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RESERVEU LA DATA: 23 de juny  
AGE seminari conjunt "Els drets humans de les persones grans a Europa: ¿A qui li importa?"  
 
Per commemorar el Dia Mundial de la Conscienciació sobre el maltractament de la gent gran, AGE és 
co-organitzador, juntament amb el Consell d'Europa i la Comissió Europea, d’un seminari de parts 
interessades en els drets humans de les persones grans en l'àmbit de l'atenció a llarg termini. 
L'esdeveniment, que tindrà lloc a Brussel·les el 23 de juny, estudiarà la forma d'enfortir la protecció 
jurídica contra el maltractament de la gent gran.  
 
Feu clic aquí per obtenir més informació sobre aquest esdeveniment 
 
 

 
Consell   

 
eHealth Fòrum 2014: informes i presentacions  
Sota el eslògan “Dona a la salut una eOportunitat” el  Fòrum 2014 de la eSalut, organitzat per la 
Presidència grega, en cooperació amb la Comissió Europea,   va reunir prop de 13.000 visitants a Atenes 
el 12-14 de maig per discutir la contribució de les noves tecnologies i la innovació per promoure una 
vida saludable i independent. 

  
 
Llegir mes 
 

ANUNCI ESPECIAL 

DESENVOLUPAMENT DE NORMATIVES A LA UE 

http://www.age-platform.eu/age-work/age-policy-work/dignified-ageing/age-work/2143-save-the-date-human-rights-for-older-persons-in-europe-who-cares
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2147:ehealth-forum-2014-reports-and-presentations&catid=115:latest-news-in-the-council&Itemid=1168
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  Parlament Europeu   
 

Eleccions al Parlament Europeu 2014 
Del  22 a 25 de maig  es va convidar a tots els ciutadans de la Unió Europea a escollir els 751 membres 
del Parlament Europeu (MPE), que els representaran a la UE i influir en el rumb polític de la UE per als 
propers 5 anys. Els recents nous poders transmesos al Parlament Europeu pel Tractat de Lisboa, 
juntament amb la crisi econòmica i les mesures d'austeritat introduïdes en conseqüència, fan aquestes 
eleccions una fita d'especial importància en la conformació de la futura direcció de la política de la UE.  
¿Què passarà després?  ¿quina serà l'acció futura de AGE? 
Llegir mes 
 

Comissió Europea    
 

La comissió Europea obre la 5ª convocatòria del “Access City Award”  
El 5 de maig, la Comissió Europea ha obert el concurs per a la cinquena edició del 'Access City Award 
2014 ", el Premi Europeu de Ciutats Accessibles. El premi anual reconeix i celebra les ciutats pels seus 
esforços per fer que sigui més fàcil per a les persones amb discapacitat i d'edat avançada accedir a les 
zones comunes, com l'habitatge, àrees de jocs infantils, el transport públic o les tecnologies de 
comunicació. Llegir mes 

         
 
La Comissió adopta noves normes que faciliten el suport públic a la investigació, desenvolupament i 
innovació  
La Comissió Europea ha adoptat noves regles que defineixen les condicions en què les ajudes estatals 
poden ser atorgats pels països membres de la UE per donar suport a les activitats de recerca, 
desenvolupament i innovació. L'objectiu d'aquest nou marc és ajudar a que els Estats membres 
assoleixin els objectius de l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador (per exemple, augmentar la despesa en recerca i desenvolupament fins al 3% del PIB), 
mentre que al mateix temps que limita les distorsions en el Mercat Individual. 
Llegir mes 
 
