes Nacionals de
Reforma de 2014 i de les recomanacions específiques per país de la Comissió al
president electe Jean-Claude Juncker. A més, basant-se en les avaluacions dels
nostres membres, AGE ha produït una anàlisi global del Semestre Europeu 2014
comparant les prioritats polítiques clau d’AGE.
Llegir mes
LlL

AGE contribueix al Pla Continu de la Comissió Europea per a la normalització de les TIC
Com a membre de la Plataforma multilateral europea sobre la normalització de les TIC, AGE Plataforma
Europa va contribuir a l'actualització anual del Pla Continu de Comissió Europea sobre Normalització de
les TIC. El Pla Continu mira el panorama de la normalització en relació amb les prioritats polítiques de la
UE i identifica les possibles àrees d'acció i pot suggerir un pla de treball en relació amb el suport efectiu
de normalització.
Llegir mes
Esdeveniment AGE: Ciutadans Sènior actius per a una UE amigable amb la gent gran
AGE Plataforma Europa es complau a convidar-lo a participar en l'esdeveniment de la tercera edat
activa per a una UE-Edat amistós "que tindrà lloc al Parlament Europeu, a Brussel·les, el 8 de desembre
16,00-18,15 a la sala ASP 6Q1. Serà seguit per un còctel fins 19,15. L'esdeveniment té com a objectiu
crear consciència en la ciutadania activa entre la gent gran i donar-los directament una veu al Parlament
Europeu. També tindrà com a objectiu presentar els resultats dels "Ciutadans Grans actius per Europa”
projecte co-finançat pel programa Europa per als ciutadans . El projecte va desenvolupar mòduls de
capacitació de capacitadors a la UE i com la gent gran pot contribuir a influir en els processos de presa
de decisions de la UE.
Llegir mes
Registris a l’acte conjunt "Suport a l'atenció integral de qualitat: Política i pràctica a nivell local,
regional i nacional"
Eurodiaconia, AGE Plataforma Europa i EuroHealthNet tenen el plaer de convidar-lo a una conferència
de mig dia organitzat pel Comitè de les Regions a Brussel·les el 18 de novembre de 2014, 14,00-17,30.
En aquesta ocasió, reflexionarem sobre els beneficis i reptes del desenvolupament de serveis d'atenció
integral, promoure l'aprenentatge mutu i examinar el treball que es podria dur a terme a nivell de la UE
en aquest camp.
Llegir mes
AGE en el Fòrum de les Pensions: Fase d’adequació i desacumulació de les pensions complementàries
El Fòrum de Pensions és una reunió regular, organitzat per la Comissió Europea, que reuneix les parts
interessades, com els estats membres de la UE, els sindicats, els empresaris i els proveïdors de pensions
en els temes de les pensions complementàries. El 14.10.2014, el Fòrum es va centrar en la promoció de
les pensions complementàries, la portabilitat de les pensions, i el projecte de codi de conducta per als
proveïdors de pensions i la refosa de la Directiva sobre els organismes de previsió per a la jubilació.
Llegir mes
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Un gran pas endavant en el camp de l'atenció a llarg termini a la UE
La Comissió Europea i el Comitè de Protecció Social han publicat el juny de 2014 un
informe conjunt sobre la "protecció social adequada per a les necessitats d'atenció a
llarg termini en una societat que envelleix". Com a resposta, AGE Plataforma Europa
acull amb gran satisfacció l'informe i suggereix algunes accions addicionals.
Llegir mes
Butlletí Doremi de la inclusió social amb l'ajuda de jocs cognitius i companys virtuals
La desnutrició, el sedentarisme i el deteriorament cognitiu són les tres causes principals de malaltia i
mort prematura. Els investigadors del projecte Doremi estan estudiant els signes d'alerta primerenca de
la desnutrició, així com el deteriorament físic i cognitiu i estan buscant possibles solucions per millorar la
qualitat de vida de la gent gran.
Llegir mes
Noticies dels nostres membres
Nou marc normatiu espanyol per a la gent gran
El IMSERSO (Institut de Majors i Serveis Socials) ha elaborat un marc de polítiques
per a la gent gran amb l'objectiu de recollir, en un sol text, les principals prioritats
que guiaran les actuals i futures polítiques públiques cap a gent gran destinades a
promoure l'envelliment actiu i la solidaritat entre les generacions, així com els
desenvolupats per les institucions, les associacions de gent gran i les mateixes persones grans.
Llegir mes

ATDAL OVER 40 convida a la gent gran de Dinamarca, Grècia, Italià, Polònia, Espanya i Turquia a
participar en una enquesta sobre la motivació per aprendre
ATDAL OVER 40 i la seva associació soci Per formare han posat en marxa un ampli estudi sobre els
factors de motivació de l'aprenentatge, en el marc del projecte Grundtvig IMAL
"Innovacions en l'Educació d'Adults madurs". Aquesta enquesta té com a objectiu explorar
els factors que influeixen en les opcions educatives de la gent gran i donar suport a les
seves motivacions, a través d'un qüestionari dirigit directament als ciutadans majors de 40
a Dinamarca, Grècia, Itàlia, Polònia, Espanya i Turquia.
Llegir mes
Resultat de l'enquesta de Eneo sobre com les persones grans viuen la seva jubilació
Com a part del projecte "Une vie après le travail" (una vida després del treball), l'organització
sènior belga ENEO ha dut a terme una enquesta entre 2.496 francòfons belgues jubilats de
diferents edats i orígens per tal de informar-se sobre el seu nivell de satisfacció després de la
jubilació.
Llegir mes
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ALTRES NOTICIES

