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RESERVI LA DATA
Conferencia Anual d’AGE, 20 de Novembre 2015
“Paper de la UE en la protecció dels drets socials i econòmics de la gent gran"
AGE Plataforma Europa es complau a convidar-los a la seva tercera conferència anual, que tindrà lloc el
divendres 20 de novembre 2015 a Brussel·les un cop finalitzada l'Assemblea General de AGE. El nostre
esdeveniment anual es centrarà en el paper de la UE en la protecció dels drets socials i econòmics dels
ciutadans d'edat avançada i està obert a tots els membres d’AGE i grups d'interès externs. Hi haurà un
àrea d'exposició que permetrà a les organitzacions no governamentals, sense ànim de lucre i proveïdors
de serveis i la indústria amb fins de lucre per presentar les seves activitats o projectes.
Llegir més sobre l'esdeveniment

ESPECIAL INFORMATIU

El 25é dia Internacional de les Persones Grans adverteix de la persistència de la discriminació per edat
i de la negació dels drets humans en la vellesa
D'acord amb xifres recents de l'OMS, s'espera que el nombre de persones més
grans de 60 anys es duplicarà entre el 2000 i 2050, i el 2050 més d'1 de cada 5
persones tindrà 60 anys o més. Desafortunadament, la creixent població de
gent gran ha intensificat les manifestacions de discriminació per edat. Aquesta
tendència fa que sigui encara més urgent mobilitzar-se àmpliament, per adaptar
les nostres societats i fer-les més sostenibles i amigables per la gent gran.
Llegir més
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NOTICIES D’AGE
Membres d’AGE alerten del escàs coneixement i d’una limitada consulta a la gent gran en la
implementació del MIPAA
AGE va respondre a la crida de la Experta Independent de les Nacions Unides per esbrinar
si es respecten els drets humans de les persones grans avaluant l'aplicació del Pla d'Acció
Internacional de Madrid sobre l'Envelliment (MIPAA), com a part de la preparació del seu
informe final previst per al setembre 2016.
Llegir més

Informe de Adequació de les pensions: Els riscos de pobresa augmentaran, els reptes per a les dones
grans no milloraran
Els ministres de treball i Benestar Social del Consell de la UE ha publicat un
informe sobre l'adequació de les pensions. L'informe és una actualització del
Informe d’Adequació de les pensions del 2012, i posa de relleu els principals
desafiaments amb que s’enfronten les persones grans en la consecució del seu
dret a un nivell de vida adequat. Un capítol clau se centra en les dones, que
tenen un risc de pobresa molt més gran que el dels homes. AGE acull amb
satisfacció l'informe i demana accions més concretes que s'han d'adoptar per
millorar les pensions de les dones grans. Llegir més

Innovage conferència final - últims dies per inscriure!
Queden només uns pocs dies per inscriure’s en l'esdeveniment de difusió dels
resultats del projecte Innovage, la nostra "Conferència Europea sobre Innovacions
Socials per una Esperança de Vida Activa i Saludable". Aquest esdeveniment d'un dia
presenta els resultats del projecte Innovage des de 2012.
Llegir més

Socis d’AGE en la prevenció de caigudes, per la campanya "Estigues Fort Estigues Dret"
La xarxa de la UE per a la prevenció de caigudes, ProFouND, està posant en
marxa amb motiu del Dia Internacional de les Persones grans de les Nacions
Unides, la seva campanya "2015 Estigues Fort Estigues Dret” (Stay Strong Stay
Steady), que busca promoure l'envelliment actiu i saludable i la vida
independent a través de l'activitat física. La campanya també inclou una dimensió inter-generacional,
demanant a la gent gran i a la gent jove que treballin junts per prevenir les caigudes.
Llegir més
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AGE publica la seva posició sobre el semestre europeu 2015: les reformes proposades probablement
faràn augmentar les desigualtats i l'exclusió social
La Plataforma Europa AGE ha recollit la opinió dels seus membres sobre les Recomanacions Específiques
dels Països de la UE (RSP), dirigides als estats membres de la UE com a part de l'exercici del Semestre
Europeu 2015. D'acord amb els nostres membres, moltes de les recents reformes
en els sistemes de protecció social nacionals sol·licitats per l'RSP tenen un impacte
negatiu acumulatiu sobre els drets fonamentals de les persones grans en molts
estats membres de la UE, i suposaran un impediment als seus drets per participar
en la societat, i per viure independentment i amb dignitat.
Llegir més
AGE insta al Consell Europeu a respectar els drets humans dels refugiats
Abans de la reunió dels ministres dels estats membres de la UE el passat 14 de setembre per discutir la
crisi de refugiats, la Plataforma Europea AGE assenyala que els nostres valors europeus de democràcia,
llibertat i respecte dels drets humans s'han d'aplicar de la mateixa manera als ciutadans de la UE com
als que busquen refugi en un país de la UE.
En un comunicat de premsa, instem a la Unió Europea i als governs nacionals per acordar una estratègia
comuna de la UE, que permeti respectar aquests valors i donar suport als països de la UE en el respecte
dels drets humans dels refugiats internacionals.

