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INFORMACIÓ ESPECIAL
Dia Internacional de la Dona 2018: anem a #PressforProgress sobre igualtat
de gènere en totes les edats!
Com demostren diferents estudis europeus, l’abús
i la discriminació per motius de gènere porten a
encara majors desigualtats, vulnerabilitats i pobresa
en la vellesa. Aquesta situació encara tindrà
conseqüències socials i econòmiques més greus per
l’envelliment de la població europea. Aquest any,
el Dia Internacional de la Dona, sota la campanya
“#PressForProgress” (Pressiona pel Progrés),
demana un activisme més fort i una mobilització
col•lectiva per avançar en la paritat de gènere. Per
tant, és hora de mobilitzar-se, #PressforProgress,
per la igualtat de gènere en totes les edats.
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA EUROPEA AGE
Comença la cooperació de l’Associació Europea d’Innovació per desenvolupar
comunitats intel•ligents i amigables amb la gent gran
Amb motiu de la recent conferència de socis de
l’Associació Europea d’Innovació (European Innovation
Partnership, EIP) sobre l’envelliment sà i actiu, AGE va
proposar l’establiment d’un grup de treball temporal
per fomentar la col•laboració dels socis de l’EIP sobre
l’envelliment sà i actiu i els socis de l’EIP sobre ciutats i
comunitats intel•ligents.
Llegir més
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Taller per discutir consensos sobre el compromís dels pacients:
comprometent-se en la pràctica
El compromís dels pacients va ser el tema d’un dels
esdeveniments de la conferència de socis de l’Associació
Europea d’Innovació sobre l’envelliment sà i actiu. Un taller
va abordar el tema, comptant amb més de 100 experts,
14 organitzacions de gent gran, 6 universitats i 4 regions
italianes que van discutir consensos sobre terminologia, així
com pràctiques de compromís i participació dels pacients.
Llegir més

AGE co-organitza un taller sobre innovació digital en assistència sanitària
El passat 26 de febrer l’oficina regional europea d’Occitània
va acollir un esdeveniment en el context de la conferència de
socis de l’Associació Europea d’Innovació sobre l’envelliment
sà i actiu. La Plataforma Europea AGE i HOPE van convidar
tres projectes del programa H2020, finançats per la UE:
FrailSafe, iPrognosis i ICT4Life. Van presentar les seves
propostes de solucions, basades en les noves tecnologies de
la informació i la comunicació, a inversors públics i privats,
interessats en explotar tecnologies innovadores en els àmbits de la salut i les cures.
Llegir més

Seminari de ROSEnet sobre gent gran i política pública europea 			
més enllà de 2020
La manera de donar suport a la inclusió i la participació de la gent gran
a la societat va ser al centre dels debats del seminari polític “Envelliment
sostenible: persones grans i política pública europea més enllà de 2020”. El
seminari es va celebrar el 20 de febrer, per part de l’associació de xarxes COST
Action ROSEnet (Reduint l’Exclusió de la Gent Gran a Europa). Com a soci, AGE
participa activament en aquesta associació per aportar la visió de la gent gran.
Llegir més

Cuidadors informals i equilibri entre treball i vida: Eurofound alerta de
l’augment de la pressió sobre els cuidadors
Un informe publicat per Eurofound destaca que els cuidadors
informals (aquells que no s’hi dediquen professionalment)
s’enfronten a una càrrega cada vegada més pesada, segons
l’enquesta europea de qualitat de vida del 2016. Més de la meitat
dels enquestats tenen problemes per conciliar el treball i la vida
familiar, un augment significatiu des del 2007.
Podeu veure les nostres infografies, que mostren per què els
cuidadors necessiten suport, en el següent enllaç.
Llegir més
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Dia Mundial de l’Oïda i l’Audició: escolta el futur... i prepara’t per ell
Amb l’augment de l’esperança de vida a Europa cada vegada
més europeus tenen dificultats auditives. Aquestes dificultats
poden afectar la qualitat de vida de les persones que les
pateixen, per exemple reduint les seves activitats socials i
fent-los més dependents dels altres. Un estudi de 25 anys
realitzat a Bordeus, França, mostra que les persones amb
pèrdua auditiva tenen un major risc de dependència, depressió
i discapacitat si la pèrdua no es tracta.
Llegir més

Conferència internacional sobre futurs temes de recerca de la UE en 			
el canvi demogràfic
“Augmentant la base de coneixements sobre el canvi demogràfic”
va ser el títol de la Conferència Internacional de la Iniciativa de
Programació Conjunta “Més anys, Millors vides” (JPI MYBL) que va
tenir lloc a Brussel•les el darrer 13 de febrer. El Dr. Heidrun Mollenkopf,
vicepresident de la Plataforma Europea AGE, membre de la Junta
Directiva de l’organització alemanya BAGSO i president del consell
d’assessorament social del JPI MYBL, va presentar el futur treball del JPI
MYBL, així com altres temes relacionats amb la demografia, el benestar i
la gent gran.
Llegir més

NOTÍCIES DELS MEMBRES D’AGE
AGE France comenta la vaga de cuidadors professionals
Reaccionant a la vaga de cuidadors professionals que es va produir a França el passat 30 de
gener (recollit a l’anterior CoverAGE), Nicole Legrain, d’AGE França, va publicar un comentari
que analitza les causes de la difícil situació a que s’enfronten els cuidadors professionals, tot
suggerint possibles solucions.
Llegir més

