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Els eurodiputats senyalen les desigualtats en l'accés a l’atenció sanitària de qualitat i als medicaments 
innovadors 
Establert el 27 de gener, el grup d'interès a l'accés a la atenció sanitària del Parlament Europeu té per 
objecte afegir a l'agenda europea l'accés a la atenció sanitària i la igualtat dels pacients. Aquest grup 
informal de diputats al Parlament Europeu, al qual el Fòrum Europeu de Pacients (EPF) proporciona la 
seva experiència, tractarà de combatre les desigualtats en la sanitat i augmentar l'accés a la atenció  
sanitària d'alta qualitat per a tots els pacients, amb la promoció de la interacció entre les parts 
interessades i els responsables polítics europeus. 
Llegir mes 
 
Últims dies per compartir els seus punts de vista sobre la Directiva de Temps de Treball 
La consulta pública en línia sobre la revisió de la Directiva sobre temps de treball està en marxa fins al 
15 de març de 2015.  AGE està preparant la seva resposta que es publicarà al març. 
http://age-platform.eu/latest-news-en-gb-6-1/2489-commissions-launches-consultation-on-the-
working-time-directive 
 
 
Cimera Europea sobre Innovació per l’Envelliment Actiu i Saludable - agenda final i documents de 
interès 

 
Els documents útils finals per a la Cimera Europea sobre Innovació per a 
un Envelliment Actiu i Saludable, organitzat per la Comissió Europea 

amb la col·laboració de la Plataforma AGE Europa els dies 9-10 de març de 2015, ja estan disponibles a 
la pàgina dedicada a la web de la Comissió Europea: el programa final, la llista d'oradors i la llista de 
participants, la informació sobre la zona d'exposició i altres detalls pràctics sobre l'esdeveniment. 
Llegir mes 

DESENVOLUPAMENT DE POLITIQUES EUROPEES 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2559:ep-health-care-access-interest-group-will-tackle-inequalities-in-access-to-quality-healthcare&catid=40:latest-news&Itemid=906
http://age-platform.eu/latest-news-en-gb-6-1/2489-commissions-launches-consultation-on-the-working-time-directive
http://age-platform.eu/latest-news-en-gb-6-1/2489-commissions-launches-consultation-on-the-working-time-directive
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2556:european-summit-on-innovation-for-active-and-healthy-ageing-final-agenda-and-useful-documents&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
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La comissió s’adreça a la societat civil per a trobar solucions a l'atur de llarg termini 
La Comissió Europea ha llançat una consulta per els interessats en la prestació de serveis sobre la 
desocupació de llarga durada. Això arriba en un context en que la desocupació de llarg termini ha assolit 
un pic, en afectar un 5,1% de la població activa. L’atur de llarga durada colpeja els treballadors grans 
més fort que d’altres grups de població, ja que és molt difícil per als treballadors de més edat retrobar 
una feina després d'haver perdut la seva antiga. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
 
Expert independent complimenta Àustria en la seva defensa dels drets de les persones grans durant la 
seva visita al país 
L'expert independent de l'ONU sobre els drets humans de les persones grans va  presentar un breu 
resum a la premsa sobre el seu viatge a Àustria el 30 de gener de 2015. Va destacar l'evolució positiva a 
Àustria en el  desenvolupament de estratègies per aconseguir que la gent gran gaudeixi dels seus drets.  
Llegir mes 
 
 
 
 
 

¿El turisme Internacional creix, però que passa amb el turisme sènior? 
Segons l'últim Baròmetre de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) 's 
publicat el 27 de gener de 2015, el sector del turisme va experimentar un 
altre rècord en l’any 2014. El nombre de turistes internacionals (visitants que 
pernocten) va arribar a 1.138.000 de dòlars el 2014, 51 milions més de que en 
2013. Malgrat aquestes xifres tranquil·litzadores, la Comissari Bienkowska, a 

càrrec de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes, ha subratllat que encara queda molt per fer i 
ha destacat en la seva intervenció en el Fòrum de Turisme Global Espanya del 27 de gener que la 
Comissió Europea "actuarà per incrementar el turisme a les temporades baixa i mitjana, en particular 
per al turisme sènior i jove ". 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
 
