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L'Intergrup sobre l'Envelliment i la Solidaritat Intergeneracional s’ha restablert 
Després de fer campanya activa per al seu restabliment, AGE te el plaer 
d'anunciar que el Intergrup per tractar amb qüestions relatives a l'envelliment i 
intergeneracionals està formalment re-establert sota el nom: 'Intergrup sobre 
l'Envelliment Actiu, la solidaritat intergeneracional i Polítiques per Famílies ' 
Llegir mes 
 
El Parlament Europeu llança un nou portal web per a peticions 
El Parlament Europeu ha posat en marxa un nou portal perquè sigui més fàcil per als ciutadans 
presentar i signar peticions en línia i seguir el seu progrés. 
Llegir mes 
 
La Comissio Europea llança una consulta sobre la directiva de temps de treball 
La Comissió Europea ha llançat una consulta pública a la vista de la revisió de la Directiva sobre el temps 
de treball (2003/88 / CE), una directiva que estableix normes mínimes sobre les hores de treball per 
setmana, les vacances anuals, els períodes de descans i les disposicions especials sobre el treball 
nocturn, treball per torns i períodes de descans. 
Llegir mes 
 
La UE celebra el Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat, però segueix enfrontant-se a reptes 
El 3 de desembre, la UE va celebrar el Dia de les Persones amb Discapacitat, amb una conferència d'alt 
nivell i l'anunci dels guanyadors del Premi Ciutat Accessible per al 2015. 
Llegir mes 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE POLITIQUES EUROPEES 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2479:the-intergroup-on-ageing-and-intergenerational-solidarity-is-re-established&catid=40:latest-news&Itemid=906
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2456:european-parliament-launches-new-web-portal-for-petitions&catid=40:latest-news&Itemid=906
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2489:commissions-launches-consultation-on-the-working-time-directive&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2487:eu-celebrates-european-day-for-people-with-disabilities-but-challenges-still-lie-ahead&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
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La Comissió Europea millora l'accés als viatges en tren per a passatgers amb mobilitat reduïda 
El 18 de novembre, la Comissió Europea va adoptar un reglament per millorar l'accés als viatges en tren 
per a les persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda a través dels nous requisits 
tècnics, com ara indicadors de superfície tàctils per caminar obligatoris, l'augment de l'amplada 
d'obertura de portes, il·luminació mínima a totes les àrees de tren i rampes planes en les zones de 
cadires de rodes. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
                       Emily O'Reilly és reelegida com a Defensor del Poble Europeu 

La Defensora del Poble Europea, Emily O'Reilly, qui es va convertir en la primera dona 
irlandesa Defensor del Poble al juliol de 2013, va ser reelegida el 16 de desembre del 2014 
en el Parlament Europeu - amb 569 vots a favor de 678 - per a un mandat de cinc anys. 
Llegir mes 

 
Expert de l'ONU avalua situació dels drets humans de les persones grans a Eslovènia 
L’expert Independent de Les Nacions Unides, Rosa Kornfeld-Mate va realitzar la seva primera visita 
oficial a Eslovènia del 17 al 21 novembre 2014  per avaluar la situació dels drets humans de les persones 
grans al país. 
Llegir mes 
 
Bèlgica assumeix la presidència del Consell d'Europa 
El 13 de novembre Bèlgica es va fer càrrec de la presidència del Consell d'Europa rellevant a 
l'Azerbaidjan. En aquesta ocasió, el secretari General del Consell d'Europa, Thorbjorn Jagland, va viatjar 
a Brussel·les per reunir-se amb el ministre belga d'Afers Exteriors, Didier Reynders, l’alt representant de 
la UE, Federica Mogherini i el primer vicepresident de la Comissió Frans Timmermans. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
Assemblea General d’AGE i Conferència Anual 2014 
Els membres d’AGE estableixen les seves prioritats polítiques per al 2015 i demanen l'adopció d'una 
estratègia de la UE sobre el canvi demogràfic 

AGE Plataforma Europa va celebrar la seva Assemblea General a 
Brussel·les els dies 2-3 de desembre de 2014, seguit immediatament per 
la seva conferència anual el 4 de desembre. Els esdeveniments van ser 
l'ocasió per als membres d'AGE per compartir les seves opinions i 
experiències a nivell nacional, i debatre sobre qüestions actuals sobre 
l'envelliment a nivell de la UE amb un panell d'alt nivell de convidats. 

