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El treball de AGE (www.age-platform.eu ) és recolzat pel Programa comunitari per a l'ocupació i la solidaritat social (PROGRESS)
de la Comissió Europea. Els continguts d'aquesta publicació són responsabilitat exclusiva d'AGE Plataforma Europa i en cap cas
s'ha de considerar que reflecteix la posició de la Comissió Europea.
La FATEC ( www.fatec.cat ) es membre actiu de la Plataforma AGE Europa i participa en diferents grups de treball i assemblees.
Per informacio, podeu contactar el departament de relacions internacionals de la FATEC: fatec.catalansdelmon@gmail.com

Informacio especial
El 29 abril 2016 va ser el vuité Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional:
La solidaritat entre les generacions i les interaccions necessàries per
lluitar contra els estereotips i la discriminacio per edat.
Es evident que moltes desavantatges i obstacles que dificulten la igualtat de
participació dels joves i de la gent gran en tota la Unió Europea. Aquesta celebració i el foment de la
solidaritat entre les generacions és més necessari que mai en el context actual de crisi econòmica i
augment de la desocupació, que contribueixen a agreujar els estereotips i la bretxa entre les
generacions
Llegir més/Read More

Noticies de la Plataforma AGE Europa
La lluita contra l'abús de la gent gran en la cura de la salut i de llarg termini - esdeveniment
conjunt AGE
El dia 16 de juny 2016, la Comissió Europea organitzen conjuntament amb el Consell d'Europa,la
Plataforma AGE Europa i la Xarxa Europea d'Institucions Nacionals de Drets Humans (ENNHRI) una
conferència d'alt nivell per augmentar la consciència de maltractament a persones grans a Europa.
Amb motiu del Dia Mundial de la consciència de l'abús de la gent gran, l'esdeveniment promourà una
millor comprensió de l'abús i l'abandó de les persones grans, cridant l'atenció a aquest desafiament
creixent dels drets humans.
NB: El Vicepresident de la FATEC : Ramon-Ricard VIDAL Y PLANA ha estat invitat per la Plataforma AGE
Europa a participar i fer una intervencio en aquesta conferéncia
Llegir més/Read More

NIF: G08890725 - C. Casanova, 36 baixos, dreta - 08011 Barcelona - Tel: +34 932 150 233 - Fax: +34 934 514 836
E-mail: fatec@fatec.cat - Web Fatec: www.fatec.cat - Portal de la gent gran de Catalunya: www.gentgran.org
Entitat d’Utilitat Pública - Membre d’AGE - “AGE Platform Europe” - Brussel·les - Membre de FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - Barcelona

1

El Comitè de l'ONU discuteix sobre el dret a la vida independent
El consorci d'i-pronòstic, dels quals la Plataforma AGE Europa és membre, ha entrat en les
seves activitats principals i ha desenvolupat una enquesta disponible a Internet per tal
d'avaluar millor les necessitats i expectatives al voltant de les noves tecnologies a
desenvolupar durant la vida útil de el projecte. El objectiu del qüestionari es principalment la gent gran de
més de 50 anys d'edat, els pacients amb malaltia de Parkinson, els professionals sanitaris i els
cuidadors. Però no solsament, ja que l'objectiu és de construir una gran comunitat que inclogui també la
participació dels més joves
Llegir més/Read More

Una conferència d'alt nivell promou els drets de les persones grans
El Ministeri d'Afers Exteriors de la República d'Eslovènia va acollir una conferència internacional per
discutir les formes de promoure i protegir els drets de les persones grans amb eficàcia.
Llegir més/Read More

AGE pren posició sobre la discriminació estructural per edat (edatisme)
A la UE hi ha lleis, polítiques i pràctiques que reflecteixen els prejudicis per motius d'edat i de-prioritzen,
queden indiferents o fins i tot exclouen les persones d'edat avançada. Basat en una enquesta per
conèixer l'opinió d'alguns de més de 150 de les organitzacions membres, i amb motiu del Dia Europeu de
la Solidaritat entre Generacions, la Plataforma AGE Europa presentara la nostra posició sobre la
discriminació per edat en un esdeveniment conjunt del Parlament Europeu ( “joint European Parliament
event” ) organitzada per Intergrup en el sub-grup d'envelliment sobre l'envelliment actiu el 26 d'abril del
2016.
Llegir més/Read More