 Nou portal web sobre Innovacions Socials Europees per a una Esperança de Vida Saludable 
Aquest portal, desenvolupat com a part del projecte Innovage, conté diverses 
entrades de materials relacionats amb la innovació social en suport del 
envelliment actiu i saludable, per exemple, una base de dades dels projectes 
pertinents, una metodologia per avaluar l'impacte de la innovació social en 
l'esperança de vida saludable, informació sobre com involucrar a la gent gran en aquest camp, etc. 
Llegir mes 

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

ESPECIAL INFORMATIU 

NOTICIES D’AGE 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2554:commission-turns-to-civil-society-for-solutions-on-long-term-unemployment&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2538:independent-expert-compliments-austria-on-its-protection-of-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=2579:international-tourism-grows-but-what-about-senior-tourism&catid=439:special-briefing-en&Itemid=1461
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2580:new-web-portal-on-european-social-innovations-for-healthy-life-expectancy&catid=608:age-news-on-healthy-ageing&Itemid=53
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L'alfabetització en salut al menú al Parlament Europeu 
El passat dimecres 28 de gener AGE Plataforma Europa, EuroHealthNet i el membre austríac del 
Parlament Europeu Sr. Heinz Becker, van  organitzar un debat polític sobre la formació en salut al 
Parlament Europeu. El debat va ser organitzat en el marc del projecte IROHLA, un projecte de la UE, del 
que AGE és soci, que promou l’educació en l’àrea de salut de la gent gran.  
Llegir mes 
 
 
 
El projecte Tercera Edat Activa arrenca el programa formar al formador i el publica en 8 idiomes 

 
El projecte “Tercera edat activa per Europa” (2013-2014) va desenvolupar 
un conjunt de mòduls de formació del formador amb l'objectiu d'explicar i 
aclarir a la gent gran el que la Unió Europea és, comprendre els seus 
processos de presa de decisions i com ells i les organitzacions de la societat 
civil pot influir en elles. Les capacitacions van ser posades a proba en dos 

tallers de la UE a Brussel·les a l'octubre de 2013 i juny de 2014. 
Llegir mes 
 
 
AGE França contribueix al  Programa Nacional de Reformes 2015 
AGE França, la coordinadora de les organitzacions de gent gran a França, ha publicat la seva contribució 
al programa nacional de reforma d'aquest any. En un document de 20 pàgines, AGE França aconsella a 
seguir per millorar l'eficiència de la despesa pública mitjançant la reducció dels costos de funcionament 
de les institucions sense disminuir les prestacions socials. AGE França demana un sistema de pensions 
uniforme i de més mesures concretes sobre la participació laboral de la persona gran. 
Llegir mes 
 
Informe de la Conferència Anual d'AGE ara disponible 
Les actes de la conferència anual "Cap a una Estratègia de la UE sobre el canvi demogràfic", celebrada el 
04 de desembre, després de la nostra assemblea general, ja estan disponibles (vegeu l'enllaç més avall). 
Llegir mes 
 
Dia de la UE per a les víctimes de crims: "Totes les víctimes reconegudes, cap víctima oblidada” 
Diumenge 22 de febrer es el Dia Europeu de les Víctimes de Crims. En aquesta ocasió, diverses ONG han 
unit forces amb Victim Support Europa per recordar als Estats membres la importància de suport a les 
víctimes i de les seves responsabilitats en aquest aspecte. Tots ells, en particular, han d'aplicar la 
Directiva Europea sobre els drets de les víctimes al novembre d'aquest any. La declaració és recolzada 
per 30 organitzacions nacionals i de tota la UE. A AGE li agradaria utilitzar aquesta oportunitat per 
recordar que la Directiva s'hauria d'aplicar a tots, sense importar l'edat o la necessitat d'atenció. 
Llegir mes 
 
 

Conferència conjunta sobre l'estat actual de l'atenció de la incontinència a Europa 
AGE Plataforma Europa, Eurocarers i SCA, juntament amb els eurodiputats Jean Lambert, Heinz K. 
Becker i Marian Harkin van organitzar el 28 de gener al Parlament Europeu una conferència sobre l'estat 
actual de l'atenció de la incontinència per discutir com dissenyar millors vies d'atenció per als ciutadans 
grans d'Europa. 
Llegir mes 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2581:health-literacy-at-the-european-parliament&catid=608:age-news-on-healthy-ageing&Itemid=53
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2571:active-senior-citizens-project-releases-full-train-the-trainer-programme-and-publications-in-8-languages&catid=388:age-work&Itemid=1368
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2553:age-france-contributes-to-2015-national-reform-programme&catid=382:age-work-on-the-european-semester&Itemid=1361
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2552:report-of-age-annual-conference-now-available&catid=378:age-work-on-age-friendly-environments&Itemid=1357
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2550:eu-day-for-victims-of-crime-all-victims-recognised-no-victim-forgotten&catid=402:age-work-on-dignified-ageing&Itemid=1380
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2542:joint-conference-on-the-current-state-of-continence-care-in-europe&catid=608:age-news-on-healthy-ageing&Itemid=53


