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INFORMACIÓ ESPECIAL

AGE endega una campanya de drets humans contra la discriminació per edat
Entre l’1 d’octubre de 2018, Dia Internacional de la Gent Gran, i el 10 de desembre de 2018, Dia
Internacional dels Drets Humans, la Plataforma Europea AGE llança una campanya de 70 dies contra
la discriminació per edat, amb el suport d’altres organitzacions associades. Aquesta campanya vol fer
augmentar la consciència social sobre el problema de la discriminació per edat, buscant la comprensió
de la societat i fent-la reflexionar sobre l’impacte negatiu d’aquesta discriminació. La campanya
remarca la importància de defensar els drets humans, independentment de l’edat que es tingui.
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA EUROPEA AGE
La necessitat de lluitar contra la discriminació per edat, 		
al Fòrum de Drets Fonamentals
Els delegats de les comunitats de drets humans i les organitzacions artístiques,
empresarials, internacionals, nacionals i locals es van reunir al Fòrum de Drets
Fonamentals de 2018 a Viena per compartir experiències i discutir noves
perspectives sobre la lluita pels drets humans. AGE va aprofitar l’oportunitat
per explorar més a fons la discriminació per edat i els factors que actuen com a
barreres pel ple i efectiu gaudiment dels drets humans en la tercera edat. També
va examinar com un enfocament basat en els drets pot afrontar aquestes barreres.
Llegir més
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La digitalització i envellir bé: la participació d’AGE al
Fòrum AAL
Sota el lema “Envellint bé en l’era digital: una creixent comunitat de
creadors de canvis”, el Fòrum AAL 2018 va reunir a Bilbao un ampli
ventall d’actors per mirar al futur, marcat per la transformació digital
de la salut i la inclusió social en una Europa envellida. Com en anys
anteriors, AGE va ser present formant part del debat.
Llegir més

AGE s’uneix a la petició d’acord en l’ambiciosa Llei
d’Accessibilitat abans del 3 de desembre
Després de la darrera reunió tripartita de la UE (entre la Comissió
Europea, el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu), el passat
2 d’octubre, AGE i 19 entitats col·laboradores van reiterar la seva petició
conjunta per a l’adopció d’una ambiciosa Llei d’Accessibilitat europea.
Llegir més

Proposta d’inversió de la Comissió: Carta conjunta
del sector social
Com a resposta a la proposta de la Comissió Europea per a un nou
fons, anomenat InvestEU, pel període 2021-2027, AGE i altres
actors que representen els sectors de serveis socials, salut, educació
i habitatge social; demanen l’obertura de la inversió a projectes
d’infraestructura social innovadors, sostenibles i de qualitat.
Llegir més

Justícia inter-generacional: quins desafiaments, quines solucions?
Informe de l’acte conjunt al Parlament Europeu
Les persones de diferents edats consideren que són tractades de manera justa per les polítiques
públiques? Quines són les opcions que han de fer les finances públiques en el procés de canvi
demogràfic? Aquests van ser els temes d’un àpat-debat organitzat al Parlament Europeu el 21 de
juny de 2018 per AGE i el Fòrum Europeu de la Joventut, acollits pel grup sobre Envelliment Actiu i
Solidaritat entre Generacions.
Llegir més

Seminari web sobre prevenció de la fragilitat
Els membres d’AGE i tots els parts interessats són convidades a un
seminari web el 19 d’octubre a les 10h30 per analitzar com afrontar la
fragilitat juntament amb els Estats membres de la UE i veure com el
projecte finançat per la UE FrailSafe pot ajudar als professionals de la
salut a avaluar millor la fragilitat.
Llegir més

FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
DE GENT GRAN
DE CATALUNYA

www.fatec.cat

El Pacte sobre el Canvi Demogràfic es fa amb el Premi Europeu
d’Economia de Plata
El Premi Europeu d’Economia de Plata es va lliurar oficialment al Pacte sobre Canvi
Demogràfic al Fòrum AAL, durant la Bizkaia Silver Week, a Bilbao.
Llegir més

NOTÍCIES DELS MEMBRES D’AGE
Pau i unitat com a conductors essencials per al progrés:
testimoni des de Malta
Per marcar l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, AGE està compromesa
a promoure el patrimoni cultural europeu i el paper positiu que pot aportar a la
vida quotidiana dels ciutadans de totes les edats de la UE. Podeu llegir la nostra
entrevista a Maria Farrugia, de l’Associació Nacional de Jubilats de Malta (NAP),
que comparteix amb nosaltres el seu compromís, les seves contribucions i els seus
sentiments sobre els èxits i els reptes de la Unió Europea.
Llegir més

BONES PRÀCTIQUES
Cura intergeneracional: llar d’infants i residència de dia al Regne Unit
Nightingale House és una instal·lació intergeneracional del Regne Unit que
allotja una llar d’infants i un centre de dia al mateix lloc. Això permet que els
nens i els residents més grans interactuïn diàriament i permet que l’atenció
domiciliària integri els intercanvis intergeneracionals..
Llegir més

PROPERES CONFERÈNCIES
Jocs per a la salut Europa 8-9 d’octubre, Països Baixos.
Co-creació de serveis digitals oberts per a ciutats i comunitats sensibles a la gent gran Mobile
Age Final Conference, 10 d’octubre, Brusel·les.
Creació de ciutats sensibles a la gent gran a la regió nòrdica 15-16 d’octubre, Suècia.
Cap a una societat per a totes les edats: Per què i com les autoritats regionals combaten la
discriminació per edat? Acte conjunt d’AGE, 26 d’octubre, Brusel·les.
Treball Sostenible 2020: l’enfocament nòrdic 29-30 d’octubre, Suècia.
Protecció social adequada i sostenible: el camí cap endavant Conferència Anual AEIP, 8 de
novembre, Brusel·les
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PUBLICACIONS
Reptes en l’atenció a llarg termini a Europa: estudi de
les polítiques estatals 2018
L’estudi proporciona una descripció general dels sistemes estatals d’atenció a
llarg termini en 35 països europeus i examina quatre reptes principals. També
inclou informes de països que fan una anàlisi comparativa dels sistemes
estatals d’atenció a llarg termini i identifiquen les reformes per abordar-les.
Llegir més

Els entorns saludables per a gent gran són entorns saludables
per a tothom: l’experiència de Friuli-Venezia Giulia, Itàlia
Aquesta publicació de l’Organització Mundial de la Salut informa sobre l’experiència
de Friuli-Venezia Giulia a Itàlia i com va implementar estratègies i iniciatives per crear
entorns saludables per a les persones grans mitjançant una combinació d’orientació
internacional, networking, legislació regional, voluntat política i interessats.
Llegir més

Persones grans en desplaçament: les esquerdes de les respostes d’emergència
L’estudi fa un balanç del progrés realitzat i dels reptes pendents que afronten els que responen als
desplaçaments forçats, tant per abordar les necessitats específiques de les persones grans com per
aprofitar les seves capacitats.
Llegir més

PROPOSTES
Consulta-les a www.age-platform.eu/publication-type/call-proposals

SABIES QUE...
A l’illa grega d’Icària, un terç de la població viu més enllà dels 90 anys, i amb bona salut. La dieta
sana, l’activitat física i l’estreta relació amb família i veïns són part del secret de la longevitat dels
seus habitants. Però no en són els únics...
Llegir més o veure reportatge (en francès)

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.

