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INFORMACIÓ ESPECIAL
El seminari conjunt d’AGE troba importants llacunes en la protecció dels
drets humans de la gent gran
Identificar les barreres que impedeixen que la gent gran
gaudeixi plenament dels seus drets humans i com superarles ha estat l’objectiu d’un seminari organitzat conjuntament
per AGE i l’Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides
(ACNUDH) per a la regió europea. Organitzada els dies 12 i
13 d’abril de 2018 a les instal·lacions de l’AGE a Brussel·les, el
seminari va reunir un grup de 35 membres d’AGE, professionals
i experts de drets humans de les Nacions Unides, investigadors i
advocats.
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA EUROPEA AGE
Participa en el nostre taller conjunt sobre Jornades de la Societat Civil sobre
“L’empoderament per superar la bretxa digital”

Llegir més
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Els primers Premis Economia de Plata recompensen els seus guanyadors
Els guanyadors dels primers Premis Economia de Plata es van
revelar en una cerimònia a Brussel·les el 3 de maig. Organitzat pel
Comitè de les Regions, l’acte va analitzar els reptes i barreres de
l’Economia de Plata a Europa, amb 120 representants de diverses
àrees.
Llegir més

Adequació de les Pensions 2018: molts reptes encara per venir!
La Comissió Europea ha publicat el seu Informe d’Adequació de les
Pensions 2018, analitzant l’adequació actual i futura de les pensions als
estats membres de la UE. Es té en compte el 18,2% de les persones
grans que continuen en risc de pobresa i exclusió social, amb reptes
particulars per a les dones grans. L’annex de l’informe inclou una declaració
presentada per AGE.
Llegir més

La Comissió publica un comunicat sobre la transformació de la digitalització
de la salut
El 25 d’abril de 2018, la Comissió Europea va publicar el seu comunicat
sobre la transformació digital de la salut en el Mercat Digital Únic. En
un comunicat de premsa, AGE acull amb satisfacció el potencial de les
tecnologies digitals en salut, tot assenyalant alguns problemes crítics que
cal abordar per assegurar-se que tothom tingui accés a aquests avenços.
Llegir més

Simposi de suport a la governança inclusiva per a la democràcia sostenible:
“No deixar ningú enrere”
El 24 d’abril de 2018, pocs dies abans del Dia Europeu de
la Solidaritat entre Generacions, IDEA Internacional i la
Unió Europea de Majors (membre d’AGE), van organitzar un
simposi per debatre sobre la solidaritat intergeneracional en
relació amb la democràcia sostenible.
Llegir més

La Xarxa Europea d’Ingressos Mínims inicia la seva gira per Europa en autobús
La Xarxa Europea d’Ingressos Mínims (EMIN) ha iniciat una
gira per Europa en autobús per promoure la discussió sobre els
programes de renda mínima adequada a nivell estatal i comunitari.
El membre d’AGE Les Petits Frères des Pauvres va organitzar el
25 d’abril un seminari europeu sobre ingressos mínims a França i
Europa a Lille. AGE estava present.
Llegir més
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Balanç de vida i feina: AGE co-signa una carta amb organitzacions de la
societat civil al president francès Macron
AGE dóna suport a la iniciativa de 50 organitzacions de la societat
civil actives a nivell europeu i nacional, i demana al president francès
Macron que actuï a favor de la proposta de la Comissió Europea per a
una directiva sobre l’equilibri entre la vida personal i laboral.
Llegir més

Uniu-vos a la comunitat MATUROLIFE i creeu tèxtils intel·ligents 			
per a gent gran
Des del gener, AGE s’ha adherit al projecte europeu de 3 anys
Maturolife, que té com a objectiu dissenyar tèxtils intel·ligents per
donar suport a la vida independent i la qualitat de vida de la gent
gran. Si esteu interessats en aquest projecte, podeu unir-vos a la
nostra comunitat d’interessats i participar-hi.
Llegir més

NOTÍCIES DELS MEMBRES D’AGE
Construint Ponts - 12è Dia de la Gent Gran alemanya 2018
Per dotzena vegada, el “Deutscher Seniorentag” serà organitzat per BAGSO,
l’Associació Nacional Alemanya d’Organitzacions de Gent Gran, del dilluns
28 al dimecres 30 de maig de 2018 a Dortmund. Actes festius i debats amb
prominents polítics convidats, com el president federal, constituiran les
atraccions estrella dels 3 dies.
Llegir més

ENVELLINT - Quines propostes? - Quines respostes? - APRe!
APRe!, organització portuguesa membre d’AGE, celebra el 14 de maig
una important conferència nacional encaminada a sensibilitzar sobre
temes relacionats amb l’envelliment a Portugal.
Llegir més