La Fundació ‘Zajednički put’ reclama projectes finançats per la UE per ajudar
a la gent gran que necessita assistència
La Fundació Zajednički, organització croata membre d’AGE,
ha llançat una crida per la creació de projectes que estableixin
un model específic que connecti cuidadors individuals o
proveïdors de serveis amb gent gran.
Llegir més
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CEOMA respon a la crida d’AGE per reclamar suport nacional a la directiva
sobre equilibri entre vida laboral i familiar de la UE
CEOMA, organització espanyola membre d’AGE, va enviar
una carta al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social espanyol
reclamant suport nacional a la directiva europea sobre equilibri
entre vida laboral i familiar. Aquesta carta respon a la crida
que va fer AGE per reclamar suports nacionals de cara a influir
en el Consell d’Europa en el referent a aquesta directiva, que
va ser proposada per la Comissió Europea.
Llegir més

AGE guanya suport suís a favor de la directiva de la UE sobre els cuidadors
El Consell Suís de la Gent Gran (SSR-CSA), membre
d’EURAG, que és membre d’AGE, ha seguit l’exemple del
membre espanyol d’AGE, CEOMA, i ha enviat una carta al
seu govern nacional per recolzar l’adopció de la directiva
europea sobre els cuidadors.
Llegir més

ALTRES NOTÍCIES
Setmana Europea de l’Esport: Dóna la teva opinió!
Remarcar els múltiples beneficis de l’activitat física i esportiva per a
tothom, independentment de l’edat o el nivell de condició física, és
l’objectiu de la Setmana Europea de l’Esport, que se celebra durant el mes
de setembre des del 2015. La Comissió Europea ha iniciat una consulta
pública oberta per informar d’una avaluació externa de l’esdeveniment.
Llegir més

Aplicacions seleccionades dels Premis d’Economia de Plata de la UE
La convocatòria es va llançar al 2017 i encoratjava les innovacions
basades en les tecnologies de la informació i la comunicació a participar
en els Premis d’Economia de Plata de la UE, en els quals AGE s’hi
involucra activament. Com a resultat, es van presentar 95 sol·licituds, de
les quals 71 eren elegibles i es van enviar a la següent fase de selecció.
Llegir més

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
DE GENT GRAN
DE CATALUNYA

www.fatec.cat

Primer prototip de guia digital del districte per a gent gran a Alemanya
El projecte Mobile Age, del qual AGE n’és soci, està desenvolupant
i provant noves tecnologies que busquen millorar l’accés de la gent
gran als serveis públics, gràcies a les dades obertes i les aplicacions
mòbils. A un dels territoris on hi treballa, Bremen, acaba de llançar
un prototip de guia digital del districte.
Llegir més

Butlletí de notícies I-PROGNOSIS #7: COMENÇA. A VIURE. AVUI!
Dos mesos després de les celebracions d’any nou, on estem amb els nostres
propòsits? El setè butlletí d’i-PROGNOSIS ret homenatge als líders comunitaris
que posen tota la seva energia a fer el millor de cada dia...
Llegir més

Participants d’un estudi sobre fragilitat expliquen la seva experiència		
i motivació
Amb motiu d’una reunió del consorci al juny, els col·laboradors del
projecte FrailSafe, sobre prevenció de la fragilitat, van visitar el
lloc on es desenvolupa el projecte a Xipre i van entrevistar a tres
participants en l’estudi sobre la seva motivació i experiència.
Llegir més

BONES PRÀCTIQUES
El “Together Project” promou intercanvis intergeneracionals a 				
les residències del Regne Unit
El “Together Project” (Projecte Junts) és un programa d’activitats
intergeneracionals del Regne Unit destinat a fomentar la inclusió social i les
interaccions a les residències.
Llegir més

PROPERES CONFERÈNCIES
Involucrar l’envelliment 2018: noves fronteres de l’envelliment: investigació, política i pràctica
6è congrés francòfon de fragilitat, envelliment, salut i prevenció de la pèrdua d’autonomia
Una nova mirada sobre la longevitat – Col·loqui OLD’UP
7è fòrum mundial sobre la incontinència
Convenció anual pel creixement inclusiu 2017
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PUBLICACIONS
A qui li importa? - Estudi sobre els reptes i necessitats dels cuidadors
familiars a Europa
Aquest informe resumeix les troballes d’una important recopilació de
dades realitzada per COFACE Famílies Europees per fer un balanç de
les necessitats i reptes dels cuidadors familiars a Europa el 2017.
Llegir més

Guia d’Internet (en alemany)
BAGSO, organització alemanya membre d’AGE, ha publicat
una ‘guia per al món digital per la gent gran’, dirigida a usuaris
principiants i més avançats d’Internet.
Llegir més

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES
Convocatòries de propostes disponibles al web de l’AGE:
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

SABIES QUE...
Als 93 anys, una àvia italiana ha anat a Kenya com a voluntària a un orfenat. ‘Nonna Irma’ ha
tingut un gran ressò a Itàlia arran d’un missatge a Facebook de la seva orgullosa néta.
Llegir més

Segueix-nos a les xarxes socials

AGE rep suport de la Comissió Europea. El contingut d’aquesta publicació és únicament responsabilitat de
la Plataforma Europea AGE i pot no reflectir l’opinió de la Comissió Europea.