Llegir mes 
 
 
 
 

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

ESPECIAL INFORMATIU 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2444:european-commission-improves-access-to-rail-travel-for-passengers-with-reduced-mobility&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2493:emily-o-reilly-is-re-elected-as-european-ombudsman&catid=430:latest-news-on-the-european-ombudsman&Itemid=1410
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2473:un-expert-assesses-human-rights-situation-of-older-persons-in-slovenia&catid=435:latest-news-on-the-united-nations&Itemid=1416
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2451:belgium-takes-over-council-of-europe-presidency&catid=433:latest-new-on-the-council-of-europe&Itemid=1414
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2490:age-general-assembly-and-annual-conference-2014&catid=439:special-briefing-en&Itemid=1461
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La gent gran demana als eurodiputats de donar suport i treballar cap a una UE amigable amb la gent 
gran 
El  8 de desembre, la gent gran de Bulgària, Eslovàquia, Eslovènia, Portugal, Itàlia, Grècia i Bèlgica va 
tenir l'oportunitat de parlar directament als diputats del parlament Europeu (MEP). La gent gran va 
demanar als eurodiputats de donar suport als drets de les persones grans i per una societat per a totes 
les edats, i van demanar de restablir l'Intergrup sobre l'Envelliment i la Solidaritat Intergeneracional. 
També van compartir les seves experiències del projecte “tercera edat activa Europa” que van entrenar 
a grups de gent gran sobre la presa de decisions a les institucions europees i els processos de la UE des 
de el setembre 2013-desembre 2014. 
Llegir mes 
 
Borås, a Suècia, guanya el Premi Ciutat Accessible 2014 
El  3 de desembre, amb motiu del Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat, la 
Comissió Europea va  anunciar la ciutat sueca de Borås com a guanyador del 2014 Access 
City Award. Borås ha estat guardonat pel seu enfocament integral i estratègic per crear 
una ciutat accessible per a tothom i ajudar a eliminar les moltes barreres que enfronten 
les persones amb discapacitat en la seva vida diària. El segon premi va ser atorgat a 
Hèlsinki (Finlàndia) i el tercer premi a Ljubljana (Eslovènia). 
Llegir mes 
 
Els estats membres es comprometen a lluitar contra les desigualtats en l'esdeveniment d'Alt Nivell 
celebrat a Roma  
La Presidència italiana del Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea va organitzar un 
esdeveniment conjunt  d'Alt Nivell  sobre la no discriminació i la igualtat a Roma el 6 i 7 de Novembre 
2014 titulat "Donant forma al futur de les polítiques d'igualtat a la UE", que va reunir a 250 delegats 
d'alt nivell (governs, interlocutors socials, empreses, societat civil, mitjans de comunicació, acadèmics i 
experts independents) de la UE i més enllà. 
Llegir mes 
 
AGE signa la Declaració Europea d’Atenció Pal·liativa 2020  
El 15 d'octubre, Anne-Sophie Parent, secretaria general de la Plataforma AGE Europa, va signar 
la Declaració de Cures Pal·liatives 2020 per una atenció  pal·liativa accessible i de qualitat a 
Europa, presentat en l'esdeveniment de tancament dels projectes Impact i EuroImpact a 
Brussel·les. 
Llegir mes 
 
 
EDAT visita un innovador sistema d'atenció integral a Espanya 
 

 El projecte europeu SmartCare està provant actualment, en diferents regions, un 
sistema basat en les TIC aplicades a l'atenció integrada - és a dir, la coordinació entre 
l'atenció sanitària,  l'assistència social i els serveis. Juntament amb els socis que 

representen els diferents actors involucrats, AGE va fer la seva primera visita al sistema desenvolupat a 
Barbastro, Espanya, per tal de comprovar en quina mesura el sistema millora la vida de les persones 
grans i la qualitat de l'atenció prestada. 
Llegir mes 