La Comissió llança una consulta pública sobre l'Estratègia Europa 2020  
La Comissió Europea va posar en marxa el 05 de maig una consulta pública per recollir opinions sobre la 
primera avaluació de l'Estratègia Europa 2020 i sobre les qüestions que s'han de tenir en compte en el 
seu desenvolupament futur. La consulta estarà oberta fins al 31 octubre 2014. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2188:2014-european-parliament-elections&catid=439:special-briefing-en&Itemid=1461
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2182:european-commission-launches-5th-access-city-award-competition&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=1166
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2171:commission-adopts-new-rules-facilitating-public-support-for-research-development-and-innovation&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=1166
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2184:commission-launches-public-consultation-on-the-europe-2020-strategy&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=1166
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L'OMS està buscant consultors per el programa Salut 2020  
L’Organització Mundial de la Salut Europa està reclutant a professionals de la salut pública, acadèmics 
de la salut i altres experts en el desenvolupament de polítiques de salut per unir-se a un equip de 
consultors de polítiques destinades a donar suport als països de la UE en l'aplicació del marc de la 
política europea per a la salut i el benestar, Salut 2020.  
Es convida els candidats interessats a respondre a la convocatòria publicada per l'OMS el 8 juny 2014 
Llegir mes a la pagina de la OMS 
 
Nominació del Expert Independent de les Nacions Unides en els drets de la gent gran 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reunió de la Plataforma multilateral europeau sobre la Normalització de les TIC  
El 22 de maig, AGE va participar en la Plataforma multilateral europea (MSP) sobre normalització de les 
TIC - un Grup Assessor d'Experts de la Comissió Europea sobre els assumptes relacionats amb la 
normalització europea de les TIC i la seva aplicació efectiva.  AGE és membre de la Plataforma 
multilateral europea sobre la normalització de les TIC, que va ser creada a finals de 2011 per assessorar 
sobre qüestions relacionades amb l'aplicació de les polítiques de normalització de les TIC. 
Llegir mes 
 
AGE recolza AGENTA Projecte sobre el desenvolupament de les transferències i serveis públics en els 
canvis demogràfics 
 

 
 
 
 
 
AGE s’uneix al BCE Euro Retail Payment Board  
AGE s'ha unit al Euro Retail Payment Board (ERPB) establert pel Banc Central Europeu per succeir al 
Consell de la SEPA (veure ERPB Mandat).  
L'objectiu de la ERPB és contribuir i facilitar el desenvolupament d'un mercat integrat, innovador i 
competitiu per als pagaments en euros a la UE. Llegir mes 

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

NOTICIES DE AGE 

El 8 de maig, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va 
designar a la Sra. Rosa Kornfeld-Mat (Xile) com a expert independent 
sobre els  drets humans per a la gent gran. Aquesta és la primera 
vegada en la història del sistema internacional de drets humans que es 
dóna mandat específic per consolidar una entesa al voltant dels drets 
de les persones grans i fomentar l'aplicació de mesures que 
contribueixin a la promoció i protecció d'aquests drets. LLegir mes 

AGENTA és un nou projecte de quatre anys finançat per la UE (2014-
2017), coordinat per l'Institut de Demografia de Viena de l'Acadèmia de 
Ciències Austríaca. AGE és una part interessada en aquest projecte que te 
per objectiu explicar el passat i predir el futur dels impostos i les 
transferències públiques i serveis a la llum dels canvis demogràfics de la 
Unió Europea. Llegir mes 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-the-european-policy-for-health-and-well-being/news/news/2014/05/applications-invited-for-health-2020-policy-consultants
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2186:meeting-of-the-european-multistakeholder-platform-on-ict-standardisation&catid=406:age-work-on-standarisation&Itemid=1384
http://www.age-platform.eu/images/ERPB_mandate.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:age-joins-ecb-euro-retail-payment-board&catid=398:age-work&Itemid=1376
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2148:nomination-of-new-united-nations-independent-expert-on-older-people-s-rights&catid=435:latest-news-on-the-united-nations&Itemid=1416
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2173:age-supports-agenta-project-on-development-of-public-transfers-and-services-in-changing-demography&catid=27:age-work&Itemid=27
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Dia Mundial de la Salut Digestiva, nou vídeo  
29 maig és el Dia Mundial de la Salut Digestiva. AGE - Plataforma Europea està donant suport en 
aquesta ocasió els esforços de Unió Europea de Gastroenterologia (UEG) i la Societat Europea de 
Neurologia i Motilitat (ESNM), que va produir un vídeo per educar la població en general sobre la 
importància de mantenir un intestí sa i, per tant, contribuir a la prevenció de les malalties típiques de la 
població d'edat avançada a Europa, com ara càncer colorectal i de fetge, i, possiblement, el Parkinson i 
la malaltia d'Alzheimer. 
Veure vídeo 
 
