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29 d’Abril, Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional 
 
 

AGE anima a les seves organitzacions membres, socis i altres organitzacions o individus interessats a 
celebrar la solidaritat intergeneracional al voltant del 29 d'abril i ens informi sobre les seves iniciatives o 
projectes. 
          

AGE està involucrat en una campanya de sensibilització per atreure l'atenció dels polítics a nivell 
europeu, nacional, regional i local sobre la manera de repensar el concepte de la solidaritat i la 
COOPERACIÓ entre les generacions.  
Aquesta campanya va ser llançada el 2008 i ara es recolza en una creixent coalició d'organitzacions 
europees que operen en diversos sectors i en representació dels diferents grups de ciutadans 
interessats. 
Objectiu de la campanya:  
Convertir la Unió Europea més amigable amb la gent gran i millor adaptada al nostre envelliment de la 
població, així com promoure que la solidaritat entre generacions tinguin prioritat en l'agenda de la UE.  
 
Uneix-te al nostre seminari web en entorns amigables amb la gent gran 
L'equip de l'AFE-INNOVNET el convida a unir-se al seu primer seminari que tindrà lloc el 29 abril 2014 
11:00 - hora de Brussel·les · les '(CET) per tal de commemorar el Dia Europeu de la Solidaritat 
Intergeneracional.  
L'objectiu del seminari serà el de presentar el projecte de l'AFE-INNOVNET i els seus objectius a tots els 
interessats (autoritats locals i regionals, universitats / centres de recerca, organitzacions de la societat 
civil, la indústria i les PIME).  
 
 

 
Consell  La cimera Social subratlla les preocupacions del mercat econòmic i laboral 
 

   
Celebrada el 20 de març de 2014, abans del Consell de Primavera de la UE , la Cimera Social Tripartita va 
reunir els interlocutors socials de la UE , el president de la Comissió Europea , José Manuel Barroso , 
president del Consell Europeu Herman Van Rompuy , i el primer ministre grec , Antonis Samaras ( en 
representació de la presidència de torn de la UE ) . Les discussions es referien a la situació econòmica a 

ANUNCI ESPECIAL 

DESENVOLUPAMENT DE NORMATIVES A LA UE 
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la UE , la ' Estratègia Europa 2020 i les recents propostes de la Comissió sobre la competitivitat industrial 
, el clima i l'energia . També van cobrir la desocupació juvenil i el diàleg social en relació amb el  
« semestre europeu» per a la coordinació de les polítiques econòmiques . 
 
 
Els interlocutors socials es van apoderar de l'impuls de la Cimera per cridar l' atenció dels dirigents 
europeus a la crítica situació dels mercats laborals de la UE i la manca de progrés en l'assoliment dels 
objectius socials de l'Estratègia Europa 2020 de la UE. Van posar en relleu les falles en el procés i 
l'aplicació del Semestre Europeu i van coincidir en la necessitat de redoblar els esforços col · lectius per 
perseguir el creixement econòmic sostenible , alhora que garantint la cohesió social i l'ocupació de 
qualitat . 
 

  Parlament Europeu  Acord aconseguit en els comptes bancaris bàsics per a tots 
 
El 20 de març, del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió de la UE van arribar a un acord sobre 
una directiva per garantir l'accés a uns comptes bancaris bàsics per a tots els ciutadans "amb 
independència de la residència o de la situació financera".  
 
La Directiva estableix el dret a obrir un compte de pagament que permet realitzar operacions essencials, 
com la recepció de sous, pensions i assignacions o el pagament de factures de serveis públics, etc 
També proporciona més transparència per facilitar la identificació i comparació de comissions bancàries 
i fer més fàcil canviar de banc.  
 

Comissió Europea   Revisió de la Directiva de la UE sobre els fons de pensions d'ocupació 

- 
El 27 de març, la Comissió Europea va adoptar una proposta legislativa de noves normes relatives als 
fons de pensions d'ocupació (OPJ), revisió de la directiva europea vigent sobre els fons de pensions 
d'ocupació que es remunta a 2003. Aquesta revisió té com a objectiu reforçar el mercat interior en 
fomentar el desenvolupament de la cooperació transfronterera de pensions, i transforma la Directiva 
existent amb nous i extensos requisits de govern en la gestió de riscos, l'externalització i l'auditoria 
interna. No obstant això, tal com es va anunciar a principis de 2013 pel comissari de Mercat Interior, 
Michel Branier, la nova proposta no cobreix el tema de les normes de solvència per als fons de pensions, 
que de moment seguirà sent una qüestió oberta. La Comissió té la intenció de tornar a examinar 
aquesta qüestió sobre la base de dades més complertes. 
 