AGE dona la benvinguda a la avaluació del Parlament Europeu sobre l'Any Europeu 2012
La avaluació del Parlament Europeu sobre l’ Any Europeu 2012 per l'Envelliment Actiu i
la Solidaritat Inter-generacional (EY2012) es fa ressò de les recomanacions d'AGE i
demana noves mesures a nivell comunitari i nacional per ajudar a la UE a fer front als
seus desafiaments demogràfics.
Llegir més

Noticies dels membres d’AGE
Organitzacions Nórdiques criden conjuntament per la acollida de refugiats
La reunió de les “Organitzacions de Gent Gran dels països Nòrdics” (NOPO) a
Dinamarca el passat setembre del 2015 va emetre una declaració conjunta
demanant als països nòrdics de rebre els refugiats que fugen de la guerra.
Llegir més
ANBO adverteix del finançament insuficient per a l'atenció domiciliària als Països Baixos
L'Organització Senior holandesa ANBO dona l'alarma sobre el finançament de l'atenció domiciliària als
Països Baixos, avisant de que no estan rebent el suport financer necessari de les asseguradores de salut
per gestionar l'augment de la demanda.
Llegir més
BAGSO pren posició sobre l’esborrany del projecte de la llei alemana de residencies i pal·liatius
La Associació Alemanya d'organitzacions de la tercera edat (BAGSO) ha emès una declaració de posició
sobre l’esborrany del projecte de llei per millorar residencies i cures pal·liatives a Alemanya.
Llegir més
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ALTRES NOTICIES
Mobilització per entorns age-friendly
Vota per que "l’envelliment de la població" passi a ser un tema prioritari del primer Premi del Horitzó
a la Innovació Social!
La Comissió Europea posa en marxa fins al 21 d'octubre, una enquesta pública
perquè els ciutadans puguin triar de entre cinc desafiaments que afronta la
nostra societat i que els agradaria veure tractat en els propers anys per el
programa de finançament Horitzó 2020. Llegir més
Drets Humans
Nova eina en línia per els seus problemes amb els drets fonamentals
L’Agència dels Drets Fonamentals (FRA) acaba de llançar una eina interactiva
en línia anomenada Clarity, per ajudar les persones que senten que no es
respectin els seus drets fonamentals a trobar l'organització adequada que
pugui prestar assistència.
Llegir més
Informe Especial de l'ONU assenyala una inadequada protecció social per a les persones grans amb
discapacitat
El Informador Especial de Les Nacions Unides (ONU) sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat va publicar un estudi sobre la forma de garantir el dret a la protecció social
de les persones amb discapacitat.
Llegir més