Un projecte finançat per la UE forma professionals que treballen amb
persones grans amb discapacitats sensorials
L’Istituto Rittmeyer, membre de l’Associació Europea de Directors i Proveïdors de Serveis de
Cures a llarg termini per a la Gent Gran (EDE), participa en un projecte finançat per la UE
dirigit a formar professionals que treballen amb persones grans amb discapacitats sensorials:
el projecte SENSNET.
Llegir més
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La ràpida transició cap al pagament sense efectiu planteja
preocupacions a Suècia
Encara que la majoria dels suecs accepten la digitalització dels serveis
financers, i fins i tot els acull amb satisfacció, alguns es preocupen
per les dificultats que planteja aquest ràpid desenvolupament per als
col·lectius vulnerables de la població, en particular les persones grans,
com l’Organització Nacional de Jubilats Suecs (PRO) va explicar en una
entrevista per a BBC News.
Llegir més

Vlaamse Ouderen Raad publica una guia per promoure l’envelliment actiu i la
participació en la comunitat
En el marc de la seva campanya per la setmana sènior 2018, el
Vlaamse Ouderenraad ha publicat una guia -en neerlandès- amb
exemples de bones pràctiques per promoure la participació activa de
les persones grans en les seves comunitats.
Llegir més

Générations Mouvement elegeix nou president
Durant la seva reunió nacional a La Rochelle del 20 al 23 de març,
l’associació francesa Générations Mouvement, la xarxa més gran de jubilats
a França, va triar al nou president, el Sr. Henri Lemoine.
Llegir més

ALTRES NOTÍCIES
Better Finance demana un mecanisme europeu més ampli 				
per la reparació col·lectiva
L’11 d’abril, la Comissió Europea va proposar un “Nou Acord per
als Consumidors” amb l’objectiu d’aconseguir una millor aplicació
i modernització de les normes de protecció dels consumidors de la
UE. La proposta de la UE inclou la introducció d’un mecanisme de
compensació col·lectiva limitat (reparacions col·lectives) a tota la UE
que cobriria serveis financers.
Llegir més

El projecte PROMISS recomana una major ingesta de proteïnes per evitar la
desnutrició en la vellesa
A tota Europa, un de cada cinc adults majors que viuen a casa pateix
malnutrició o està en risc de desnutrició per manca de proteïnaenergia. La millora de la ingesta de proteïnes pot ser beneficiosa per
la prevenció de la desnutrició, tal com va revelar el projecte PROMISS
finançat per la UE, en què participa AGE.
Llegir més
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Pacients o persones? Un repte per als estàndards europeus
Els serveis de salut europeus estan lluitant a mesura que augmenta la demanda.
Gran part de l’augment es deu al creixement de la demanda de serveis de salut
a mesura que la gent viu més anys. Però ha de produir-se aquesta lluita?
Llegir més

Punt d’inflexió en la prevenció de la fragilitat: seminari web del projecte
FrailSafe
El 18 d’abril de 2018, en el marc del projecte FrailSafe, es va
organitzar un seminari per als membres del grup d’acció A3
de l’Associació Europea d’Innovació per a l’Envelliment Actiu i
Saludable, que treballa la disminució funcional i la fragilitat, per
obtenir més informació sobre la metodologia mèdica i clínica
aplicada per al projecte.
Llegir més

Dia Mundial del Parkinson 2018: grans estudis per obrir el camí 			
en la detecció de la malaltia
L’11 d’abril és el Dia Mundial de la comunitat de Parkinson per concentrarse i sensibilitzar sobre aquesta malaltia crònica relacionada amb l’edat que
afecta a 1,2 milions de persones a tota Europa. Tot i que encara no hi ha
cura, equips mèdics i tècnics demanen a la gent gran que participi en una
investigació remota per a la detecció precoç de Parkinson.
Llegir més

PUBLICACIONS
Estudi de la UE sobre l’economia de plata a Europa
El nou estudi, encarregat per la Comissió Europea, explora el
potencial de l’economia de plata de la UE i com potenciar el seu ple
desenvolupament a Europa.
Llegir més

L’atenció a llarg termini a Europa: un enfocament jurídic
Aquest llibre ofereix una visió general dels sistemes d’atenció a llarg termini en 12 estats
membres de la UE i Noruega, centrats en el rerefons jurídic i els seus principis fonamentals.
Llegir més
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PROPERES CONFERÈNCIES
ENVELLINT - Quines propostes? – Quines respostes? - APRe! Portugal, 14 de maig
Cimera empresarial europea Brussel·les, del 23 al 24 de maig
Jornades de la Societat Civil 2018: ciutadania, democràcia i cultura en una Europa Digital
Brussel·les, del 24 al 25 de maig
Empoderament per superar la bretxa digital - Taller conjunt d’AGE sobre els dies de la
societat civil Brussel·les, 24 de maig
XXVI Congrés Europeu de Serveis Socials Espanya, del 28 al 30 de maig
Construint Ponts - 12è Dia de la Gent Gran alemanya 2018 Alemanya, del 28 al 30 de maig
Involucrar les persones grans en la creació d’entorns sensibles a l’edat – Conferència final de
Mobility Scouts Brussel·les, 5 de juny
Conferència Anual AGE 2018: Donant suport al dret de determinació de les persones grans
Brussel·les, 6 de juny

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

SABIES QUE...
Jack Hearn és el professor actiu de judo més gran del Regne Unit. Després de 67 anys
exercint com a professor, Jack segueix ensenyant judo amb 94 anys...
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.