NOTICIES D’AGE 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:senior-citizens-calls-meps-to-support-and-work-towards-an-age-friendly-eu&catid=388:age-work&Itemid=1368
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2477:boras-in-sweden-wins-the-access-city-award-2014&catid=609:age-news-on-accessibility&Itemid=60
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2471:member-states-commit-to-tackle-inequalities-in-rome-high-level-event&catid=607:age-news-on-human-rights-and-non-discrimination&Itemid=12
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:age-signs-the-pallaitive-care-2020-european-declaration&catid=608:age-news-on-healthy-ageing&Itemid=53
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2469:age-visits-an-innovative-system-of-integrated-care-implemented-in-spain&catid=608:age-news-on-healthy-ageing&Itemid=53
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IAGE en suport de la inclusió digital en una Europa que envelleix 
 
Uns 130 delegats reunits a Assen (Holanda) per a la Conferència Final IAGE el 20 de 
novembre de 2014, es van beneficiar d'un alt nivell de coneixements en relació amb 
l'envelliment saludable, la longevitat i la tecnologia – en diferents presentacions de 
diversos experts d’àmbit internacional . 
Llegir mes 
 
 
Invitació a unir-se a la comunitat HAIVISIO 

 
La Coordinadora Europea i el Suport d’Acció del projecte HAIVISIO, "Millor 
visibilitat i consciència en la sanitat electrònica, projectes de vida 
independent i d'Envelliment Actiu ", dels quals AGE Plataforma Europa és un 

soci, convida als interessats en els camps de la sanitat electrònica, Envelliment Actiu i de la Vida 
Independent a unir-se a la comunitat HAIVISIO . 
Llegir mes 
 
 
 
Ajudar a millorar l'accessibilitat dels llocs web a través de enquestes publiques 
 
 AGE Plataforma Europa és part de la Iniciativa  Europea d’inclusió d'Internet (EIII), un 
projecte que té com a objectiu millorar l'accessibilitat als serveis en línia. Un dels objectius 
del projecte és investigar si les enquestes publiques podrien  ser una forma de comprovar 
l'accessibilitat dels llocs web. 
Llegir mes 
 
 
 
AGE parla al taller de la Convenció de la Pobresa sobre la protecció social adequada a les 
necessitats d'atenció a llarg termini 
 
 El 20 de novembre de 2014, AGE Plataforma Europa va participar en un taller organitzat en el marc 
de la Convenció contra la pobresa sobre la «protecció social adequada a les necessitats d'atenció a 
llarg termini", que es va fer ressò amb el llançament de l'informe conjunt sobre l'atenció a llarg 
termini mitjançant el Comitè de Protecció Social (SPC) i la Comissió Europea (EC). El taller va 
donar una excel·lent oportunitat per compartir pràctiques i experiències sobre polítiques destinades 
a respondre a les necessitats imprevisibles d'atenció a llarg termini alhora que eviti que els 
europeus caiguin en la pobresa a causa d'una alta caiguda dels ingressos en el llarg termini. 
Llegir mes 
 
 
Les ONG  demanen als Estats membres a actuar per la igualtat 
 
Mentre els representants dels estats membres de la UE es preparen per al Consell EPSCO del 11 
de desembre, les organitzacions que representen a milions de ciutadans de la UE els hi demanen 
de  mostrar un compromís clar sobre la Directiva Horitzontal proposada sobre la igualtat de tracte. 
Llegir mes 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:iage-supports-e-inclusion-in-an-ageing-europe&catid=609:age-news-on-accessibility&Itemid=60
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2467:invitation-to-join-the-haivisio-community&catid=608:age-news-on-healthy-ageing&Itemid=53
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2466:help-improve-accessibility-of-websites-through-crowd-sourcing&catid=609:age-news-on-accessibility&Itemid=60
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2492:age-speaks-at-poverty-convention-s-workshop-on-adequate-social-protection-for-long-term-care-needs&catid=402:age-work-on-dignified-ageing&Itemid=1380
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2465:ngos-call-on-member-states-to-act-for-equality&catid=607:age-news-on-human-rights-and-non-discrimination&Itemid=12
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2465:ngos-call-on-member-states-to-act-for-equality&catid=607:age-news-on-human-rights-and-non-discrimination&Itemid=12
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AGE llança un programa de col·laboració externa i dóna la benvinguda al primer soci  
 