Comissió crida a l'acció conjunta i sostinguda per promoure l'equitat en salut i l'accessibilitat 
La Comissió Europea ( DG SANCO ) , va organitzar el 18 de març la conferència ' La salut a Europa - Pel 
que és més just " centrat en com millorar l'equitat de la salut i l'equitat a Europa, millorar l'accés a la 
salut i combatre la discriminació en matèria de salut. La Comissió va reconèixer que les desigualtats en 
salut han anat en augment en els últims anys i que es requereixen noves mesures per fer front a la 
bretxa entre rics i pobres i entre certs grups socials i l'accés a la salut  garantida per a tots . D'acord amb 
el Comissionat de Salut , Tony Borg , desenvolupar polítiques integrades a nivell nacional són claus ja 
que molts factors socials i educatius condueixen a la desigualtat en salut . Especial atenció també ha de 
prestar als grups desfavorits o discriminats de població, més susceptibles d'experimentar les dificultats 
d'accés d'atenció de la salut : les minories ètniques i els emigrants , les persones amb discapacitat , els 
problemes psicològics , malalties cròniques greus , les persones que són discriminades per la seva 
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orientació sexual , gènere o edat ; els pobres, els aturats . El Comissionat de Salut també va insistir que 
el desafiament requereix una acció sostinguda i real col · laboració entre els governs i les institucions , i 
ha anunciat que la Comissió Europea llançarà en les pròximes setmanes una acció conjunta contra el 
càncer per millorar l'accés a l'atenció i detecció . 
 
En un comunicat de premsa conjunt , l'Aliança Europea de Salut Pública ( EPHA ) (de la qual AGE és un 
membre ) i el Fòrum Europeu de Pacients ( EPF ) van acollir amb satisfacció aquest primer pas cap a una 
major equitat , però fan una crida a la necessitats de noves mesures per enfortir la salut i l'equitat en el 
projecte Estratègia 2020 involucrant més a la societat civil i alhora subratlla qüestions clau com ara la 
potenciació del pacient , promoció de la salut , prevenció de malalties i l'alfabetització de la salut . 
 
Comissió recomana mesures per reduir la bretxa salarial 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona , la Comissió va adoptar el 07 de març diverses propostes 
mesura per implementar per els Estats membres per reduir la bretxa salarial a Europa , que segueix sent 
equivalent a gairebé dos mesos de treball de forma gratuïta per part de dones en comparació amb els 
homes . La Comissària Viviane Reding demana , sobretot , una major transparència en els sistemes de 
remuneració . Les mesures recomanades abasten el dret dels empleats a sol · licitar informació , 
desglossada per sexe , sobre els nivells de remuneració , i el deure dels empresaris regularment per 
comunicar informació també desglossats per sexe sobre la remuneració mitjana per a cada posició . Les 
auditories s'han de dur a terme en els salaris en les grans empreses i per tal de aconseguir mes igualtat 
de salaris en les negociacions col · lectives . Almenys una de les mesures recomanades s'ha de 
implementar pels Estats membres abans de finals de 2015 , quan han d'informar sobre els esforços 
realitzats per reduir la bretxa salarial. 
 
 
 
 
AGE fa un pas endavant en la seva campanya per a les eleccions europees de 2014 
AGE, juntament amb COFACE, EWL, ILGA Europa, EDF, ENAR i EAPN va organitzar el 18 de març, un 
esdeveniment en el Parlament Europeu sobre la mobilització dels ciutadans per a les eleccions. 
L'esdeveniment va ser organitzat per Claude Moraes, eurodiputat, i el seu objectiu era analitzar les 
eines i els mètodes que els eurodiputats candidats podrien utilitzar per involucrar els ciutadans de la UE 
a participar en les eleccions i a participar en els processos de presa de decisions, per garantir la 
legitimitat democràtica dels  nous diputats electes, així com per millorar el control de les polítiques de la 
UE pels parlaments europeus i nacionals. 
D'altra banda, per tal de donar major visibilitat als candidats del MEP que donen suport al Manifest de 
AGE, aquest ha començat recentment una  llista dels seus noms al bloc temàtic sobre les eleccions al PE. 
Esperem que això ajudarà AGE a crear una àmplia comunitat de candidats MEP que donant suport als 
nostres compromisos i construir relacions duradores amb els futurs diputats per assegurar-se que la 
pròxima legislatura serà fer una diferència per a la gent gran a Europa. 
 