 

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  

 4 

 
El projecte ESCAPE publica les seves primeres dades sobre les preferències dels viatgers grans 
La gent gran (de +55 anys) sovint tenen tant el poder adquisitiu com el temps 
lliure necessari, i representa un potencial econòmic en el mercat molt 
significatiu. Per això la seva demanda i els criteris d'elecció han de ser estudiats 
més a fons. En aquest context, el projecte ESCAPE ha llançat una enquesta a 
nivell europeu per identificar les necessitats i expectatives dels viatgers grans. 
Llegir mes 
 
 
AGE és afiliat institucional de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigues amb la gent gran de 
la Organització Mundial de la Salut  

 
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'OMS-Europa han signat un acord amb AGE 
Plataforma Europa, la major xarxa d'organitzacions de la UE per a la gent gran, 
anomenant a  AGE  afiliat institucional de la Xarxa Mundial OMS de Ciutats i 
comunitats Amigues amb la gent gran. A través d'aquest acord, l'OMS reconeix que 
AGE ha estat un ferm defensor i promotor de la Xarxa Mundial de l'OMS, i subratlla 

que estan molt satisfets de continuar enfortint aquesta estreta col·laboració. 
Llegir mes 
 
El Consell flamenc de la gent gran fa una crida a la millora en les polítiques socials i de contractació 
per a la gent gran a Bèlgica 
El Consell Flamenc de la Tercera Edat ha publicat el seu assessorament sobre polítiques per a 
l'elaboració del Programa Nacional de Reformes belga. El document analitza les recomanacions 
específiques per Bèlgica i assessora sobre les mesures que s'han de prendre a nivell federal i regional en 
matèria d'ocupació, les pensions, l'atenció i la pobresa. 
Llegir mes 
 
 
AGE participa en el seminari Famílies i Societats sobre les famílies immigrants 
El passat 26 de gener ,Població d'Europa, líder de la tasca en la difusió dins de Famílies i Societats, va 
organitzar a Brussel·les un seminari sota el nom de "Múltiples camins cap a la integració: La diversitat de 
les famílies immigrants a Europa". Aquest esdeveniment va comptar amb ponents de tots dos mons 
acadèmics i polítics, el que va permetre discussions i intercanvi de perspectives interessants. 
Llegir mes 
 
 
L'Institut Max Planck llança PERFAR, un nou recull de  dades, polítiques i recerques  
El passat 26 de gener, l'Institut Max Planck ha publicat oficialment un nou magatzem en línia, PERFAR. 
Aquesta nova plataforma conté una col·lecció molt rica de les polítiques, 
les dades i la investigació en els camps de la demografia i els assumptes 
socials. Elaborat i sostingut principalment per Població Europa, una xarxa 
d'instituts de recerca demogràfiques a Europa amb seu a Berlín, conté la legislació, les polítiques 
públiques, les dades estadístiques, així com materials d'investigació accessibles mitjançant criteris 
geogràfics, cronològics i temàtics. 
Llegir mes 
 
 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2540:escape-project-publishes-first-results-on-older-travellers-preferences&catid=410:age-work-on-senior-tourism&Itemid=1388
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2537:age-is-institutional-affiliate-of-the-who-global-network-of-age-friendly-cities-and-communities&catid=378:age-work-on-age-friendly-environments&Itemid=1357
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2534:flemish-council-of-the-elderly-calls-for-employment-and-better-social-policies-for-older-people-in-belgium&catid=382:age-work-on-the-european-semester&Itemid=1361
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2532:age-co-organizes-families-and-societies-seminar-on-migrant-families&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=2531:the-max-planck-institute-launches-perfar-a-new-policy-research-and-data-repository&catid=378:age-work-on-age-friendly-environments&Itemid=1357
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Noticies dels membres d’AGE 
 
La gent gran esdevé protagonista del futur de la ciutat de Barcelona 
Marcant el Pla Municipal per a la Gent Gran 2013-2016, un 
esdeveniment de múltiples parts interessades es va dur a terme a 
Barcelona, amb l'objectiu de fer un balanç de la feina feta fins ara 
i formular propostes per al futur. Dues organitzacions catalanes, 
membres d’AGE van participar activament en l'esdeveniment. 
Llegir mes 
 