Campanya 'Rainbow Silver' ILGA fa llum sobre les necessitats específiques de les persones LGBTI de
més edat i la importància dels intercanvis intergeneracionals
L'1 d'octubre ,Dia Internacional de la gent gran, AGE Plataforma Europa va donar suport a la campanya
presentada als mitjans socials ,”Rainbow Silver” dirigit per ILGA-Europa amb la finalitat d'augmentar la
consciència dels reptes específics als que s'enfronten la gent gran que pertany al col·lectiu de lesbianes,
gais, bisexuals, transsexuals o intersexuals (LGBTI) i compartir els molts recursos de les organitzacions
membres de ILGA i socis de la societat civil sobre aquest tema.
Enllaç a la campanya a Twitter: https://twitter.com/hashtag/SilverRainbow?src=hash
L’Agència dels Drets Fonamentals nomena nou director
El Sr. Michael O'Flaherty ha estat nomenat el proper director de l'Agència de Drets
Fonamentals (FRA). "Els coneixements i àmplia experiència en l'escenari nacional,
europeu i internacional del Sr. O’Flaherty enfortirà el paper de la FRA com un actor
important en la configuració del paisatge dels drets fonamentals en tota la UE ", afirma
la Presidenta del Consell d’Administració de la FRA Frauke Lisa Seidensticker en un
comunicat de premsa.
Llegir més
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Comitè de l'ONU: més acció i dades de la UE són necessàries per fer front als drets de les persones
grans amb discapacitat!
Per primera vegada en la història, la Unió Europea va ser objecte d'examen per un
comitè de drets humans de les Nacions Unides.
Llegir més
La Comissió Europea està consultant sobre els seus drets com a ciutadans de la UE
La Comissió Europea llança una consulta pública per recollir opinions dels ciutadans de la UE sobre els
possibles obstacles que s'enfronten en la seva vida quotidiana al viure, estudiar, treballar, anar de
compres o simplement viatjar dins de la Unió Europea.
Aquesta consulta està oberta del 14 de setembre fins al 7 de desembre del 2015.
Llegir més

Gent gran al mercat laboral
La Comissió Europea vol millorar la situació dels aturats de llarga durada
La Comissió Europea ha presentat una proposta per millorar els serveis prestats als aturats de llarga
durada. Mentre que la desocupació de llarga durada ha augmentat considerablement en els últims anys,
és un problema particular per als treballadors grans, el 60% dels mateixos han estat en atur per mes
d’un any. La Comissió proposa....llegir més
La Comissió Europea estableix un full de ruta per a una millor conciliació de la vida laboral i familiar.
La Comissió Europea ha publicat un document que descriu com vol afrontar el difícil acte d'equilibri de
molts treballadors entre el treball i la vida familiar. El full de ruta advoca per canvis legislatius i no
legislatius en aquesta matèria i inclou no només les accions dels pares i les mares, sinó també per als
treballadors que tenen cura de familiars dependents.
Llegir més
Envelliment Saludable
Dona'ns la teva opinió sobre la igualtat d'accés a l'assistència sanitària a la UE
La Comissió Europea i el Panell d'Experts sobre maneres eficaces d'invertir en salut (EXPH) han posat en
marxa una consulta preliminar pública d'opinió sobre el "Accés als serveis de salut a la Unió Europea».
Llegir més
16a Conferència Internacional sobre Atenció Integrada – Solicitud d’Articles
La 16a Conferència Internacional sobre Atenció Integrada tindrà lloc a Barcelona del 23 al 25 de maig de
2016. La conferència és organitzada conjuntament amb PIAISS del Govern català, Hospital Clínic de
Barcelona (HCB), Fòrum ITESSS i la Fundació Tic Salut.
Llegir més
Dia Mundial de l'Alzheimer subratlla la urgència d'abordar la demència a nivell mundial
El 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, Alzheimer's Disease International (ADI), va
publicar l'edició 2015 de l'Informe Mundial sobre l'Alzheimer, "L'impacte global de la
demència: Una anàlisi de la prevalença, incidència, costos i tendències”, que tracta de la
incidència i l'impacte de la demència en tot el món i fa recomanacions per a proporcionar un
marc global per a l'acció sobre la demència.
Llegir més
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Envelliment Digne
Els eurodiputats presentar declaracions escrites sobre l'Alzheimer i la dignitat al final de la vida
El 5 d'octubre, es van presentar dos declaracions escrites relacionades amb l'envelliment al Parlament
Europeu: sobre la malaltia d'Alzheimer i la dignitat al final de la vida.
Llegir més
Nou estudi de l'OIT posa en relleu la discriminació per edat i gènere al que s’enfronten les persones
grans que necessiten assistència a llarg termini i els seus cuidadors informals
El nou estudi de l'Organització Internacional del Treball (OIT) "protecció LTC per a la gent gran: una
revisió dels dèficits de cobertura en 46 països" posa en relleu una greu manca de protecció social a tot
el món per a les persones grans que necessiten assistència a llarg termini, el que resulta en
discriminació per edat i gènere i un alt risc de pobresa, exclusió social i abús en la vellesa.
Llegir més
L’expert independent de l’ONU sobre la gent gran: un enfocament basat en els drets a l'assistència és
necessari!
El 16 de setembre, l’Expert Independent de les Nacions Unides (ONU) sobre la garantia
dels drets humans per a la gent gran, Rosa Kornfeld, va presentar el seu informe sobre la
assistència i l'autonomia al Consell de Drets Humans i va intercanviar opinions amb els
estats membres i la societat civil.
Llegir més
Enquesta sobre introducció de serveis robòtics per a l'assistència sanitària i l'assistència diària
Com a part del projecte Robot-Era finançat per la UE, i amb l'objectiu d'oferir un conjunt de serveis
robòtics per fomentar la vida independent en la vellesa, es porta a terme una breu enquesta per tal de
recollir les opinions de les diferents parts interessades per la introducció dels serveis de robòtica en els
centres de salut i en les llars de la gent gran.
L'enquesta triga uns 10 minuts i està precedida per un llarg vídeo de 10 minuts on es presenten els
serveis de Robot-Era.
Llegir més
Full de ruta de la Comissió Europea a favor de la baixa dels cuidadors
La Comissió Europea va publicar a l'agost una nova iniciativa política sobre el
tema de la conciliació de la vida laboral-familiar sota el títol “Nou
començament per fer front als desafiaments de la conciliació de la vida
laboral-familiar al que s’enfronten les famílies treballadores”.
Llegir més
Bones pràctiques
Tallers de Graffiti per a la gent gran a Lisboa
Grafitis Lata65 fundat per Lara Seixo Rodrigues, un artista del carrer de l'est de
Portugal, és un taller d'art urbà que ensenya els fonaments de l'art del carrer a la
gent gran en diversos barris al voltant de la ciutat de Lisboa, Portugal . Va
començar com una forma d'apropar l'art a les comunitats, i una manera de
enfortir les pròpies comunitats.
Llegir més
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PROPERES CONFERENCIES
Veure aquí el calendari complert

