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Celebri el Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional, el 29 d'abril i comparteixi amb nosaltres les 
seves activitats o projectes intergeneracionals. 
  
Llegiu més a 
AGE campanya per promoure la solidaritat intergeneracional i la cooperació. 
Com pot participar en el Dia de la UE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Consell de treball, salut i benestar social mira al Semestre Europeu 
A la reunió del Consell el 9 de març de 2015, els ministres de treball i de salut i benestar social van 
aprovar una sèrie de conclusions sobre el Semestre Europeu 2015 pel que fa a la modernització dels 
sistemes de protecció social, i per aconseguir uns mercats de treball més inclusius. 
Llegir mes 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE POLITIQUES EUROPEES 

http://www.age-platform.eu/age-work/age-campaigns/solidarity-between-generations
http://www.age-platform.eu/age-work/age-campaigns/solidarity-between-generations/campaign
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2611:employment-social-and-health-council-looks-at-european-semester&catid=115:latest-news-in-the-council&Itemid=175
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Inform del Resum fet a Polonia sobre el Index d’Envelliment Actiu i la seva extensio a nivell regional 
El resum de l'Índex d'Envelliment Actiu i la seva extensió a nivell regional , que va tenir lloc a Cracòvia 
(Polònia), l'octubre de 2014, es va centrar en la importància de l'Índex d'Envelliment Actiu en termes de 
formulació de polítiques. 
Llegir mes 
 
Cimera Europea sobre com la innovació tecnològica pot donar suport a l'envelliment actiu i saludable 

Amb més de 1.200 participants, la Cimera Europea sobre Innovació per a 
un envelliment actiu i saludable, organitzada per la Comissió Europea el 9 i 
10 de març 2015, amb la col·laboració de la Plataforma AGE Europa, va 
donar una gran visibilitat al potencial de l'economia platejada centrant-se 
en particular en les oportunitats de negoci i creixement tecnològic que 
apareixen com a consequencia de l'envelliment de la poblacio d'Europa. 
Llegir mes 
 

 
 
Prioritzant l’Envelliment Actiu, Saludable i Productiu a Europa Central i els països bàltics 
Un seminari conjunt sobre l'envelliment actiu va ser organitzat per la Comissió Europea i el Banc 
Mundial, l'11 de març de 2015, al Centre d'Estudis Polítics Europeus (CEPS) a Brussel·les amb la finalitat 
d'explorar com l'envelliment es pot promoure de forma activa en els nostres països i com les 
organitzacions internacionals poden ajudar. Diversos oradors convidats, incloent experts en treball,  
benestar i les polítiques socials van compartir les principals conclusions de l'últim informe del Banc 
Mundial sobre l'envelliment a l'Europa central i els països bàltics. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
 
Expert de l'ONU sobre els drets de les persones grans reconeix la demència com un problema de drets 
humans 
El 06-17 març 2015 els ministres de salut es van reunir per primera vegada per parlar sobre la demència 
com un repte global. 
Llegir mes 
 
 
 
 
Projecte AFE INNOVENT: principals resultats i propers passos 
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els entorns físics i socials són determinants clau de si la 
gent pot mantenir-se saludable, independent i autònom al llarg de la seva vellesa. Per tant, la creació 
d'entorns amigables amb la gent gran és un dels mètodes més eficaços per respondre als canvis 
demogràfics. Per donar suport a aquest enfocament, la xarxa temàtica AFE-INNOVNET en la innovació 
per a entorns amigables amb la gent gran ha estat treballant durant més d'un any reunint a més de 260 
socis. 
Llegir mes 
 

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS 

ESPECIAL INFORMATIU 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2608:synthesis-report-of-polish-peer-review-on-active-ageing-index-and-its-extension-to-regional-level&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2602:eu-summit-on-innovation-for-active-and-healthy-ageing&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/ECA/aging%20europe.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/ECA/aging%20europe.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2609:prioritizing-active-healthy-and-productive-aging-in-central-europe-and-the-baltics&catid=114:latest-news-in-the-ec&Itemid=988
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2599:un-expert-on-the-rights-of-older-people-acknowledges-dementia-as-a-human-rights-concern&catid=435:latest-news-on-the-united-nations&Itemid=1416
file:///C:/Users/Cristina/Documents/Cristina/FATEC/AFE%20INNOVENT%20Projecte:%20principals%20resultats%20i%20propers%20passos
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 AGE respon a la consulta de la UE sobre Directiva en el temps Treball  
Al març 2015 AGE va respondre a una consulta pública de la UE sobre la revisió de la Directiva Europea 
del Temps de Treball, advocant per un millor equilibri entre el treball i la vida privada. 
Llegir mes 
 
