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INFORMACIÓ ESPECIAL
70 anys de drets humans, i ara què?

Durant deu intenses setmanes de campanya, hem parlat de discriminació per edat d’una nova
manera: més atractiva, més provocativa, més accessible també. El 10 de desembre de 2018, la
campanya #AgeingEqual (#EnvellintIgual) va arribar al seu punt àlgid acabant en les celebracions
del 70 aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. Es va tancar amb una invitació per
seguir avançant, de manera que acabem gaudint dels drets humans a qualsevol edat...
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA EUROPEA AGE
En el primer aniversari del Pilar Europeu dels Drets Socials,
AGE demana una estratègia social més àmplia a la UE
Ja ha passat un any des que es va proclamar el Pilar Europeu de Drets Socials per part
de les institucions europees el 17 de novembre de 2017. Per celebrar aquest primer
aniversari, el 29 i el 30 de novembre va tenir lloc una conferència d’ONGs acollides pel
govern portuguès. Aquesta va ser l’ocasió per fer balanç dels avenços fets fins ara i
del treball que encara està per fer per tal d’implementar els 20 principis del Pilar.
Llegir més
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AGE s’uneix a les discussions sobre la futura Estratègia de Discapacitat 		
a la Conferència de la UE
Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, al
voltant de 400 polítics, experts d’alt nivell, representants de la societat civil
i activistes es van reunir per debatre sobre la propera Estratègia Europea
de Discapacitat (2020-2030). L’esdeveniment, organitzat per la Comissió
Europea en col·laboració amb el Fòrum Europeu de la Discapacitat, forma
part dels esforços de la UE per incorporar els problemes de discapacitat i per
donar a conèixer els reptes quotidians a què s’enfronten les persones amb
discapacitat.
Llegir més

AGE posa de relleu els reptes en l’aplicació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible del Grup de Treball de l’ONU sobre envelliment
Els governs estatals, les ONGs i els investigadors van discutir el progrés en la
implementació del Pla Internacional d’Acció d’Envelliment de Madrid (MIPAA)
els dies 19 i 21 de novembre de 2018 a la reunió anual del Grup de Treball de
l’ONU sobre envelliment a Ginebra. El focus temàtic de les discussions va ser
el tema dels cuidadors informals i les experiències nacionals en la incorporació
de l’envelliment a les seves agendes polítiques globals.
Llegir més

AGE emfatitza la urgència d’abordar la discriminació per edat durant la taula
rodona del Palau Reial de Bèlgica
El 4 de desembre de 2018, el rei Philippe i la reina Mathilde de Bèlgica
van participar en la taula rodona “L’envelliment és el nostre futur:
Construïm-lo plegats” organitzada al Palau Reial de Brussel·les. El
secretari general d’AGE va explicar per què és urgent combatre la
discriminació per edat en totes les seves formes i crear una societat
per a totes les edats on ningú no quedi enrere.
Llegir més

Access City Awards: i el guanyador és...
La ciutat de Breda als Països Baixos ha obtingut el premi City Award 2019 per fer més
accessible la ciutat als seus habitants amb discapacitats i a les persones grans.
Llegir més

Un gran pas endavant cap als productes sensibles a l’edat
Impulsats per l’objectiu de dissenyar i oferir productes tèxtils (com vestits,
sabates i sofàs) accessibles, còmodes, de moda i amb teixits intel·ligents, el
projecte MATUROLIFE va realitzar una sèrie de tallers de co-creació en què
més de 90 persones grans de 9 països van expressar les seves necessitats,
preferències, prioritats i idees de disseny.
Llegir més
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NOTÍCIES DELS MEMBRES D’AGE
El Consell Flamenc de la Gent Gran apunta a la discriminació en el
reembossament del sistema de salut belga
Després de la decisió del ministre belga de Salut, Maggie De Block, de
reembossar parcialment les consultes amb un psicòleg en casos de depressió,
ansietat i addicció a l’alcohol, el Vlaamse Ouderenraad (Consell Flamenc de la
Gent Gran) critica que les persones majors de 65 quedin fora de la mesura.
Llegir més

“Europa vol dir reconèixer i abraçar la diversitat”, testimoni
del Regne Unit
Per l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, AGE es compromet a promoure
el patrimoni cultural europeu i el paper positiu que aquest pot aportar a la vida
quotidiana dels ciutadans de totes les edats de la UE. Aquest mes, el Sr. Chris
Walsh de Wise Age (Regne Unit) comparteix amb nosaltres els seus punts de
vista i sentiments sobre la Unió Europea i el seu patrimoni cultural.
Llegir més

ALTRES NOTÍCIES
Democràcia en risc: la societat civil urgeix a actuar
L’actual auge dels nacionalismes, els populismes, els discursos d’odi i
la manca de polítiques efectives en els àmbits socials i mediambientals
posen seriosament en risc les nostres democràcies. Aprofitant l’impuls del
Col·loqui Anual sobre Drets Fonamentals de 2018 es va reunir una àmplia
coalició d’organitzacions de la societat civil per reafirmar la democràcia
com a valor central comú dins de la Unió Europea.
Llegir més

Què fa Europa per mi? - El Parlament Europeu llança un nou lloc web
Mentre s’acosten les eleccions europees, el Parlament Europeu ha llançat un nou
lloc web interactiu multilingüe per il·lustrar de manera concreta què fa la UE per la
vida dels europeus.
Llegir més

El nou European Open Science Cloud recolzarà la recerca a Europa
La Comissió Europea ha llançat el portal European Open Science Cloud (núvol
europeu de ciència oberta) per donar suport a la innovació en recerca a Europa.
Aquesta plataforma virtual permetrà als investigadors europeus desar, analitzar i
reutilitzar dades científiques en línia amb finalitats investigadores i educatives.
Llegir més
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BONES PRÀCTIQUES
El Premi Smart Ageing 2018 reconeix 3 projectes digitals
per combatre l’aïllament de la vellesa
El Premi AAL Smart Ageing reconeix les tecnologies digitals que faciliten les
interaccions del món real per millorar la qualitat de vida en edats avançades.
Descobreix els projectes guanyadors de l’edició d’enguany que se centren en
els problemes d’aïllament social i solitud.
Llegir més

PROPERES CONFERÈNCIES
Salut i atenció en un món digitalitzat: integració de la salut electrònica en els sistemes públics
de salut, 16 de gener, Brusel·les.
Fent de la investigació clínica un element de millor assistència sanitària, 19 de febrer,
Brusel·les.
APUNTA’T LA DATA: Cap a la prevenció del frau: una solució innvadora de salut digital conferència final de FrailSafe, 3 d’abril, Brusel·les.

PUBLICACIONS
Avaluació del rendiment del sistema sanitari - Avaluació d’assistencial
integral
Aquest estudi pretén avaluar el desenvolupament de l’atenció integral als països de la UE i el grau de
maduresa de diversos sistemes sanitaris a nivell estatal, regional i local. També es proposa desenvolupar i
posar a prova un marc d’indicadors per avaluar el rendiment de l’atenció integral.
Llegir més

PROPOSTES
Preavís Convocatòria d’AAL 2019
Consulta altres propostes a www.age-platform.eu/publication-type/call-proposals

SABIES QUE...
Les pràctiques assistencials a Espanya i Escòcia demostren els efectes de l’expansió del finançament
públic en l’atenció a llarg termini en les cures, el benestar financer i l’estalvi en el sistema de salut,
explica un professor d’Economia Política.
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.

