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DESENVOLUPAMENT DE POLITIQUES EUROPEES

Consell de treball, benestar social i salut mira al Semestre Europeu
A la reunió del Consell el 9 de març de 2015, els ministres de treball, benestar social i de salut van
aprovar una sèrie de conclusions sobre el Semestre Europeu 2015 pel que fa a la modernització dels
sistemes de protecció social, i per fer els mercats de treball més inclusius.
Llegir més
Avaluació de l’Aplicació de l’Informe Final de l'Any 2012 de la UE sobre l'Envelliment Actiu i la
Solidaritat Intergeneracional
Arran d'una avaluació externa de l'Any Europeu 2012 per l'Envelliment Actiu i la Solidaritat
Intergeneracional i l'informe sobre l'execució, els resultats i l'avaluació general d'aquest any europeu
publicat per la Comissió Europea el 15 de Setembre 2014, la Direcció General del Parlament Europeu
per als serveis de Investigació Parlamentària ha publicat una Avaluació de l'Aplicació de l'Any 2012 a la
UE.
Llegir més

Audiència al Parlament Europeu sobre la situació dels Drets Fonamentals
El dilluns 30 de març es va celebrar una audiència al Parlament Europeu sobre la situació dels drets
fonamentals, i es va centrar en temes d'actualitat com la migració a la Mediterrània i la crisi econòmica.
L'objectiu de l'audiència era contribuir al diàleg en curs sobre els mecanismes i mètodes per protegir
millor els drets fonamentals dels ciutadans a la Unió Europea i, en particular, per discutir l'impacte de
l'austeritat en els drets fonamentals, arrel de que la Comissió LIBE va encarregar un informar sobre
aquest tema.
Llegir més
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L’índex de l’Envelliment Actiu publica el seu informe del 2014
Utilitzar l'eina adequada per monitoritzar adequadament l'impacte d'una àmplia
gamma de polítiques és necessària per gestionar l’envelliment de la població.
Aquest és el propòsit de l’Índex de l'Envelliment Actiu (AAI) que mesura el grau
en què les persones grans poden desenvolupar tot el seu potencial en termes
d'ocupació, la participació en la vida social i cultural i la vida independent, així
com el grau en que el entorn en el que viuen els hi permet portar una vida mes
activa.
Llegir Més

La Comissió Europea publica el primer document sobre la Economia Platejada (Silver Economy) i obre
el debat a múltiples parts interessades
Llançat durant la Cimera Europea sobre Innovació per l’Envelliment Actiu i Saludable al març del 2015, el
document “Creixement de l'economia platejada", elaborat conjuntament per les diferents direccions
generals de la Comissió Europea, és un primer intent de presentar el que l'Economia platejada ha de
oferir en una Europa que envelleix ràpidament i el que la Unió Europea ja està fent per donar-li suport.
Llegir més

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS
El Passaport Europeu de la Ciutadania Activa ajuda a fer sentir la seva veu
El Comitè Econòmic i Social Europeu acaba de publicar un Passaport Europeu de la
Ciutadania Activa adreçat a donar suport a la ciutadania activa i la democràcia
participativa a Europa. En ell s'explica a la pràctica com pot fer sentir la seva veu a
nivell de la UE i l'informa sobre el moment adequat (quan s'ha d'activar), equips
(amb qui ha d'unir forces) i eines (de quines disposa i l’instrument participatiu que
ha d'utilitzar).
Llegir més

ESPECIAL INFORMATIU
Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional 2015
Fomentar la solidaritat intergeneracional i la cooperació a través d'entorns amigables amb la gent
gran: la resposta correcta a desafiament demogràfic d'Europa
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De nou aquest any, un gran nombre d'iniciatives s'han dut a terme a tot Europa per donar suport a la
interacció intergeneracional i la cooperació. Com cada any des de 2009, el 29 d'abril ha estat
l'oportunitat per a AGE i els nostres membres per recordar als que prenen les decisions i al públic en
general de la importància de fomentar l'intercanvi i la solidaritat entre les generacions per poder
afrontar l'envelliment demogràfic i una sèrie de reptes socials actuals.
Llegir més