Conferències CEPESS sobre com viure vell i feliç 
El 'Centre d'Études du CDH' (CEPESS) el convida a una sèrie de conferències al voltant del tema de la 
qualitat de vida en la vellesa ('Vivons vieux, Vivons heureux') a Brussel·les. 
Llegir mes 
 
Generacions ERIC: Mesures d'emergència contra l'atur de Sèniors i Futurs Sèniors  
Les generacions think-tank francès E.R.I.C. han publicat un llibre blanc que presenta mesures per lluitar 
contra la desocupació dels treballadors de més edat. Les mesures proposades s'han elaborat en el 
context francès, però moltes d'aquestes mesures són importants també en l'àmbit europeu. 
Llegir mes 
 
 
 
 
Drets Humans 
 
Els ciutadans tenen dret a triar: corre la veu 

 
“Keep me Posted UE” és una campanya a favor de poder triar, amb l'objectiu de 
promoure la inclusió dels consumidors vulnerables (incloent a la gent gran) a nivell 
europeu. Originalment inspirat en la iniciativa del Regne Unit “Keep me posted”, la 
campanya europea se centra en el dret del consumidor a triar la forma en què rep 

informació : factures, rebuts, declaracions d'impostos o informació de les eleccions, etc , sigui 
electrònicament o per correu postal i advocar per cap càrrec addicional quan es tria de rebre informació 
per correu postal. 
Llegir mes 
 
Contractació de treballadors grans 
 
Allargant les vides laborals a Dinamarca: nou informe del projecte MoPAct 
 

El projecte MoPACT ha llançat una nova anàlisi dels mercats de treball per a la gent 
gran a Dinamarca. L'informe es publica en un conjunt d'informes que analitzen la 
situació del mercat laboral en relació amb l'ocupació, l'aprenentatge permanent i 
les polítiques de pensions en diferents països d'acord amb una metodologia 
comuna. L'informe posa en relleu la situació dels treballadors de més edat, així com 

l'establiment de polítiques al voltant de les reformes de pensions. 
Llegir mes 
 

ALTRES NOTICIES  

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2555:fatec-and-focagg-older-people-become-protagonists-of-the-future-of-the-city-of-barcelona&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2551:cepess-conferences-on-living-old-and-happy&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2541:generations-eric-emergency-measures-against-unemployment-of-seniors-and-future-seniors&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2530:spread-the-word-about-citizens-right-to-choose&catid=12:latest-news&Itemid=689
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2560:extending-working-lives-in-denmark-new-report-from-mopact-project&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=872
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Es publica l’informe “Entenent la participació laboral dels treballadors d'edat”  
La Iniciativa de Programació Conjunta 'Més anys, una vida millor' ha publicat un dels seus primers 
resultats, una sèrie de documents sobre la participació laboral dels treballadors de més edat. Els treballs 
abasten 11 països i resumeixen la investigació sobre la decisió de jubilar-se anticipadament o no. Els 
treballs tenen un enfocament multidimensional, mirant als factors financers, salut i família tant com en 
la motivació, el marc legislatiu i capacitat de treballar. 
Llegir mes 
 
 
Ciutadania activa 
 
Un augment d'aprenentatge no vocacional incrementa el benestar dels adults i la participació social 
Un post al blog de EPALE, ePlataforma Europea sobre l'aprenentatge d'adults, destaca els beneficis de la 
formació permanent no professional e informal entre els adults grans, augmentant el seu benestar i la 
inclusió social. 
Llegir mes 
 
 
Envelliment Saludable 
 
La Comissió Europea publica resultats de la consulta publica sobre eSalut 
La consulta pública sobre la salut mòbil, oberta del 10 d'abril fins al 10 juliol 2014, va convidar a totes les 

parts interessades a proporcionar els seus punts de vista sobre els obstacles i les 
qüestions relacionades amb l'ús de l'atenció sanitària mòbil (mHealth) de la Unió 
Europea. mHealth cobreix la pràctica mèdica i de salut pública amb el suport dels 
dispositius mòbils. 
Llegir mes 

 
 