 
 
 
Noves directrius sobre la participació de l'usuari en la innovació social 
La participació dels usuaris de més edat en la planificació i el desenvolupament d'enfocaments 
innovadors per promoure l'envelliment actiu i saludable és essencial en el desenvolupament de nous 
béns i serveis. La transformació dels usuaris en socis assegura la pertinència i adequació de nous 
enfocaments i ajudarà a ser implementades i adaptades als diferents contextos.  

REUNIO INFORMATIVA ESPECIAL 

NOTICIES DE AGE 
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En el marc del projecte Innovage, AGE ha elaborat una guia per presentar algunes pràctiques comunes i 
suggeriments sobre la manera de facilitar la participació efectiva de les persones grans en el procés 
d'innovació social. El document posa en relleu la complexitat de tractar amb els usuaris i de 
interaccionar amb ells, alhora que suggereix metodologies útils per a la participació dels usuaris, tenint 
en compte l'enfocament interdisciplinari necessari en la discussió i aplicació de la innovació social. 
 
Març 2014 - Ciutats amigues per a persones grans amb discapacitat visual 
En 2013, un projecte d'associació entre la Unió Europea de Cecs i la Federació Europea de Gossos Guia 
amb el suport addicional de col · laboració i assistència de AGE Plataforma Europa, ha elaborat un 
informe titulat: Una Història de tres ciutats . Aquest reflecteix les experiències d'una mostra 
representativa de persones grans cegues i deficients visuals en tres ciutats europees , Tullamore a 
Irlanda , Salzburg a Àustria i Marsella a França. L'informe utilitza criteris específics per examinar les 
experiències de la gent gran en l'adaptació a la visió pobra intentant al mateix temps continuar accedint 
a les comunitats on viuen . 
Les conclusions d'aquest projecte proporcionen evidència que ajudarà a millorar la vida de les persones 
grans cegues i deficients visuals de tot Europa . El document també proporciona un conjunt d'eines que 
poden ser utilitzats tant pels organismes que treballen amb la gent gran i els que donen suport 
específicament a les persones amb una greu pèrdua de vista . Aquest és el primer document d'aquest 
tipus en que es tracta de la pèrdua de visió relacionada amb l'edat i proporciona una prova vital per 
encoratjar a tots els països per millorar l’accés de la gent gran al seu entorn, tenint en compte les 
necessitats de les persones amb discapacitat visual. 
 
Noticies dels membres de AGE 
FATEC presenta les seves prioritats per a les eleccions europees 
La Federació Catalana d'Associacions de Gent Gran, FATEC, que és l'organització membre d'AGE, 
formada per voluntaris i que representa al voltant de 345 mil persones grans a Catalunya, ha presentat 
als seus candidats a eurodiputats les seves recomanacions sobre els principals problemes que afecten a 
la gent gran com la salut, la dependència, les pensions , l'abús, la seguretat de la llar, la solitud, els 
productes financers, els contactes intergeneracionals i l’envelliment actiu.  
 
Aquestes recomanacions s'han reunit en el manifest de FATEC 
(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e613fbcc8b&view=att&th=144d99c04c457e07&attid=0.1&disp
=safe&zw) 
 
 
 
 
Nou lloc web d'informació jurídica per a les persones vulnerables 
Els notaris d'Europa (Conseil des Notaires d'Europe, CNUE) han posat en marxa un nou lloc web que 
ofereix informació en alemany, anglès i francès sobre les mesures de protecció per a les persones 
vulnerables en els països de la UE amb un sistema notarial (22 països): http:// vulnerable-adults-
europe.eu/Home.aspx. 
  