Mobilització per a entorns amigables amb la gent gran
Índex Global AgeWatch 2014 compara el benestar social i econòmic de les persones grans a 96 països
El 1 d’Octubre, Dia Internacional de les Persones Grans de les Nacions Unides,
HelpAge International va llançar l'Índex Global AgeWatch 2014, la classificació
de 96 països d'acord amb el benestar social i econòmic de les persones grans.
Aquest índex mesura el benestar en quatre àrees clau: seguretat dels
ingressos, la salut, la capacitat personal i un entorn propici, i fa possible la comparació de la qualitat de
vida a la tercera edat a tot el món. És una eina per mesurar el progrés i millorar l'impacte de les
polítiques i pràctiques sobre envelliment de la població.
Llegir mes
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Drets Humans
Nou projecte sobre els drets de les persones grans en l'atenció
El 8 d'octubre es va organitzar un taller sobre "Drets Humans de la Gent Gran en atenció a llarg termini",
organitzada conjuntament per la Comissió Europea i la Xarxa Europea d'Institucions Nacionals de Drets
Humans (ENNHRI), on es va presentar l'últim informe conjunt de la Comissió Europea i el Comitè de
Protecció Social de la UE sobre l'atenció a llarg termini, i va marcar el llançament del nou projecte
ENNHRI sobre els Drets Humans de la Gent Gran en atenció a llarg termini.
Llegir mes

Envelliment Saludable
Guia per a l'automedicació amb antibiòtics dirigits a les autoritats nacionals de salut pública i els
professionals de la salut
El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) ha desenvolupat nous materials de
treball per a l’ús d’antibiòtics, que es posaran en marxa oficialment en un esdeveniment de llançament
a nivell de la UE a Estocolm el 17 de novembre.
El kit d'eines ofereix consells sobre com les autoritats de salut pública i els
professionals de salut, com els farmacèutics i els metges d'atenció primària nacional
podrien relacionar-se amb el públic en general amb la finalitat de promoure l'ús
adequat i responsable dels antibiòtics.
Llegir mes
Conferència Internacional de Ciutats Saludables discuteix visions i solucions per a la vida urbana
Dos terços de la població de la Regió d'Europa viu en zones urbanes, caracteritzades pel trànsit pesat, la
contaminació, el soroll, la violència i l'aïllament social. La gent en els pobles i ciutats experimenten un
increment de malalties, lesions i abús d'alcohol i drogues, amb els pobres típicament exposats als pitjors
ambients. El moviment de Ciutats Saludables de l'OMS té com a objectiu fer front a aquests
desafiaments.
Llegir mes

Informació sobre els presumptes efectes secundaris dels medicaments autoritzats a nivell nacional
ara disponibles a través d'un únic lloc web
A partir del 6 octubre 2014 els ciutadans europeus poden obtenir informació sobre presumptes efectes
secundaris, o reaccions adverses dels medicaments, d'unes 1.700 substàncies actives contingudes en
medicaments aprovats a la Unió Europea (UE) a través d'un lloc web que manté l'Agència Europea de
Medicaments (EMA).
Llegir mes
Bones pràctiques
Transport a la demanda per a les persones amb discapacitat a Ljubljana
Servei de transport a la demanda que permet als passatgers amb discapacitat viatjar amb seguretat i de
forma independent.
Llegir mes
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Seniorenzentrum Krefeld registrat com el primer centre d'Eden als països de parla alemanya
El centre Sènior 'Seniorenzentrum Krefeld' creat per Renate Wapplinger (director gerent de Eden
Institut Europa a Viena,) i Aase Porsmose (coordinador EDEN-Alternative®
Dinamarca) i que treballa amb l'enfocament d'Eden-Alternative®, pretén
canviar radicalment les ajudes i l’atenció de la gent gran i millorar la qualitat
de vida per la gent gran, les seves famílies i els cuidadors.
Llegir mes
“My People Care” emmagatzema i comparteix històries clíniques a través de telèfons intel·ligents dels
pacients
MyPeopleCare és una plataforma perquè les persones que necessiten atenció medica (per
exemple, un ancià, un nen malalt, un adult incapacitat) a casa, i que els permet fer un
seguiment de la seva pròpia informació mèdica en els seus telèfons intel·ligents. Poden
registrar fàcilment el resultat de les visites mèdiques, gravar la seva medicació actual,
seguiment de les cites fins i tot entrar mesuraments simples (com la pressió arterial, els nivells de sucre
a la sang o els nivells de dolor) i fer un seguiment en el temps.
Llegir mes

Sabia vostè que ...?
El Projecte ProfouND finançat per la UE revela que els exercicis de força i equilibri ajuden a prevenir
caigudes i enfortir els ossos. Per tant, els experts aconsellen a les persones majors de 60 anys a
augmentar el seu exercici per reduir el risc de caigudes potencialment greus.
Llegir mes
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