 
Estandardització 
 
Recull actualitzat de normes en línia per AAL 
Estandardització i la interoperabilitat són els factors de mercat clau per a l'èxit de les solucions Ambient 
Assisted Living (AAL). Molts sistemes AAL combinen components de diferents dominis com xarxes, 
telecomunicacions, domòtica, tecnologia mèdica i electrònica de consum. Aquests dominis tenen 
normes específiques que, en alguns casos necessiten una adaptació per AAL. 
Llegir mes 
 
 
Bones pràctiques 
 
Suïssa proposa nou mòdul de capacitació sobre maltractament a persones grans 
El Centre Universitari de Medicina Legal de Suïssa (francòfona) ha desenvolupat, en col·laboració amb 
l'Hospital Universitari de Laussane i l'Institut de Salut i Alta Escola 'La Source', un nou mòdul de 
capacitació introductòria (en francès) sobre els aspectes medicolegals de abús d'ancians titulat 
«maltraitance envers les personnes âgées: aspectes et soins médico-légaux». 
Llegir mes 
 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:understanding-employment-participation-of-older-workers-report-published&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=872
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2546:non-vocational-learning-increase-older-adult-wellbeing-and-social-participation&catid=372:latest-news&Itemid=1351
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2572:european-commission-publishes-results-on-public-consultation-on-mobile-health&catid=23:latest-news&Itemid=837
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2557:updated-online-repository-of-standards-for-aal&catid=374:latest-news&Itemid=1355
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2545:switzerland-proposes-new-training-module-on-elder-abuse&catid=404:good-practices-on-dignified-ageing&Itemid=1423
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Teoria i pràctica dels drets polítics de les persones grans - publicació en espanyol 
L'informe “Autonomia i Dignitat a la vellesa: Teoria i pràctica en Polítiques de Drets de les Persones 
Grans”, presenta els resultats d'una reunió internacional sobre els drets de les persones grans que es va 
dur a terme a Mèxic el juny de 2014. Inclou dos articles de Nena Georgantzi, Oficial jurídic d’AGE, sobre 
les garanties jurídiques i institucionals per als drets de les persones grans. 
Llegir mes 
 
 
2014 Euro Health Consumer Index destaca avenços mèdics, però creixents desigualtats 
Tot i la crisi financera i les mesures d'austeritat resultants que van impactar les despeses públiques, 
s'han observat millores significatives en el camp de la salut i els drets dels pacients a Europa. 
Desafortunadament les desigualtats entre països de la UE rics i menys rics estan creixent. Aquestes són 
algunes de les principals conclusions de l'Índex Euro Health Consumer 2014, el rànquing anual 
independent de la atenció sanitària en 36 països. 
Llegir mes 
 
La Guia de la demència 
Aquesta guia completa elaborada per la Societat d'Alzheimer (Regne Unit) té com a objectiu informar 
sobre com viure el millor possible amb la demència, proporcionant informació sobre qualsevol tipus de 
demència, els tractaments, així com els ajuts i els serveis disponibles. 
Llegir mes  
 
Resum de Especificacions de Servei Òptim per la Incontinència  
Aquesta guia va ser escrita per un panell d'experts de tot el món, d'una àmplia gamma de disciplines i 
geografies en una varietat de camps amb l'objectiu de definir una especificació de servei "òptim" per a 
la atenció de la incontinència per a adults residents sobre la base de la millor evidència disponible. 
Llegir mes 
 

 
 
 

Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web: 

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

 

 

 

 

 

PUBLICACIONS 

C  CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:theory-and-practice-in-political-rights-of-the-elderly-publication-in-spanish&catid=440:other-publications&Itemid=1426
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:2014-euro-health-consumer-index-highlights-medical-progresses-but-growing-inequalities&catid=440:other-publications&Itemid=1426
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2574:the-dementia-guide&catid=440:other-publications&Itemid=1426
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2543:summary-of-optimum-continence-service-specification&catid=440:other-publications&Itemid=1426
http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals
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¿SABIES QUE? 

 
En molts països, les presons han de fer front a un nombre creixent de presos d'edat avançada. Per 
respondre a aquesta tendència, el Cantó de Ginebra crearà centres de detenció específics amb 45 
noves places adaptades a les necessitats dels reclusos grans. 
Llegir més en francès 
 
Aquest augment dels reclusos de més edat s'observa també a la UE, per exemple, al Regne Unit: 
  
http://www.bbc.com/news/uk-29788543 

 
 

 

 

 

    

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-prevoit-45-places-detention-seniors/story/10993287
http://www.bbc.com/news/uk-29788543