ALTRES NOTICIES 
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Llançament de la campanya 'Pensa abans sobre el dema' que permet la planificació del Projecte 
la 'segona vida'  
Com es pot preparar un mateix per un millor futur? Aquest és el reflex de la campanya belga " Think 
Sooner About Later " ( " Pensez plus tôt à plus tard " ) , llançat el 2 d'abril de 2014.  
Iniciat per la Fundació Rei Balduí , aquesta campanya està dirigida a canviar les actituds de la gent cap a 
la preparació de la seva vida de retir i es basa en un joc de la caixa '50 + , fem projectes! ", que ens 
condueix , d'una manera divertida , per els 6 temes principals de la campanya : la planificació del final 
de la nostre carrera , assegurant els recursos financers , la gestió de la salut , pensant en la vida 
posterior , mantenint-nos actius i interactius , i l'adaptació de les condicions del habitatge . Aquesta 
caixa conté targetes amb preguntes i propostes de resposta per donar suport a la reflexió i el diàleg . És i 
pot ser utilitzat dins de les famílies , i per diferents generacions . Les caixes estaran disponibles a partir 
del 10 d'abril 2014. 
 
AGE participa en la conferència: el futur de les pensions a Europa: dos anys després del Llibre Blanc 
sobre les pensions 
El 26 de març, la Comissió Europea va organitzar una conferència per commemorar el segon aniversari 
de l'adopció del Llibre Blanc sobre les pensions, que va fixar l'agenda europea en relació amb les 
pensions. Els comissaris Andor, Barnier i Rehn van esbossar noves mesures per la implementació 
d'aquesta agenda: alinear l'edat de jubilació amb l'esperança de vida, augmentar l'ús dels sistemes de 
pre-finançament i millorar l'adequació de les pensions. 
La adequació segueix sent una prioritat clau per a la Comissió ja que els nivells de pobresa relativa i les 
privacions materials , entre els jubilats segueixen sent en alguns Estats membres molt elevats, que van 
des del 50% a Bulgària fins a l'1% a Luxemburg . Per tant , la Comissió també posarà atenció en el " pilar 
zero " , és a dir , els règims de renda mínima adequada per als que no han obtingut els drets de pensió 
suficients . 
 
AGE Plataforma Europa va contribuir al debat mitjançant la presentació dels objectius restants per a les 
reformes de pensions i proposar algunes recomanacions . La  secretari general de AGE, Anne - Sophie 
Parent , que va participar en l'últim panell titulat " Com seran les pensions per a les futures generacions 
d'europeus ? ' , ha insistit en particular en la necessitat de promoure la igualtat de gènere en les 
pensions i garantir l'adequació en la perspectiva a llarg termini . És crucial per garantir ingressos 
adequats per a una vida digna , tant per a la generació del baby - boom , per a la qual estalviar per a la 
seva vellesa pot ser massa tard , així com per a les generacions futures que es jubilaran en un context 
demogràfic i econòmic diferent . AGE també ha posat èmfasi en la situació de les dones d'edat avançada 
i de la « edat molt avançada » per els que els ingressos de la pensió i estalvis s’erosionen amb el temps i 
ja no són suficients per mantenir la seva salut i cures de llarga durada . 
 
Petites partícules per tractar l'Alzheimer 
La malaltia d'Alzheimer s'ha convertit en un important problema de salut en la nostra població que 
envelleix ràpidament , amb un de cada 20 persones majors de 65 anys i un de cada cinc majors de 85 
pacients a Europa . Una xifra que s'espera que es dupliqui a Europa Occidental i es triplicarà a Europa de 
l' Est en els propers 30 anys . Però , malgrat una millor comprensió de les bases moleculars de la 
malaltia , s'ha avançat poc fins ara en el diagnòstic i la cura. 
 
En el marc del projecte finançat per la UE, NAD , els investigadors estan desenvolupant petites 
partícules per rastrejar i tractar aquesta malaltia neurodegenerativa . Aquestes nanopartícules 
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multifuncionals poden creuar amb més facilitat les barreres biològiques dins del cos humà i arribar a les 
zones més afectades . Juntament amb les molècules unides a elles , aquestes partícules podrien 
detectar i eliminar des del cervell als amiloides , dipòsits de proteïnes que són característiques de la 
malaltia d'Alzheimer , i després reduir la velocitat , o fins i tot aturar , el procés neurodegeneratiu . 
 