AGE assisteix a “Alcançant l’Equilibri del Dret III: l'ús de límits d'edat en les assegurances”
El 19 d'abril, la Plataforma AGE Europa va assistir a una reunió d'alt nivell organitzada per la companyia
d'assegurances Swiss Re per discutir com aconseguir efectivament un equilibri entre la política contra la
discriminació a la UE i l'avaluació de risc en el sector de les assegurances mitjançant factors com l'edat,
la salut i la discapacitat.
Llegir més/Read More

AGE França participa al Semestre Europeu 2016
Els membres francesos de la Plataforma AGE Europa, han compilat els seus comentaris sobre el
Programa Nacional de Reforma que França està desenvolupant en el marc del Semestre Europeu.
Llegir més/Read More

Un estudi conjunt AGE i SCA revisa les disposicions vigents per a la cura de la continència i
revela un marge de millora
SCA i AGE Plataforma Europa van dur a terme un estudi en sis regions
europees que dóna una idea de la qualitat dels serveis d'atenció de la
continència i disposicions. El resultat d'aquest estudi es va fer públic el 19
d'abril de 2016, durant el sisè Fòrum Mundial sobre la Incontinència, titulat
“salut i assistència social sostenibles: el paper de la cura de la continència per permetre unaa vida
independent i digna”.
Llegir més/Read More

AGE presenta un treball en el turisme d'alt nivell en un taller flamenc
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AGE va ser convidat per Toerismevlanderen per presentar el seu treball en l'àmbit del turisme al taller
'Toerisme va reunir een Zilveren randje' que va tenir lloc al nord de Bèlgica el 18 d'abril del 2016.
Llegir més/Read More

AGE és associat oficial de la campanya de la UE “Treballs saludables per a totes les edats”
La sol·licitud de la Plataforma AGE Europa d’esdevenir associat oficial de la
campanya de la UE durant dos anys “Treballs saludables per a tots” ( “Healthy
Workplaces for All” ), que es va iniciar el 15 d'abril, ha sigut acceptada. Celebrant el
llançament d'aquesta campanya, AGE ha difos un comunicat de premsa per donar a
conèixer el paper fonamental de les condicions i ambients de treball amigables amb la
gent gran, perquè tothom pugui mantenir-se en condicions de treballar fins a l'edat de jubilació i per
gaudir d'una millor salut després de la jubilació. També per contribuir a reduir l'impacte de l'envelliment
demogràfic en els sistemes de salut i de pensions.
Llegir més/Read More

AGE s'associa al projecte EUROSEN sobre el turisme de la gent gran
AGE s'està involucrant en el nou projecte EUROSEN ,finançat per la UE, que té com a objectiu donar
suport al creixement econòmic en el sector turístic, així com fomentar l'envelliment actiu i les interaccions
socials a una edat avançada.
Llegir més/Read More

Fomentant l’habitatgeraonable per la gent gran
AGE va participar en un seminari sobre "Accessibilitat i habitatge raonable", organitzat
per Equinet i el Defensor dels Discapacitats d'Àustria, a Viena (Àustria), en la qual
s’aprofondeix l’ importància d'estendre l'abast del concepte d ' "habitatge raonable"
més enllà de la discapacitat, per incloure aixis la gent gran.
Llegir més/Read More

Noticies de membres de la Plataforma AGE Europa
La FATEC co-organitza un debat d'alt nivell sobre el abus i el maltractament de la gent gran
L'entitat catalana FATEC va ser un dels socis d'un debat molt atès, celebrat a
l’Ateneu Barcelonés, a Barcelona, el 3 de maig de 2016 :
« L'abús de la gent gran: una realitat oculta que necessita respostes adecuades » '. L'esdeveniment va examinar la situació actual del maltractament de la
gent gran a Catalunya i va analitzar possibles accions per tractar eficaçment el
problema.
Reconeguda per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), com una de
les formes més ocultes i ignorades de la violència, l'abús de la gent gran és un
fenomen creixent a Catalunya i arreu del món. Per fer front a això, és essencial
identificar clarament el problema, les seves causes i conseqüències, per poguer
conseguir prendre mesures de prevenció i de protecció. Centrant-se en la prevenció, la sensibilització i la protecció dels drets de les persones grans són la
clau.
A Catalunya, no hi ha una legislació específica contra el maltractament a la gent gran, però altres instruments legals existents poden ser utilitzats per les mesures de prevenció, de protecció o de penalització.
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La necessitat de normes específiques contra l'abús de la gent gran és objecte de debat i controvèrsia, i
pot revelar una manca de valors en les nostres societats.
Durant l'esdeveniment, les organitzacions socials catalanes han proclamat la necessitat de "serveis i recursos específics" per a la protecció de les víctimes d'abús. També es van presentar els resultats d'un
estudi realitzat per l’advocat, Sr. Jordi Muñoz, i aixo juntament amb 10 propostes d'accions per tractar
l'abús de gent gran. Entre elles s'inclouen les polítiques per educar i sensibilitzar els joves o la diponibilitat d'habitatges per a les víctimes de violència per part dels seus familiars o cuidadors.
Llegir més/Read More

