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ESPECIAL INFORMATIU
Economia Platejada, convertint l’envelliment de la població en una oportunitat per al creixement
econòmic
L’Economia platejada és un tema creixent en l'agenda de la UE i en molts
països i regions de la UE, ja que està considerat com una manera de fer
front als desafiaments plantejats per l'envelliment de la població de la UE
en oferir importants oportunitats de desenvolupament econòmic i de
mercat.
Llegir més

NOTICIES D’AGE
AGE busca la integració dels serveis de salut i d'atenció social a Sèrbia i Grècia
Com a part del projecte SmartCare, AGE Plataforma Europa va visitar Sèrbia i
Grècia per examinar com les noves tecnologies poden donar suport a la integració
dels serveis de salut i assistència social.
Llegir més
AGE organitza un Fòrum d'Usuaris de atencions pal·liatives de bona qualitat
Les atencions o cures pal·liatives ajuden a millorar la qualitat de vida de persones terminals o amb
problemes greus de salut. L'evidència mostra que una bona provisió de cures pal·liatives té efectes
positius sobre la persona, així com la família. No obstant això, la concepció tradicional de les cures
pal·liatives se centra exclusivament en el final de la vida, i moltes persones que ho necessiten en
l'actualitat no tenen accés a les atencions pal·liatives de qualitat.
Llegir més
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Esdeveniment sobre l'activitat física per a l'envelliment actiu i saludable al Parlament Europeu
El Dimecres 18 de novembre AGE Plataforma Europa i FIWUK, la
Federació Italiana de Wushu Kung Fu co-organitzen un esdeveniment
de còctel al Parlament Europeu titulada "Esport i activitat física per a
l'envelliment actiu i saludable :. L'exemple tai-txi" L'esdeveniment és
organitzat conjuntament pels membres del Parlament Europeu
Marian Harkin, Lambert van Nistelrooij, Heinz Becker, Alojz Peterle, i
Marc Tarabella, i es durà a terme la nit abans de l'assemblea general
d'AGE Plataforma Europa.
Llegir més
Dia Internacional contra la pobresa: AGE crida a l'acció de la UE a complir l’objectiu de pobresa
Europa 2020 i adverteix de la bretxa de gènere en la vellesa
El Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa el 17 d'octubre de 2015, AGE recorda a la Unió
Europea del seu objectiu de reduir la pobresa a 20 milions entre 2008 i 2020 i de la seva obligació en
relació amb el dret de les persones a viure de forma independent i en dignitat, consagrat en la Carta
dels Drets Fonamentals de la UE, però actualment negat per un de cada cinc europeus majors de 50
anys que estan en risc de pobresa
Llegir més
AGE modera les Jornades de Portes Obertes de la UE en matèria de transport accessible per a la gent
gran
AGE Plataforma Europa va moderar un taller sobre transport accessible per a les
persones majors el 13 d'octubre 2015, com a part de les Jornades de Portes
Obertes de la UE. L'esdeveniment, que va ser coordinat i organitzat per l'Agència
d'Enllaç Flandes-Europa, va ser una iniciativa de Catalunya, Ciutat Regió Arnhem
Nijmegen, la ciutat d'Eindhoven, Liverpool, Flandes, Southend on Sea Borough
Council, Regió Planificació Vidzeme, amb el suport de AGE Plataforma Europa i
Polis.
Llegir més

Directrius per a la participació de la gent gran en el desenvolupament de la innovació
social
El projecte Innovage ha llançat una versió actualitzada de la Guia per a la participació de la
gent gran en el desenvolupament de la innovació social, publicació coordinada per AGE
Plataforma Europa.
Les directrius tenen per objecte donar suport a tots els 'innovadors', incloent investigadors,
proveïdors de serveis, professionals, majors organitzacions de les persones, etc., en la
participació de la gent gran en els processos d'innovació.
Llegir més

AGE cerca Intern per el àrea dels Drets Humans per a principis de 2016
AGE Plataforma Europa està buscant un intern per treballar en Drets Humans a partir de gener 2016 per
un període de 4 a 6 mesos per ajudar a l’oficial de Polítiques de Drets Humans i No Discriminació d’AGE.
Llegir més
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AGE signa una Declaració de Posició Comuna per a una millor atenció de la incontinència a la llar i en
la comunitat
Arran d'una taula rodona entre AGE Plataforma Europa, Eurocarers i SCA per discutir el tema de la
incontinència i la prestació d'un millor servei de continència a Europa a la llar i en la comunitat,
representants dels grups paneuropeus dels pacients i de la societat civil han donat a conèixer una
declaració conjunta que identifica cinc àrees de la política i accions dels interessats
Llegir més
AGE coorganitza un esdeveniment sobre accessibilitat web al Comitè de les Regions
El 18 de setembre de 2015, AGE Plataforma Europa va co-organitzar un
esdeveniment sobre accessibilitat web al Comitè de les Regions a Brussel·les.
L'esdeveniment va ser organitzat en el marc de la Iniciativa per a la Inclusió Europea
d'Internet (EIII), un projecte de la UE en matèria d'accessibilitat web en la qual AGE
hi participa.
Llegir més
Noticies dels membres d’AGE
Nova publicació d’ENEO desafia els estereotips de l'envelliment
Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONU,
l'organització belga ENEO ha llançat una publicació 'Imag'Aînés', resultat
d'un projecte i una campanya d'execució de dos anys, en col·laboració
amb els seus membres.
Llegir més
ATDAL llança una campanya contra la pobresa a Itàlia
ATDAL, membre italià de AGE Plataforma Europa, és part de la campanya presentada el 17 d’Octubre
MISÈRIA LADRA (La misèria és un lladre) amb accions i activitats arreu del país contra les desigualtats
socials, recordant el dret a la igualtat i la dignitat consagrat en l'article 3 de la Constitució italiana. La
campanya va ser llançada el dissabte 17 a Roma amb motiu del Dia Internacional per a l'Eradicació de la
Pobresa i l'Exclusió Social.
Llegir més