Reservi la data! Els drets humans de les persones grans a Europa: ¿a qui  importa?  
Per commemorar el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Abús de la gent gran, AGE és co-
organitzador, juntament amb el Consell d'Europa i la Comissió Europea, d’un seminari de parts 
interessades en els drets humans de les persones grans en l'àmbit de l'atenció a llarg termini. 
L'esdeveniment, que tindrà lloc a Brussel·les el 23 de juny, examinara la forma d'enfortir la protecció 
jurídica contra l'abús d'ancians. 
Llegir mes 
 
 
Director general de AGE elegit nou vicepresident de la Plataforma Social  
El 13 de maig, durant l'Assemblea General Anual de la Plataforma Social, el director general de AGE, 
Maciej Kucharczyk, va ser escollit no vicepresident del Comitè de Direcció de la plataforma. 
Llegir mes 
 
Noticies dels membres de AGE 
 
Malta: proposta per prohibir la discriminació contra les persones amb discapacitat  
Reconeixent la tasca realitzada per les organitzacions no governamentals, el Partit Nacionalista va 
decidir, durant una sessió parlamentària del 06 de maig, de presentar un projecte de llei de membres 
privats perquè la discriminació contra les persones amb discapacitat esdevingui  il·legal. 
Llegir mes 
 
AGE Irlanda del Nord  inicia una enquesta nacional sobre la discriminació per edat  
AGE NI està recollint exemples de la discriminació per edat a Irlanda del Nord en l'accés a béns, 
instal·lacions i serveis - com ara l'atenció de salut, serveis financers, els punts de venda, etc.. 
Llegir mes 
 
President d’AGE guardonat per la seva destacada contribució al municipi de Ljubljana   
El 9 de maig, el dia de l'alliberament de la capital eslovena de Ljubljana 1945, el municipi de Ljubljana 
atorga premis per reconèixer els mèrits d'alguns dels seus ciutadans. Aquest any, entre els quatre 
premis atorgats  per les seves excel·lents contribucions en favor del municipi, un ha estat atorgat a 
Marjan Sedmak,  President de la Plataforma AGE  Europa, per al desenvolupaments d'una xarxa de 
centres de dia d'activitats per a gent gran destinades a proporcionar instal·lacions locals de base a la 
cadena de atenció a llarg termini per a gent gran i un punt de trobada per a totes les generacions. 
Llegir mes 
 
 
 
 

http://goo.gl/zQMEX1.
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2143:save-the-date-human-rights-for-older-persons-in-europe-who-cares&catid=402:age-work-on-dignified-ageing&Itemid=1380
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2150:age-director-elected-new-vice-president-of-the-social-platform&catid=26:age-position-statements&Itemid=1199
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2170:malta-proposal-to-make-discrimination-against-people-with-disability-illegal&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2152:age-northern-ireland-launches-national-survey-on-age-discrimination&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2135:age-president-awarded-as-outstanding-contributor-to-ljubljana-township&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
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Mobilització per entorns amigables amb la gent gran 

La Comissió Europea publica els resultats de la convocatòria de les estratègies d'envelliment actiu  
Després d'una convocatòria de propostes publicades al juliol de 2013 per la Comissió Europea, projectes 
en sis estats membres de la UE han estat guardonats pel seu suport al desenvolupament i aplicació 
d'estratègies globals d'envelliment actiu, amb un enfocament especial en la col·laboració dels diferents 
nivells de govern i les parts interessades en diferents àmbits d'actuació. 
Llegir mes 
 