Retrats de grans "complidors" seniors
Paula Marckx, membre de l'organització holandesa Okra, ha publicat una sèrie de retrats de « grans
complidors » de Bèlgica que han marcat el seu temps. Es basa en la columna "Lloc de Paula", publicada
a la « Gazette van Detroit” des de 2007. A l'edat de 90, la Sra Marckx segueix sent molt activa en la redacció d'articles sobretot per a les revistes americanes.
Llegir més/Read More

Alternativa 50 + publica posicions sobre els cuidadors i sobre els habitatges
socials a la República Txeca
Les dues posicions s'han publicat com a part del projecte « A través de la millora de
la legislació anti-discriminatòria i social cap als beneficis per a les dones vulnerables » que van rebre suport de la Societat Oberta de Fons de Praga del programa
« Donem una oportunitat »
Llegeix més/Read More

Les 'Petits Frères des Pauvres' celebra 70 aniversari
L'organització francesa 'Les Petits Frères de Pauvres' està celebrant el seu 70°
aniversari aquest any. Creada a l'abril de 1946, després de la Segona Guerra
Mundial, des de llavors, l'associació ha prestat assistència a la gent gran que viu
fràgil i aïllada , en la pobresa, amb un enfocament centrat en el suport emocional i la
relació humana.
Llegeix més/Read More

Altres noticies
Mobilització per a entorns amigables amb la gent gran
Exit de la resposta a la convocatoria EIP AHA per l’adopcio de compromisos i llocs de Referència
Arran de la convocatòria (call for commitments ) per l’adopcio de
compromisos i la convocatòria dels llocs de referència de l'Associació Europea
del partenariat per a la Innovació d'envelliment actiu i saludable (EIP AHE),
tancada el 15 d'abril de 2016, la Comissió Europea ha registrat més de 850
compromisos dels 28 Estats membres (i altres) i 78 presentacions de sol·licituts
de lloc de referència ,de 22 Estats membres.
Llegir més/Read More

Ocupació i Envelliment Actiu
El Parlament Europeu declara que “Erasmus +” ha de ser "per a totes les edats"
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El Parlament Europeu ha aprovat un informe sobre el programa “Erasmus +” i
altres eines per donar suport a l'aprenentatge durant tota la vida.
El programa “Erasmus +” centralitza els programes de formació i educació, que
comprenia fins ara Erasmus (estudiants), Comenius (ensenyament primari i
secundari), l'educació i la formació professional (Leonardo da Vinci) i l'educació
d'adults (Grundtvig). El Parlament lamenta que l'educació professional i
especialment l'educació d'adults han perdut visibilitat en el programa. Es reconeix
la formació i la millora de les qualificacions necessitats d'aturats de llarga durada i el paper de la gent
gran en els programes de formació.
Llegir més/Read More

Lluita contra la pobresa i l'exclusió social
La pobresa: la Comissió i els Estats membres en virtut de la pressió pel Parlament
El Parlament Europeu ha aprovat un informe sobre l'objectiu de la pobresa
d'Europa 2020 de reduir per 20 milions de persones , el nombre de
persones que viuen en la pobresa entre 2008 i 2020. Tenint en compte que
més persones viuen actualment en la pobresa que el 2008 i que les
despeses de les llars han augmentat, el Parlament demana més acció i el
compromís de lluitar contra la pobresa, inclosa la pobresa en la vellesa.
Llegir més/Read More

