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INFORMACIÓ ESPECIAL
AGE i els seus membres aporten la veu de les persones grans al grup de
treball obert de l’ONU sobre l’envelliment
AGE i una important delegació de les nostres organitzacions
membres van participar en la 9a sessió del grup de treball de
composició oberta de les Nacions Unides sobre l’envelliment, que
es va celebrar a Nova York del 23 al 26 de juliol de 2018. Les
reunions van ajuntar els Estats Membres de les Nacions Unides,
la societat civil i institucions nacionals pels drets humans per
estudiar com millorar el gaudiment dels drets humans per part
de les persones grans a tot el món. Va ser una oportunitat per
tal que les organitzacions no governamentals (ONG) donessin
més visibilitat a les violacions de la dignitat de les persones grans.
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA EUROPEA AGE
Uneix-te a la campanya d’AGE contra la discriminació per edat		
i defensa dels drets humans en la vellesa
Amb motiu del 70è aniversari del Dia Internacional dels Drets Humans, el 10
de desembre d’enguany, AGE està preparant una campanya de 70 dies contra
la discriminació per edat que comença el proper dia 1 d’octubre, amb el suport
d’organitzacions de la societat civil. Estigueu atents i uniu-vos al moviment!
Llegir més

AGE demana més poders per les autoritats europees de supervisió
AGE i altres entitats denuncien un decebedor informe del Parlament Europeu sobre la revisió del
Sistema Europeu de Supervisió Financera. Un fort mandat de supervisió serà crucial per garantir la
protecció dels consumidors de totes les edats, especialment per als productes que tenen un impacte
a llarg termini sobre les seves vides i els nivells de vida, com ara els plans de pensions.
Llegir més
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AGE assessorarà la UE en política de pensions com part del
grup d’experts d’alt nivell de la UE
Al desembre de 2017, la Comissió Europea va adoptar la decisió de crear
un grup d’experts d’alt nivell sobre pensions per un mandat de 18 mesos
a partir de juliol de 2018. La secretària general d’AGE, Anne-Sophie
Parent, ha estat nomenada per AGE per integrar-se al grup d’experts.
Llegir més

Personal d’AGE participarà al grup europeu sobre pensions laborals AEAPP
AGE estarà representada en el Grup de Pensions Ocupacionals de l’Autoritat Europea
d’Assegurances i Pensions de Treball (AEAPP). Aquest grup d’interès d’alt nivell assessorarà
a l’AEAPP en tots els assumptes relatius a pensions ocupacionals. El grup d’interès reuneix
representants de proveïdors de pensions ocupacionals, beneficiaris, acadèmics, empleats i
associacions professionals.
Llegir més

Seminaris web per descobrir els Premis Economia de Plata 2018
en la categoria d’organitzacions amb i sense ànim de lucre
Els dies 17 i 18 de setembre es va organitzar un seminari online per
sabés més sobre les organitzacions amb i sense ànim de lucre finalistes
dels Premis Europeus Economia de Plata 2018. Els dos seminaris estan
organitzats pel projecte SEED, en què AGE va participar activament.
Llegir més

Abordant les llacunes de l’atenció domiciliària: inscriviu-vos a l’esdeveniment
final de CARESS, el 3 d’octubre
Durant els últims 3 anys, el projecte CARESS Erasmus+ ha treballat per
millorar la qualitat de l’aprenentatge en la formació professional i educativa en
l’àmbit de l’atenció domiciliària. L’acte final del projecte, el 3 d’octubre de 2018
a Brussel·les, oferirà una visió general de les llacunes de les competències en
l’atenció domiciliaria a Europa i les solucions actuals de CARESS per abordarles.
Llegir més

Co-creant serveis digitals oberts per a ciutats i comunitats sensibles a l’edat:
Conferència Final de Mobile Age
El projecte Mobile Age, finançat per la Unió Europea, té com a
objectiu co-crear, juntament amb persones grans, serveis digitals
que donin suport a la vida independent en la tercera edat, oferir
més oportunitats de participació social i millorar la mobilitat. AGE
co-organitza la conferència final del projecte a Brussel·les el 10
d’octubre de 2018 per presentar les eines i les conclusions de
Mobile Age.
Llegir més
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NOTÍCIES DELS MEMBRES D’AGE
En record de les dones valents: construint ponts sobre el dolorós passat
d’Europa – El testimoni de JA KOBIETA
En el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, AGE està
recopilant testimonis de dones i homes grans que han promogut valors
europeus comuns i que van permetre en la postguerra la reconciliació,
la reconstrucció, la prosperitat i la pau a Europa. Hem entrevistat
Hanna Nowakowska, de la Fundació per a la Dona JA KOBIETA, membre
polonès d’AGE, per compartir amb nosaltres el seu compromís, les seves
contribucions i els seus sentiments sobre el patrimoni cultural de la UE.
Llegir més