S'espera que el resultat que el projecte conduirà a una major investigació i un enfocament més eficaç 
per al tractament de la malaltia . 
 
Projecte WEDO2 provat i discussió sobre la formació en l’atenció de qualitat 
Llançat el setembre de 2013, el projecte WeDO2 organitzar del 18 al 20 de març , una reunió a Bonn , 
Alemanya , en la qual els socis van provar un primer conjunt d'eines de formació i discutir un mòdul 
sobre la implementació del canvi . Els socis van tenir una visita d'estudi a Colònia, on es van reunir 
diverses organitzacions que actuen per al benestar i la dignitat de les persones grans que necessiten 
atenció : La xarxa de la tercera edat , The Federal Initiative Dementia Service of North-Rhine Westphalia, 
and the Dementia+art e.V que organitza activitats per a les persones amb demència al Museu Ludwig . 
Els socis ara començaran a provar els mòduls de formació en els seus respectius països i es reuniran a 
Atenes per la Conferència Panhel · lènica de Gerontologia i Geriatria a l'octubre. 
 
WeDO2 ( o we do, too! ) té com a objectiu " donar suport al intercanvi d'experiències d'aprenentatge i 
bones pràctiques entre les organitzacions que treballen en el camp de l'educació d'adults formal , no 
formal o informal ( les persones grans i / o cuidadors informals de les organitzacions , universitats , 
centres de formació , els proveïdors de serveis) per millorar la capacitat dels diferents implicats ( 
persones grans, els cuidadors informals , proveïdors de serveis) per cooperar en la planificació i 
prestació de serveis d'atenció a llarg termini i així millorar la qualitat de vida de les persones grans que 
necessiten atenció i ajuda . A partir del marc de qualitat europeu existent per als serveis d'atenció a llarg 
termini , desenvolupat en el projecte WEDO (2010-2012) , el projecte també tractarà de desenvolupar 
amb un enfocament participatiu , noves eines educatives  adaptades als diferents grups . 
 
Bones practiques 
França: Una obra de teatre per sensibilitzar a la gent gran sobre els riscos de caigudes a la llar 
Com a part d'una associació destinada a crear consciència sobre el risc de caigudes a la llar de la gent 
gran, s'ha creat a França una obra de teatre, a on se succeeixen les situacions reals de la vida quotidiana 
i es presenten solucions d'adaptació tècnica de l’habitatge, i de prevenció , així com el suport financer 
per fomentar la vida independent a la llar. 
A mes a mes d'aquesta obra, la Compagnie FOLIAL també ha desenvolupat eines de comunicació i 
informació d'entreteniment, com ara investigacions policíaques o petites conferències. 
 

Generation Games, l'esdeveniment esportiu per connectar a les persones de totes les edats 
 
El 24 de maig de 2014, tindrà lloc a Rotterdam , Països Baixos, una segona edició dels Jocs 
Integeneracionals. Els Generation Games és un esdeveniment intergeneracional per realitzar  
connexions entre les persones de totes les edats a través de l'esport . En totes les activitats de 
l'esdeveniment esportiu ( disseny de logotip , l'hospitalitat durant l'esdeveniment , els voluntaris , la 
comunicació , el disseny dels bastons de relé , gestió d'esdeveniments , etcètera ) , les diferents 
generacions treballen en estreta col · laboració. 
 
Es tracta d'un esdeveniment esportiu popular de diversió a la ciutat : els equips de les generacions ( fills 
, pares , avis , i també equips d'estudiants i ex -alumnes i altres combinacions de generacions ) 
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participen en diversos esports . Un element és el Decathlon intergeneracional : equips d'almenys 2 
generacions tenen l'oportunitat de participar en esports com el futbol , ( cadira de rodes )  tennis , 
bàsquet , escacs , judo , rem , fitness , etc Un altre element són les consultories pels atletes de tots els 
les edats , inclosos els atletes olímpics . 
 
A banda de fer aquestes connexions importants entre les diferents generacions, un altre dels principals 
objectius d'aquest esdeveniment esportiu és el d'estimular a persones de totes les edats per tenir un 
estil de vida actiu i saludable. Els estudis han demostrat clarament que els pares esportistes i de ment 
activa tenen més probabilitats de tenir fills actius i aquests solen inspirar als pares i avis a que  també 
siguin actius. 