ALTRES NOTICIES

Semestre Europeu
El Parlament Europeu aprova l'informe sobre el Semestre Europeu 2015
El Parlament Europeu ha aprovat el seu dictamen sobre el Semestre Europeu d’aquest any. L'informe
destaca que les previsions econòmiques al 2014 eren més optimistes que els esdeveniments reals i que
els Estats membres no han mostrat el mateix compromís en la implementació de les reformes
vinculades al semestre. El comitè demana més mesures concernents als aturats de llarga durada i la
lluita contra la pobresa. També va ressaltar que la vinculació de l'edat de jubilació a l'esperança de vida
no és l'única manera de salvaguardar els sistemes de pensions.
Llegir més

NIF: G08890725 - C. Casanova, 36 baixos, dreta - 08011 Barcelona - Tel: +34 932 150 233 - Fax: +34 934 514 836 E-mail: fatec@fatec.cat - Web Fatec:
www.fatec.cat - Portal de la gent gran de Catalunya: www.gentgran.org Entitat d’Utilitat Pública - Membre d’AGE - “AGE Platform Europe” - Brussel·les Membre
de FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - Barcelona

3

Drets Humans
Aliança Global està buscant consultor per campanya de drets humans
L’Aliança Mundial pels Drets de la Gent Gran està buscant un consultor per tal d'establir l'estratègia de
campanya i una secretaria de l’Aliança Global.
Llegir més
L’Intergrup sobre Envelliment demana mesures ambicioses a la UE per protegir els drets de les
persones grans
Amb motiu del Dia dels drets de les persones grans de les Nacions Unides, els vicepresidents del
Intergrup sobre l'envelliment actiu, la solidaritat entre les generacions i les qüestions familiars, del
Parlament Europeu , subratllen la necessitat de que la UE posi en marxa accions esperades ja fa temps
per protegir el nombre cada vegada més gran de persones grans sotmeses a discriminació per edat.
Llegir més
Ingrés digne a la jubilació
Comissió Europea: Les dones grans en més risc de pobresa
La Comissió Europea ha publicat dades sobre la bretxa de gènere en el risc de pobresa en la vellesa.
Mentre que les taxes de pobresa entre homes i dones no difereixen molt durant la vida laboral, la
diferència augmenta després dels 65 anys, i més encara després dels 75. Les raons per això són les
diferències en els salaris i temps de treball, diferents edats de jubilació per a homes i dones, i el fet que
les dones més grans viuen soles.
Llegir més
Envelliment Saludable
Inscriu-te per ajudar a que la demència esdevingui una prioritat europea!
Al octubre del 2014, Alzheimer Europa va llançar una campanya perquè la demència esdevingués una
prioritat de salut i de la recerca europea. La campanya es basa en la Declaració de Glasgow d'Alzheimer
Europa, que requereix el desenvolupament d'una estratègia de la demència Europea i els plans
nacionals de demència, una major col·laboració mundial sobre la demència i l'augment del finançament
per a tots els tipus de recerca de la demència.
Llegir més

Turisme Sènior
Concurs de viatges: Comparteixi una foto del seu primer viatge InterRail i guanyi dos bitllets a
primera classe amb InterRail!
Comparteixi una imatge de la seva primera aventura amb InterRail durant la
seva joventut i tingui l'oportunitat de guanyar dos passes InterRail per viatjar
amb comoditat i estil per ferrocarril a Europa!
Llegir més
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Bones pràctiques
Icones per augmentar l'atenció dels pacients en l'ús de medicaments als Països
Baixos
Per facilitar l'accés a la informació essencial sobre l'ús correcte dels medicaments,
els farmacèutics holandesos proposen una llista d'icones que destaquen
instruccions clau per al seu ús.
Llegir més

PROPERES CONFERENCIES
Veure aquí el calendari complert

PUBLICACIONS
Envelliment a Europa - Suport a les polítiques per a una societat inclusiva
El llibre "Envelliment a Europa - Polítiques de Suport per a una Societat Inclusiva",
presentat el 29 d'octubre a Brussel·les, examina els reptes socials que tenim a causa del
ràpid envelliment de la població i les possibles solucions. Aquesta publicació
multidisciplinària es basa en les últimes dades recollides en el marc de l'Enquesta de Salut,
Envelliment i Jubilació a Europa del projecte (SHARE) destinat a donar suport a les
polítiques per a una societat inclusiva.
Descarregueu la publicació aquí
Una guia pràctica per a l'envelliment saludable
Una Guia Pràctica per a l'Envelliment Saludable, publicada per NHS Anglaterra, en
col·laboració amb Age UK, Sanitat publica anglesa, i l'Associació del Cap Oficial de Bombers
i de la Gent Gran, té com a objectiu ajudar a les persones a mantenir-se física i mentalment
bé proporcionant consells pràctics i informació sobre la manera de mantenir-se en forma i
independent.
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?
Un estudi de recerca Gales demostra l’impacte decisiu en la percepció de l’envelliment (i estereotips) en el
benestar i la salut de la gent gran....

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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