AGE Plataforma Europa està buscant socis externs de tots els sectors per recolzar la seva 
campanya en entorns amigables amb la gent gran a Europa i contribuir al desenvolupament 
de béns, serveis i entorns amigables amb la gent gran en tota la Unió Europea, permetent a 
la gent gran  viure més temps, més sans, més productius i amb una vida independent. 
Llegir mes 
 
Conferència final del projecte TOY – Together Old and Young 
 

Sota el títol “ Grans i nens construint Comunitats amigables amb la gent gran a Europa", 
la conferència de cloenda del projecte europeu' TOY – Together Old and Young ', 
organitzada per ICDI a Leiden, Països Baixos, el 28 d'octubre va presentar les 

experiències i resultats del projecte de dos anys i es va centrar en les oportunitats de sostenibilitat  per 
promoure el contacte intergeneracional a través d'Europa. També va ser l'oportunitat perquè AGE 
Plataforma Europa, que va estar involucrat en aquest projecte, per presentar el seu treball per 
promoure la solidaritat intergeneracional. 
Llegir mes 
 
 
 
La consciència sobre la salut i seguretat en el treball és la clau per l'èxit de la reforma de les pensions 
 
 AGE ha emès un comunicat sobre el nou marc estratègic de la UE per a la Salut i Seguretat en el Treball 
2014-2020 i el va presentar per a la consulta dels interessats en aquest document en el Comitè de les 
Regions el 10 de novembre de 2014. AGE subratllat que l'Agència Europea per a la Salut i Seguretat en el 
Treball (OSHA) ha de tenir recursos suficients per crear consciència sobre els problemes de salut i 
seguretat, incloent els problemes de salut psico-socials. Com les reformes de les pensions estan 
augmentant l'edat de jubilació a la UE, la salut i seguretat en el treball és important perquè els 
treballadors de més edat puguin allargar la seva via laboral. 
Llegir mes 
 
Noticies dels membres d’AGE 
 
Alternativa 50+: Vídeo sobre la discriminació per edat en la contractació 
 

L’organització Txeca membre d'AGE, Alternativa 50+, ha creat un vídeo sobre la 
discriminació per edat en la contractació . Els  candidats per a un treball se els hi 
pregunta sobre "l’optimització de l’edat “ i com l'aplicarien en el treball per el qual 
s’estan entrevistant. 
 

 Veure els resultats en aquest vídeo (en txec amb subtítols en anglès). 
 
 
 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2459:age-launches-external-partnership-programme-and-welcomes-first-partner&catid=378:age-work-on-age-friendly-environments&Itemid=1357
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:final-conference-of-the-toy-project-together-old-and-young&catid=388:age-work&Itemid=1368
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2439:age-awareness-about-health-and-safety-at-work-is-key-to-the-success-of-pension-reforms&catid=606:age-work-on-the-employment-of-older-workers&Itemid=45
https://www.youtube.com/watch?v=y21ZBpz7420


 

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  

 6 

 
 
 
 
Age Action edita una publicació sobre l'experiència de la pobresa de la gent gran a Irlanda 
 
La publicació, 'Envellint a Irlanda - L'impacte de l'austeritat en l'experiència de la gent 
gran de la pobresa ", va ser emès amb motiu del Dia Internacional de les Nacions Unides 
per a l'Eradicació de la Pobresa el 17 d'octubre de 2014 i crear consciència sobre 
l'experiència de envellir  a Irlanda el 2014 i, en particular, l'experiència de la pobresa 
entre la gent gran. Examina l'impacte que l'austeritat ha tingut en les vides i el benestar dels membres 
de Age Action a Cork, Dublín i Galway. 
Descarregar la publicació aquí 
  
 
 
 
 
 
 
Mobilització per a entorns amigables amb la gent gran 
 
  
Reunió a Polònia per examinar el desenvolupament regional de l'Índex d'Envelliment Actiu de la UE 
 