Crea contingut multimèdia i interactiu tu mateix - taller d’autor per a
persones curioses
Durant el Dia Mundial de la Gent Gran de 2018, el passat mes de maig,
l’organització alemanya de gent gran BAGSO va organitzar un taller per
què la gent gran creï el seu propi contingut per Internet. El taller va
formar part del nou projecte ERASMUS+ GrandexpertS.
Llegir més

ALTRES NOTÍCIES
Converteix-te en un dels 13 estudiants de doctorat Marie Curie a TRANSSENIOR
TRANS-SENIOR, la xarxa de formació finançada per la UE, ha obert un
procés per contractar a 13 investigadors de primeres etapes per un període
de 36 mesos. El projecte pretén millorar l’assistència al creixent nombre de
persones grans dependents, evitant o millorant les transicions assistencials.
La data límit d’aplicació va ser el 20 de setembre.
Llegir més

Tèxtil intel·ligent per la vida independent: MATUROLIFE informa sobre les
necessitats i preferències de les persones grans
El projecte MATUROLIFE té com a objectiu l’ús de mètodes de co-creació per
dissenyar tèxtils que serveixin per roba, calçat i mobles que donin suport
a l’envelliment actiu i sa. La co-creació significa implicar persones grans
en les diferents etapes del desenvolupament d’aquests tèxtils. En aquest
projecte, AGE, juntament amb Eurocarers, la xarxa de la UE representant de
cuidadors informals, és responsable de la contractació de co-creadors grans.
Llegir més
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El projecte de la UE FrailSafe es reuneix amb fisioterapeutes a Àustria
Al juny de 2018, els experts del projecte finançat per la UE FrailSafe,
en què participa AGE, van reunir 16 fisioterapeutes de l’Hospital
Universitari de Graz (Àustria) al departament neurològic. Hi van discutir
sobre la fragilitat, els seus efectes sobre les persones grans i la seva
repercussió en els resultats del tractament durant i després d’una
estada hospitalària.
Llegir més

BONES PRÀCTIQUES
Una ciutat francesa “presta” mascotes per trencar l’aïllament
de la vellesa
Des de l’octubre de 2017, la ciutat de Cambrai, al nord de França, ha llançat una
iniciativa innovadora per ajudar a trencar la soledat en la vellesa: permetre que
les persones grans tinguin un gos o un gat a casa sense adoptar-lo. La persona
gran pot anar a un refugi i triar entre tots els animals que esperen l’adopció, de
manera gratuïta, a canvi d’una bona cura.
Llegir més

PROPERES CONFERÈNCIES
Hi ha un futur de cures a llarg termini a Europa? Què podem aprendre els uns dels altres 13
de setembre, Praga.
Fòrum de Drets Fonamentals 2018 25 de setembre, Viena.
Envellir bé en l’era digital - ALL Forum 2018 26 de setembre, Bilbao.
Fer realitat els drets: la lluita contra la discriminació per edat Sessió d’AGE al Fòrum de Drets
Fonamentals, 26 de setembre, Viena
Segon seminari internacional sobre l’Índex d’Envelliment Actiu 27 de setembre, Bilbao
Würde bis zuletzt - Suport i atenció a persones amb cures pal·liatives en el context
internacional Taller BAGSO, 27 de setembre, Leipzig
Conferència Internacional sobre Ciutats Saludable 1-4 d’octubre, Belfast
Co-creació de serveis digitals oberts per a ciutats i comunitats aptes per la gent gran
Conferència final de Mobile Age, 10 d’octubre, Brussel·les
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PUBLICACIONS
Promocionant l’aprenentatge d’adults al lloc de feina - Informe final del Grup de
treball de la UE
Aquest informe presenta els resultats del Grup de Treball d’Educació i Formació sobre l’aprenentatge
d’adults 2016-2018. L’objectiu d’aquest grup era identificar polítiques que promoguessin i donessin
suport a l’aprenentatge laboral dels adults.
Llegir més

Desigualtats socials en la mortalitat: l’augment dels avantatges dels casats
Aquesta publicació informa sobre les diferències en mortalitat segons l’estat civil a Noruega, així com
la combinació amb l’educació per donar una visió més àmplia de la desigualtat social en la mortalitat.
Llegir més

Habitatge amigable amb l’edat: disseny futur per a gent gran
Aquesta publicació analitza els reptes que afrontem en la provisió d’habitatges per a gent gran
a mesura que la població envelleix. Examina el repte d’una població envellida, l’impacte de les
polítiques governamentals, els enfocaments dels nous projectes de construcció, el valor social de
l’espai compartit, la importància de la llar i l’ús de la tecnologia.
Llegir més

PROPOSTES
Premi Ciutat Accessible 2019
Projecte ActivAge
Millora de la mobilitat de les persones grans - Premi Horitzó de la innovació social
Consulta’n més a http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

SABIES QUE...
Segons Eurostat, el 32% de majors de 65 anys d’Europa viuen sols, la majoria dones. La soledat
s’ha convertit en una qüestió de salut pública, a la qual la Creu Roja es refereix com una “epidèmia
silenciosa”, “tan perjudicial com fumar 15 cigarrets al dia” i “que mata més persones que l’obesitat”.
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.