NOTICIES D’AGE
AGE Plataforma Europa presenta HAIVISIO durant la setmana de la e-Salut
AGE Plataforma Europa participarà a la Setmana de la e-Health a Riga el 11 de
maig del 2015. Durant aquest esdeveniment, el Secretari General d’AGE, AnneSophie Parent presentarà el projecte HAIVISIO i explicarà quin tipus de suport a les
comunicacions pot oferir als projectes de salut en línia.
Llegir més

18 juny: esdeveniment final del projecte WeDO2 - ¿Es preocupa pel benestar i la dignitat de la gent
gran? Nosaltres també!
Aquest esdeveniment té com a objectiu presentar els resultats del projecte
WeDO2, una associació Europea de 8 organitzacions procedents de 7 països
diferents (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Alemanya, Grècia, Polònia, els Països Baixos
i el Regne Unit), i AGE Plataforma Europa.
Llegir més

15 i 16 juny 2015: AGE coorganitza un esdeveniment d'alt nivell per tractar dels maltractaments de la
gent gran a Europa
Amb motiu del 10è Dia Mundial del Maltractament de la Gent Gran, el 15 de juny del 2015, AGE
coorganitza un esdeveniment de dos dies per fer un balanç de l'acció europea i internacional per tractar
el maltractament de la gent gran i poder oferir una millor protecció i promoció dels drets de les
persones grans.
Llegir més

AGE i el FED comuniquen recomanacions per a un mercat digital únic e inclusiu
Impulsar el creixement i la creació de llocs de treball a la UE a través del
desenvolupament de l'economia digital d'Europa és una de les principals
prioritats de la Comissió Europea 2014-2019. Per a això, la Comissió està
preparant una ambiciosa estratègia de mercat digital únic (DSM) i que te com
a objectiu eliminar els obstacles existents per aquest desenvolupament. Les
tres àrees principals d'acció per a aquesta estratègia es van donar a conèixer
en un comunicat de premsa al març 2015.
Llegir més
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Noves directrius per donar suport a la participació dels usuaris en la innovació social
Finançat per la UE, el projecte Innovage ha publicat recentment un informe destinat a facilitar la
participació dels usuaris de més edat en el procés d'innovació social. Les "Directrius per a la participació
de la gent gran en el desenvolupament de la innovació social" han estat
desenvolupats per la Plataforma AGE Europa sobre la base dels resultats de la
literatura i de l'experiència de treballar amb persones grans adquirida en el marc
de Innovage i altres projectes de recerca europeus. Llegir més

Els drets fonamentals a la UE: ¿Cap a on anem? - Declaració conjunta de ONG
Abans de l'audiència pública del Parlament Europeu sobre la situació dels
drets fonamentals a la Unió Europea el 30 de març, una coalició d'ONG
socials, incloent EDAT Plataforma Europa, va emetre una declaració de
premsa conjunta per fer un balanç de la situació, posant de relleu les
deficiències i fer propostes per garantir el respecte dels drets fonamentals a
la UE.
Llegir més

Noticies dels membres d’AGE

FATEC treballa per promoure una major solidaritat intergeneracional
L’organització catalana FATEC està cooperant amb el CNJC (Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya) i el CJB (Consell de la Joventut de Barcelona) en diferents
projectes com la llei de voluntariat, el futur de les pensions, el Codi d'Ètica, per tal de
promoure una major solidaritat , l'enteniment, la convivència i la participació entre les
diferents generacions.
Llegir més
Activitats intergeneracionals locals a Bèlgica
El Consell Local de la Gent Gran de la ciutat de Mechelen (Bèlgica) està organitzant i recolzant una sèrie
d'activitats intergeneracionals locals per celebrar el Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional.
Llegir més