MOPACT Fòrum per l’Envelliment Actiu ofereix les primeres solucions per a l'envelliment actiu 
interdisciplinari 

El Fòrum MOPACT es va celebrar a Brussel·les al mes de maig i va presentar els 
primers resultats d'aquest ampli  projecte de recerca de vides més llargues i saludables. El projecte 
reuneix 29 socis i està dividida en sub-grups que busquen diferents dimensions de la longevitat: les 
conseqüències econòmiques i financeres de l'envelliment; les estructures socials, la societat civil i la 
cohesió; suport social, atenció a llarg termini i la qualitat de vida; l'entorn construït i tecnològic; la salut i 
el benestar, biogerontología i fragilitat. AGE és un soci en el grup de direcció d'aquest projecte que va 
des de 2012 fins el 2016.Llegir mes 
 
Nova contribució en solucions TIC per a gent gran en entorns amigables amb la gent gran  
Com a part de la cooperació d'innovació europea sobre envelliment actiu i saludable (EIP AHA), un nou 
informe es va publicar al maig, que examina l'estat de la tècnica de l'ús de les noves tecnologies (TIC) 
per promoure entorns amigables amb la gent gran i identificar millor les necessitats de la gent gran. 
Llegir mes 
 
Revelant el potencial del disseny per a ambients amigables amb la gent gran - esdeveniment final del 
projecte 
 

 
El 24-25 d'abril de 2014, es va celebrar a Barcelona l'esdeveniment final de DAA – Innovació en el 
Disseny per l'Envelliment Actiu, un projecte Interreg IVC, que va reunir a 8 ciutats decidides a definir 
solucions sostenibles per al canvi demogràfic i contribuir a la innovació social a través del disseny de 
serveis.  
Llegir més 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRES NOTICIES 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2172:european-commission-publishes-results-of-the-call-for-active-ageing-strategies&catid=349:latest-new&Itemid=1309
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2165:mopact-active-ageing-forum-delivers-first-solutions-for-active-ageing-across-disciplines&catid=349:latest-new&Itemid=1309
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2151:new-contribution-on-ict-solutions-for-older-adults-in-age-friendly-environments&catid=349:latest-new&Itemid=1309
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2132:unveiling-the-potential-of-design-for-age-friendly-environments-final-project-event&catid=349:latest-new&Itemid=1309
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Semestre Europeu 
Comissió emet recomanacions específiques per país 2014  
El 2 de juny de 2014, la Comissió Europea va donar a conèixer les seves recomanacions específiques per 
país (CSR) cap als Estats membres de la UE. Aquest any, la Comissió veu una tendència a l'alça en la 
macroeconomia i atura els procediments de dèficit contra 7 estats europeus. La Comissió també ha fet 
recomanacions sobre els sistemes de pensions i d'atenció a llarg termini, com en matèria d'ocupació. 
Llegir mes 
 
Ingressos adequats a la tercera edat 
Seguiment i localització de la seva pensió a Europa: és possible, però queda camí per recórrer  
Movent-se a través dels països d'Europa i sempre saber quins són els seus drets de pensió: aquest és 
l'objectiu d'un projecte europeu liderat per una sèrie d'institucions de pensions privats i públics a 
Europa. El projecte es troba en la seva meitat de període i ha presentat els seus primers resultats: un 
sistema de seguiment de pensions europeu és possible, però només en un nivell mínim. 
Llegir mes 
 
OCDE publica Revisió del Sistema de Pensions d'Irlanda  
A petició del Govern irlandès, l'OCDE ha avaluat el sistema de pensions d'Irlanda, que atorga només una 
pensió mínima estatal fomentant a la vegada l'estalvi privat com a complement. L'informe, publicat a 
l'abril de 2014 ofereix una perspectiva internacional sobre els ingressos de jubilació d'Irlanda i cobreix 
tots els components del sistema de pensions: estatals, plans i programes per als empleats del sector 
públic personals i professionals privats. 
Llegir mes 
 