PUBLICACIONS
Protecció LTC per a la gent gran: una revisió dels dèficits de cobertura en 46 països
Aquest nou estudi de l'Organització Internacional del Treball (OIT) examina la protecció de l’assistència
a llarg termini (LTC) en 48 països.
Llegir més
Adequació de les Pensions 2015: Informe de l’actual i futura adequació d'ingressos en la vellesa a la
UE
Aquest informe sobre l'adequació de les pensions, donat a conèixer pel Consell de la UE, ministres de
treball i benestar social és una actualització del Informe de la Adequació de les Pensions 2012. S'avalua
el grau en que les pensions proporcionen a les persones grans ingressos adequats i protecció contra la
pobresa.
Llegir mes
Informe mundial de l’OMS sobre l'envelliment i la salut
"L’Informe mundial sobre l'envelliment i la salut" de l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) posa en relleu la necessitat d'un canvi social important, per assegurar que les
persones no només visquin més anys, sinó també amb més salut. L'informe descriu les àrees
clau per a l'acció, en l'organització dels sistemes de salut, en els nostres entorns físics i
socials més àmplies, i en la forma en que la societat en el seu conjunt considera a la gent
gran.
http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/en/
'Envelliment: el costat positiu' - Oportunitats i reptes de l'envelliment de la societat per al govern
local
Aquesta publicació, per l'Associació de Governs Locals del Regne Unit (LGA), presenta els reptes
financers, però també les oportunitats que ofereix el canvi demogràfic a les comunitats locals.
Llegir més

C CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES

Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web:
http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals
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¿SABIES QUE?
D'acord amb un estudi recent, els treballadors de més edat no són necessàriament menys
productius que els seus col·legues més joves, però fan servir el seu cervell de manera diferent.
Amb l'edat el nostre cervell és capaç de compensar la disminució en algunes habilitats amb un
augment en d'altres, sempre que s'utilitzen de manera regular.
"Els joves de fet corren més ràpid, però les persones grans coneixen les dreceres” , conclou la
investigació.

Llegir més

El treball d’AGE és recolzat pel Programa comunitari per a l'ocupació i la solidaritat social (PROGRESS)
de la Comissió Europea. Els continguts d'aquesta publicació són d'exclusiva responsabilitat d'AGE
Plataforma Europa i en cap cas s'ha de considerar que reflecteix l'opinió de la Comissió Europea.
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