Cal gestionar l'ús de l'eina adequada per monitoritzar adequadament l'impacte d'una àmplia gamma de 
polítiques i el seu efecte en l’envelliment de la població. Aquest és el propòsit de l’Índex de  
l'Envelliment Actiu (AAI), que combina 22 indicadors que abasten quatre dimensions, és a dir, 
l'ocupació; participació en la societat; vida independent, entorn sa i segur així com la capacitat i l'entorn 
propici per a l'envelliment actiu. Es va dur a terme una trobada el 15-16 d'octubre del 2014 a Cracòvia, 
Polònia, per discutir el desenvolupament de l'AAI i la seva extensió a nivell regional. 
Llegir mes 
 
Drets Humans 
 
Nou projecte per els drets de la  gent gran i el dret a la vida independent 

La agència dels Drets Fonamentals (FRA) està duent a terme un projecte amb 
l'objectiu de proporcionar assistència basada en l'evidència i experiència a les 
institucions de la UE i els Estats membres, per tal de garantir el dret de les 

persones amb discapacitat a viure de forma independent i a ser inclosos en la comunitat. 
Llegir mes 
 
 
Cort europea troba límit d'edat discriminatori en la convocatòria de proves per la policia  
En un cas recent d'Espanya, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avaluar si la fixació d'un límit 
d'edat en una convocatòria de proves pels agents de policia estava en conformitat amb la legislació 
sobre la igualtat de la UE. 
Llegir mes 
 

http://www.ageaction.ie/sites/default/files/pdf/15846-Age%20Action%20Older%20People%27s%20Experience%2020%20Page%20Brochure%20A5%20Web.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2478:peer-review-in-poland-examined-regional-development-of-eu-active-ageing-index&catid=349:latest-new&Itemid=1309
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2472:new-project-will-address-older-people-and-the-right-to-independent-living&catid=12:latest-news&Itemid=689
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2480:european-court-finds-age-limit-in-competition-for-police-discriminatory&catid=12:latest-news&Itemid=689
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Contractació de treballadors grans 
 
Conferència final del projecte Age in Tandem 
El 20 de novembre, la conferència final del projecte europeu Age in Tandem va presentar el seu resultat 
final. El projecte tenia com a objectiu adaptar i transferir els resultats del projecte TALENTAGED, que va 
desenvolupar i provar un procés de formació / orientació per donar suport i ajudar als treballadors 
madurs durant les seves eleccions professionals. 
Llegir mes 
 
 
Envelliment Saludable 
 
Conferència i Declaració  es comprometen a posar fi a la malaltia relacionada amb la desnutrició 
En una conferència de dos dies organitzada per la Aliança Europea de Nutrició per la Salut (ENHA) a 

Brussel·les els dies 4-5 de novembre, es van reunir prop de 80 dels millors 
experts multidisciplinaris de vuit països europeus i van signar una 
Declaració per a la òptima assistència nutricional en què es comprometen 
a posar fi a la malaltia relacionada amb la desnutrició i proporcionar 

atenció nutricional òptima per als pacients en tots els establiments de salut, incloent hospitals, 
residencies i en l'atenció domiciliària. 
 
 
 
El Dia Europeu de Consciencia dels Antibiòtics demana un ús prudent dels antibiòtics i adverteix 
contra l'automedicació 
 
Per celebrar el setè Dia Europeu de la Consciencia dels Antibiòtics, el 18 de novembre, que se centra en 

"l'automedicació amb antibiòtics", el Centre Europeu per a la Prevenció i el 
Control de Malalties (ECDC) ha publicat les seves últimes dades a escala europea 
sobre la resistència als antibiòtics. 
Llegir mes 

 
 
Escassetat de medicaments en els hospitals europeus - nou informe  
 
Un nou informe sobre escassetat de medicaments experimentats en els sistemes sanitaris europeus s'ha 
dut a terme per l'Associació Europea de Farmacèutics Hospitalaris (EAHP). S'analitza en detall les 
experiències de més de 600 farmacèutics hospitalaris en 36 països europeus, i mostra com l'escassetat 
de medicaments estan afectant el tractament de pacients. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2475:final-conference-of-the-age-in-tandem-project&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=872
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2443:eu-antiobiotics-awareness-day-calls-for-prudent-use-of-antibiotics-and-warns-against-self-medication&catid=23:latest-news&Itemid=837
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2449:medicines-shortages-in-european-hospitals-eahp-survey-report-2&catid=23:latest-news&Itemid=837
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Accessibilitat 
 