Edat Regne Unit llança una nova pel·lícula per promoure els drets humans de les persones grans
víctimes d'abusos en centres d'atenció
El 21 abril 2015, AGE Regne Unit va publicar un vídeo per promoure els drets
humans de les persones grans i augmentar la consciència de maltractament o
negligència en residencies i centres d’atenció.
Llegir més
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ACLAP Festa de la solidaritat entre generacions
ACLAP (França) va organitzar el passat 29 abril, amb motiu del Dia Europeu de la
Solidaritat Intergeneracional, un mati de trobada i reflexió sobre el tema
intergeneracional, a Marsella, França.
Llegir més
"Com l'Esperit arriba als grans", conferència organitzada per Old'Up 10 octubre 2015
Old'Up, membre francès de AGE, està organitzant un seminari titulat "Com l'Esperit
arriba als grans" el proper 10 octubre 2015 a París. El butlletí d’inscripció i el programa
detallat estarà disponible a mitjans de maig a la seva pàgina web.
Llegir més

Membres italians d’AGE miren a la pobresa en la vellesa
Amb motiu del Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional, les organitzacions membres d'AGE Itàlia
van dura terme una reunió oberta el dijous 23 d'abril amb les institucions nacionals i europees per
parlar de l'eradicació de les causes estructurals de la pobresa.
Llegir més

ALTRES NOTICIES
Semestre Europeu
Plataforma Social escriu carta per preguntar quins son els objectius principals d'Europa 2020
Plataforma Social, de la qual AGE és una organització membre, ha dirigit una
carta al Vicepresident de la Comissió Europea, Jyrki Katainen, per preguntar
quin es el futur de l'Estratègia Europa 2020. La Plataforma Social planteja la
seva preocupació perquè l'Estratègia Europa 2020 només serà revisada per la
Comissió després de trobar la manera de posar-la en consonància amb el pla
d'inversions proposat per la Comissió. La Plataforma Social considera que això hauria de ser a l'inrevés.
Llegir més

Drets Humans
El Festival de Teatre de l’Art de l’envelliment mira cap a la realitat de l'envelliment a Europa
Durant el primer Festival Europeu de Teatre i Ciència - L'art de l'Envelliment- que va tenir lloc a Romania
(Timisoara) del 16 al 19 abril, 2015, es van posar en escena cinc obres
de teatre en diversos idiomes, basades en la investigació artística de
recerca i el teatre de col·laboració a Europa, per crear consciència sobre
temes d'envelliment en un context europeu. L'esdeveniment marca el
final del projecte de dos anys de teatre creatiu d’investigació "L'art de
l'Envelliment” per la Convenció de Teatre Europeu (ETC), que també va
posar en marxa en aquesta ocasió la seva publicació creativa
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d'investigació “Portant als escenaris el tema candent del canvi demogràfic a Europa” que proporciona
informació en profunditat de totes les col·laboracions teatrals sobre l’Art de l’Envelliment, amb
aportacions d'experts en l’àrea, acadèmics i científics.
Llegir més
Lluita contra la pobresa i l’exclusió social
La Xarxa Europea de Pressupostos de referència informa sobre el treball realitzat fins ara
El projecte europeu “Xarxa de Pressupostos de referència” és un projecte pilot,
finançat per la Comissió Europea i iniciat per el Parlament Europeu, que va des
de Gener 2014 fins al Juny 2015. El seu objectiu és desenvolupar una
metodologia comuna, així com, els pressupostos de referència per tres tipus de
unitats familiars (un adult, un adult amb dos nens i dos adults i dos nens) a les
regions principals dels 28 Estats membres. Els pressupostos de referència es
defineixen com cistelles de preus raonables de béns i serveis que representen
nivells de vida adequats. Llegir més

Envelliment Saludable
15a Conferència Internacional per a l'Atenció Integral: presentacions i vídeos
La 15a Conferència Internacional per a l'Atenció Integral "Necessitats
Complexes, Solucions integrades: Involucrar, donar el poder i
permetre a les persones desenvolupar una vida activa i sana" va tenir
lloc a Edimburg, Escòcia el 25-27 de març del 2015. L'objectiu
d'aquesta conferència era intercanviar coneixements, experiències i noves idees en el disseny i el
lliurament de la salut i l'assistència social integrada.
Llegir més