Envelliment saludable 
Taller internacional sobre telemedicina, monitoratge a la llar i els informes dels sistemes de salut 
personals sobre la situació a la UE i EUA  
L'Institut d'Estàndards de Telecomunicacions Europeu (ETSE) va celebrar un taller d'eHealth a Niça el 06 
de maig. L'esdeveniment va reunir ponents d'alt nivell procedents d'Europa, Estats Units, així com 
participants de diversos llocs de tot el món per analitzar la situació de la telemedicina, la vigilància de la 
casa i dels sistemes de salut personals a tot el món. 
Llegir mes 
 
El Projecte Momentum publica 18 factors d'èxit per al desplegament de serveis de telemedicina en 
l'atenció rutinaria 
El 14 de maig, el Projecte Momentum,  xarxa temàtica que recull  experts en telemedicina i grups 
d'interès de més de 20 organitzacions a Europa, va publicar una llista de 18 factors que són crítics per al 
desplegament de serveis de telemedicina en l'atenció rutinaria. Aquests factors, que abasten una 
àmplia gamma d'aspectes, com el finançament, la gestió, els assumptes legals i de seguretat i les 
consideracions tecnològiques, estan ara sotmesos a una consulta pública. Momentum convida a totes 
les parts interessades a presentar observacions i presentar les seves pràctiques exitoses. 
Llegir mes 
 
Codi Europeu de Conducta per Serveis  de Telesalut 2014  
La versió 2014 del Codi europeu de bones pràctiques per als serveis de telesalut comercialitzats ja està 
disponible a www.telehealthcode.eu. El codi dóna suport a les reformes en els serveis de salut i atenció 
d'una manera que respongui a la direcció establerta per la Comissió Europea. Això té a veure amb els 
estils de vida i comportaments, així com amb els tractaments o la gestió de condicions. 
Llegir mes 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2166:commission-releases-country-specific-recommendations-2014&catid=371:latest-news&Itemid=1350
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2168:track-and-trace-your-pension-in-europe-possible-but-some-way-to-go&catid=14:latest-news&Itemid=26
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2131:oecd-publishes-review-of-pension-system-of-ireland&catid=14:latest-news&Itemid=26
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2181:international-workshop-on-telemedicine-home-monitoring-and-personal-health-systems-reports-on-situation-in-eu-and-us&catid=23:latest-news&Itemid=1216
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:momentum-project-publishes-18-success-factors-for-deployment-of-telemedicine-services-into-routine-care&catid=23:latest-news&Itemid=1216
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2175:european-code-of-practice-for-telehealth-services-2014&catid=23:latest-news&Itemid=1216
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Directrius per a la participació de la gent gran en el desenvolupament de la innovació social

Com a part del projecte Innovage, AGE ha elaborat un document que presenta 
algunes pràctiques i suggeriments comuns per permetre la participació efectiva de les persones majors 
en el procés d'innovació social. El document posa en relleu la complexitat de tractar amb els usuaris i de 
connectar 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. 
Directrius per a la participació de la gent gran en desenvolupament de la innovació social 
Llegir mes 
 

Enquesta FED en problemes que enfronten les persones amb discapacitat en el transport  
El Fòrum Europeu de la Discapacitat (EDF) està duent a terme una enquesta demanant a les persones 
amb discapacitat que puguin compartir les seves experiències i les dificultats que han hagut d'afrontar 
quan es viatja en avió, tren, autobús, autocar, i per mar. EDF també està demanant a les persones amb 
discapacitat de comentar l'impacte que fins ara han tingut les noves lleis en les seves vides per esbrinar 
com s'estan posant en pràctica les recents lleis de la UE sobre drets dels passatgers introduïdes el 2013. 
Llegir mes 
 