Accessibilitat: premis 2016 de la Fundacio “Disseny per tothom”
Els premis 2016 de la Fundacio “Disseny per tothom” van ser atribuits a Paris , el
darrer 22 mars 2016, en el marc de la 7° edicio de la fira “ Urbaccess fair “entre 36
projectes o iniciatives de 12 diferents paisos , en reconeixement de les “bones
pràctiques 2015”
Llegir més/Read More

Primera reunió de reflexio sobre el “Barri del futur”
A principis d'abril de 2016, la Comissió Europea, en col·laboració amb la
Universitat d'Utrecht i el grup “Creative Skills for Life”, va organitzar una reunió de
reflexio per tenir un nou esguard sobre la construccio i rehabilitacio de la llar , per
capacitar la gent gran a viure de manera més activa, independent i conectada,
amb dignitat i autonomia. Més de 70 participants de diversos sectors es van
reunir per compartir els seus punts de vista sobre les cases intel·ligents i nous
models de finançament per la rehabilitació urbana.
Llegeix més/ Read More

bones pràctiques:
El nou web del projecte TOY promou iniciatives intergeneracionals entre les persones grans i els
joves
Els membres del projecte “Junts gent gran i joves” (TOY: “Together Old and
Young”) van aprofitar l'ocasió del Dia de Solidaritat entre les generacions de la UE,
per llançar una nova pàgina web. “TOY” promou el joc dels joves amb la gent gran
i dona idees, recursos i informació sobre les iniciatives intergeneracionals .També
ofereix una oportunitat per als professionals, els investigadors i voluntaris per compartir punts de vista,
experiències i investigacions.
Llegir més/Read More

“Les Talents d'Alphonse”: una plataforma francesa en línia per contribuir a la transmissió
d'habilitats entre els joves i la gent gran

NIF: G08890725 - C. Casanova, 36 baixos, dreta - 08011 Barcelona - Tel: +34 932 150 233 - Fax: +34 934 514 836
E-mail: fatec@fatec.cat - Web Fatec: www.fatec.cat - Portal de la gent gran de Catalunya: www.gentgran.org
Entitat d’Utilitat Pública - Membre d’AGE - “AGE Platform Europe” - Brussel·les - Membre de FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - Barcelona

5

“Les Talents d'Alphonse”: és el nom d'una nova pàgina web posada en marxa per dos joves enginyers
francesos per valoritzar l'experiència de la gent gran, i al mateix temps promoure les interaccions socials
entre les joves generacions joves i la gent gran.
Llegeix més/Read More

Properes Conferencies i Congressos (links)







16th International Conference on Integrated Care
Building the Future of Health - International conference
eHealth Week 2016
Mainstreaming Palliative Care for an Age-Friendly Society - PACE-AGE joint event
Fighting elder abuse in health and long-term care - AGE joint event
World Congress on Active Ageing 2016
 Veure l’agenda anual / View Full Calendar

PUBLICACIONS
Monitoring good practices in the areas of employment, social affairs and inclusion
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7885&furtherPubs=yes
Shaping ageing cities - 10 European case studies
“Shaping ageing cities”: reformant les ciutats per l’envelliment - 10 estudis de casos
europeus”. El llibre proposa un panorama comparatiu de l'estructura, tant social com
física, de 10 ciutats seleccionades, en referència a l'envelliment de la població amb
una visio de la societat, la mobilitat, i els entorns construïts i digitals.
Llegir més/Read More

Un

Ions

Convocatories per propostes
EIBURS sponsorship for research on ageing
Preparatory Action "Healthy diet: early years and ageing population"
Horizon 2020: Personalising health care
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Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services
EIBURS sponsorship for research on ageing
Preparatory Action "Healthy diet: early years and ageing population"
Horizon 2020: Personalising health care
Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services
EIBURS sponsorship for research on ageing
Preparatory Action "Healthy diet: early years and ageing population"
Horizon 2020: Personalising health care
Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services
EIBURS sponsorship for research on ageing

Les convocatories es poden consultar al web de AGE:
http://www.age-platform.eu/news-press/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals

Estaveu assabentats que ...?
Una dona francesa , de 91 anys de edat, ha acabat amb la màxima mencio’ un doctorat universitari
començat 30 anys avans...
Llegir més / Read more

Segons una recerca recent:
“Els joves son capaços de correr més de pressa, pero...
...la gent gran coneix com utilitzar els curtcircuits”
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