Bones pràctiques
"Tablas para la Vida” 'reuneix estudiants i persones grans amb demència a Espanya
“Tablas para la Vida”, programa a càrrec de l'organització espanyola SEPAD un servei creat per la Junta d'Extremadura per a la prevenció de la
dependència - té com a objectiu facilitar una 'teràpia' d'intercanvi
intergeneracional entre els joves estudiants i residents de més edat en els
centres d'atenció , amb especial els residents que pateixen demència,
especialment Alzheimer.
Llegir més
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Els escacs fomenten l'envelliment saludable i vincles intergeneracionals a Espanya
Fa uns anys que el Club Màgic Extremadura a Espanya ha posat en marxa
el programa "Escacs saludables", en sis grans centres d'Extremadura, en
col·laboració amb el SEPAD - Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia. Les sessions de joc d'escacs fetes
a mida per les persones grans s'organitzen setmanalment, juntament amb
exposicions i partides d'escacs intergeneracionals entre persones grans i
joves, inclosos els joves en risc d'exclusió social.
Llegir més

Campaments d'estiu intergeneracionals a França
La associació francesa Vittacolo organitza campaments temàtics per a nens i joves.
Entre les diferents opcions de vacances proposades per l'organització, els
campaments d'estiu intergeneracionals donen la benvinguda als nens i els seus avis, i
aconsegueixen que les dues generacions es diverteixin juntes i enforteixin els seus
vincles d’unió. S'ofereixen una gran varietat d'activitats intergeneracionals: cuinar,
jugar, construir cabanes de fusta, actuar, etc.
Llegir més en francès: http://www.vitacolo.fr/les-colos-intergenerationnelles.html

Art al carrer “teixeix” les diferents generacions a Bèlgica
Inspirat pel “Yarn Bombing" moviment iniciat als Estats Units i al Regne
Unit (o l'art de la millora d'un lloc públic o un objecte amb graffiti de
teixit de punt -"Tricot Urbain" en francès), es van organitzar iniciatives
intergeneracionals a Bèlgica per “teixir” les ciutats durant l'hivern 20142015 .
Llegir més

¿L'Era de la No Jubilació? promou el canvi social positiu sobre la edat al Regne Unit
“¿L'Era de la No Jubilació?- Un debat nacional sobre les oportunitats en una
societat on vivim mes anys” és un moviment de col·laboració per al canvi social
positiu sobre la edat al Regne Unit, que va ser llançat a Londres a l'octubre del
2013. Reuneix a empresaris, responsables polítics, innovadors, dissenyadors,
acadèmics i ciutadans de totes les edats que estiguin disposats a crear una
societat sense barreres d'edat, on les habilitats, les capacitats, el coneixement i la
saviesa es valoren sigui quina sigui la seva edat. Llegir més
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El projecte "La meva família saludable" encoratja a la gent gran de Hongria i Polònia a menjar més
fruites i verdures
“La meva familia saludable” es va iniciar al setembre del 2014, i és un projecte de
la UE, que busca promoure el consum de fruites i hortalisses entre els nens, la
gent gran i les dones embarassades a Hongria i Polònia. La idea és que la gent i
els membres de la família gaudeixin de veritat dels sabors, textures i colors de
fruites i hortalisses fresques.
LLegir més

PROPERES CONFERENCIES
Veure aquí el calendari complert

PUBLICACIONS

L’agenda Social de la UE es centra en el Semestre Europeu
La 40a edició de l'Agenda Social de la UE es centre en el Semestre Europeu 2015 - el procés de govern
econòmic de la UE - i l'Any Europeu 2015 per al Desenvolupament.
Llegir més i descarregar la versió pdf aquí

C CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES

Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web:
http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals

¿SABIES QUE?
Demostrant que l'edat pot desafiar els tabús, la japonesa Yasue Tomita apareix en l'actual onada
de "pornografia de plata '' al Japó en el seu debut com a actriu porno a l'edat de 61 ...
Llegir més
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