Llançament del web de la campanya europea 'Keep Me Posted' 
“Keep Me Posted” és una campanya que promou el dret dels ciutadans a escollir com volen 
rebre informació important: paper, digital o tots dos, sense ser penalitzats. Amb el 21% de 
les llars europees sense accés a internet, aquesta campanya pro-elecció-ciutadana té com a 
objectiu fomentar la inclusió dels consumidors vulnerables a Europa, inclosos els 
consumidors de més edat. 
Llegir més a la pàgina web de la campanya 
Llegiu el comunicat de premsa aquí 
 
 
 
Bones pràctiques 
 
“Autour d'une Table” com una alternativa a menjars a domicili 

 
A Ginebra, Suïssa, un iniciativa titulada “Autour d'une table” (' Al voltant d'una 
taula ") permet a la gent gran seure i menjar junts totes les setmanes en un 
restaurant prop de casa, com una alternativa al menjar lliurat a casa. Aquesta 
iniciativa té com a objectiu combatre l'aïllament social i promoure la solidaritat, 

la salut i la inclusió social. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
 
L'accés a l'assistència sanitària en temps de crisi - Informe Eurofound 
 Aquest informe de Eurofound (2014) explora quins grups de població han experimentat un menor accés 
a l'atenció sanitària com a conseqüència de la crisi. Presenta exemples de les mesures adoptades pels 
governs i proveïdors de serveis per mantenir l'accés d’aquests grups en situació de vulnerabilitat. 
Llegir mes 
 
 
L'OMS informa sobre el maltractament a les persones grans 
 L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat recentment un full informatiu que ofereix una 
visió actualitzada de la situació de maltractament ala gent gran a tot el món, els factors de risc, les 
diferents estratègies de prevenció existents, així com a resposta de l'OMS per prevenir el maltractament 
de la gent gran: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/en/ en anglès; 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/fr/ en francès. 
 
 Així mateix, l'OMS va publicar el seu informe 2014 sobre la prevenció de la violència: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/es/ en castellà. 
 
 

PUBLICACIONS 

http://www.keepmepostedeu.org/the-campaign/
http://www.age-platform.eu/images/stories/media/KeepMePosted_PRESS_RELEASE_02Dec2014.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2446:autour-d-une-table-as-an-alternative-to-home-delivered-lunch&catid=441:social-protection-and-social-inclusion&Itemid=1427
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2485:access-to-healthcare-in-times-of-crisis-eurofound-report&catid=440:other-publications&Itemid=1426
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/fr/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/es/
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Establiment d'una xarxa per la qualitat i rendibilitat en l'atenció a llarg termini i prevenció de la 

dependència 

 L'objecte d'aquesta convocatòria és reunir a les institucions que poden desenvolupar proves sòlides 

sobre la rendibilitat de les inversions en una àmplia gamma de mesures per reduir la bretxa entre la 

necessitat i l'oferta d'atenció a llarg termini, inclosa la prevenció, la rehabilitació , tecnologies 

d'assistència i entorns amigables amb la gent gran, així com una organització més eficient dels sistemes 

d'atenció (en particular mitjançant una millor coordinació dels diferents actors involucrats en l'atenció). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=425&furtherCalls=yes 

Data límit de presentació: 31 març 2015 

 Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web: 

http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals 

 

 
¿SABIES QUE? 

 
Un Projecte finançat per la UE ha desenvolupat "jocs" virtuals per estimular les capacitats mentals 
i físiques de la gent gran, i així millorar el seu benestar i la inclusió social. 
 

Llegir mes... 
 
 

 

 

 

    

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=425&furtherCalls=yes
http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/virtual-reality-and-serious-games-improve-wellbeing-elderly-and-vulnerable-groups