Bones practiques 
Vídeos entretinguts per aprendre més sobre la salut del cervell i la demència  
Els Freedem Films ofereixen consells pràctics sobre la salut del cervell i la memòria d'una manera 
entretinguda i instructiva. L'objectiu és augmentar la consciència pública i professional al voltant 
d'aquests temes i al mateix temps fer front a l'estigma i la por que pot acompanyar un diagnòstic de la 
malaltia d'Alzheimer i la demència en l'edat avançada. Amb una base i evidència científica i clínica, 
cadascun dels 10 vídeos curts aborda un tema relacionat amb la salut cerebral o demència que la gent 
gran han identificat com importants. 
Llegir mes 

Aplicacions digitals per millorar la salut cognitiva i mental                
SOCIABLE ofereix formació cognitiva assistida per les TIC i l'activació social per a gent gran, els adults 
grans amb deteriorament cognitiu lleu i els pacients que pateixen de la malaltia d'Alzheimer lleu, 
ajudant a mantenir-se mentalment en forma. El cor del projecte és una plataforma única (una tauleta, 
un PC "tot en un" o una "taula digital", una taula amb una pantalla tàctil) i més de 25 aplicacions. 
Llegir mes 
 
Projecte Best Agers Lighthouses: Guiant estratègies d'envelliment en les empreses del Bàltic

 
El projecte Best Agers Lighthouses reuneix socis de tota la regió del Mar Bàltic per tal de donar suport a 
l'ocupació dels treballadors de més edat en les petites i mitjanes empreses a través d'associacions de 
gestió de edat locals. El projecte va presentar els seus primers resultats a Brussel·les el 13 maig 2014. 
Llegir mes 
 

http://www.innovage.group.shef.ac.uk/assets/files/Guidelines%20on%20user%20involvement%20in%20social%20innovation.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:guidelines-on-involving-older-people-in-social-innovation-development&catid=23:latest-news&Itemid=1216
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:edf-survey-into-issues-faced-by-persons-with-disabilities-when-traveling&catid=31:latest-news&Itemid=1224
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2176:entertaining-videos-to-learn-more-on-brain-health-and-dementia&catid=142:independent-living-and-healthy-ageing&Itemid=1422
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2146:digital-applications-to-improve-cognitive-and-mental-health&catid=142:independent-living-and-healthy-ageing&Itemid=1422
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2134:best-agers-lighthouses&catid=128:best-practices-employment&Itemid=1421
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Consells pràctics per a preparar una jubilació activa - Guia en Francès  
Per tal d'ajudar a pensar més aviat sobre el futur, la  Belgian  Royal Notary Federation i la Fundació Rei 
Balduí han publicat com a part del projecte 'Pensez plus tôt a plus tard' (Pensa abans sobre el futur), una 
llista de consells al voltant de sis temes principals : la planificació del futur de la vida professional, 
garantint els recursos financers, la gestió de la salut d'un, pensant en el final de la seva vida, romanent 
actiu i interactiu i repensant les pròpies condicions de l'habitatge. 
Llegir mes 
 
2014/2015 Informe de Protecció Social  
L'Informe de la Protecció Social 2014/2015, publicat per l'Organització Internacional del Treball (OIT) 
proporciona una visió general de l'estructura i la cobertura de la protecció social a tot el món amb un 
especial interes en la vellesa. L'informe s'estructura en capítols seguint el cicle de la vida, per tal d'oferir 
un panorama ampli i adreçar-se  a programes de la seguretat social tant contributius com  no 
contributius. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 

Sabia vostè que ...? 
 

L’índex de Millor Vida de l'OCDE, que mesura el benestar de tot el món, mostra que el Regne Unit i els 
participants alemanys valoren la satisfacció vital com a màxima prioritat, mentre que a França la salut es 
més important. Els usuaris dels tres països valoren els ingressos com una part poc  important del 
benestar ... 
Llegir mes 

PUBLICACIONS 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2187:practical-advice-to-prepare-or-actively-live-retirement-life-guide-in-french&catid=440:other-publications&Itemid=1467
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2183:2014-2015-social-protection-report&catid=440:other-publications&Itemid=1467
http://www.oecd.org/newsroom/healthy-happy-and-wise-users-top-priorities-as-oecd-releases-its-2014-better-life-index.htm