 
Informe Anual AGE 2014 ara disponible en versió impresa i on-line 

Aquest informe d'activitats 2014 d’AGE Plataforma Europa presenta el treball dut a terme 
en el marc de les Subvencions per Acció 2014 (JUST / 2013 Actions Grant del programa 
PROGRESS). Compta amb punts culminants de l'any passat, els objectius i els èxits i 
proporciona una breu descripció de la xarxa AGE. 
Llegir mes 
 

 
 

  
Nou portal web sobre Innovacions Socials Europees per una Esperança de Vida Saludable 
 Aquest portal, desenvolupat com a part del projecte Innovage, conté diversos terminals d'entrada i 

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 
 
 
Igualtat per a tothom: les ONG treballen junts per desbloquejar la directiva de no discriminació 
Igualtat per a tots és una creixent coalició informal d'ONG europees amb 
l'objectiu de treballar junts per l'adopció d’una directiva horitzontal de no 
discriminació.  
Llegir mes 
 
 
 
Una millor conciliació de la vida laboral i familiar: COFACE publica paquet de polítiques 

 
 L'Aliança per a l'any europeu de la conciliació de la vida laboral i familiar, dirigit per la 
Confederació Europea d'organitzacions familiars COFACE, ha publicat el paquet de 
Reconciliació Europea, un document amb recomanacions per a la política i bones 
pràctiques molt pràctiques sobre la manera de conciliar la vida laboral amb els deures 
d'assistència familiar. AGE ha participat en la preparació del paquet. 
Llegir mes 
 

 
 
 
 
 

NOTICIES D’AGE 

http://www.age-platform.eu/images/stories/EN/2015_Working_Time_Directive_Consultation-AGE_Response_FINAL.pdf
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2606:age-responds-to-eu-consultation-on-working-time-directive&catid=606:age-work-on-the-employment-of-older-workers&Itemid=45
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2605:age-annual-report-2014-now-available-in-web-and-printed-versions&catid=378:age-work-on-age-friendly-environments&Itemid=1357
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
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2597:equality-for-all-ngos-work-together-to-unblock-non-discrimination-directive&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=2589:better-reconciliation-of-work-and-family-life-coface-publishes-policy-package&catid=606:age-work-on-the-employment-of-older-workers&Itemid=45
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IROHLA presenta les directrius per l’alfabetització en l’àrea de la salut durant la 3ª Conferència 
Europea d'Alfabetització de la Salut 
IROHLA, un projecte de la UE per l'alfabetització en l’àrea de la salut de la gent gran en què AGE és soci, 

presentarà la seva “Guia de l'Alfabetització de la Salut: Política i Pràctica” durant la 
tercera Conferència Europea d'Educació de la Salut, que se celebrarà al Centre de 
Gestió d'Europa a Brussel·les, Bèlgica, del 17 al 19 novembre 2015. 
Llegir mes 

 
 
Projecte IROHLA, a mig camí 
Durant els primers 18 mesos del projecte, els investigadors de Irohla han desenvolupat un marc teòric 
per a l'anàlisi de les intervencions factibles, i tres equips han identificat les intervencions més 
prometedores en el sector de la salut, el sector comercial i el sector social. 
El projecte es troba a mig camí del seu període d'aplicació de tres anys, i AGE  ha contribuït a l'informe 
del seu progres per a la Comissió Europea. 
 
Noticies dels membres d’AGE 
 
ANLA promou un pacte nacional per a la gent gran a Itàlia 
ANLA, membre italià d’AGE ha promogut un “Pacte Federatiu per protegir a la gent gran" en el que han 
participat vuit grans associacions nacionals de gent gran, els treballadors de més edat i homes i dones 
grans, , que amb el seu treball al llarg dels anys han ajudat a construir el seu país. Aquest pacte té com a 
objectiu promoure amb més eficàcia els interessos i els drets de les persones grans, en un context de 
diàleg entre generacions. 
Llegir mes 
 
AGE Regne Unit i la Xarxa d'Ocupació d’AGE denuncien la persistència de la discriminació per edat en 
la contractació 
Els membres d’AGE del Regne Unit i la Xarxa d'Ocupació d’AGE han publicat les 
seves prioritats comuns en el Semestre Europeu 2015, centrant-se en l'ocupació 
de les persones grans. Amb les edats de jubilació més altes, més persones 
necessiten treballar, però la discriminació i la desocupació són encara molt esteses entre la gent gran. 
L'augment de les despeses legals descompensen els intents d'imposar una legislació no discriminatòria. 
Llegir mes 
 
 
 
 
 
Semestre Europeu 
Plataforma Social escriu carta preguntant quins son els objectius principals de l'Estratègia Europa 
2020 

Plataforma Social, del qual AGE és una organització membre, ha dirigit una carta al 
vicepresident de la Comissió Kyrki Katainen per preguntar sobre el futur de 
l'Estratègia Europa 2020. La Plataforma Social planteja la seva preocupació perquè 

l'Estratègia Europa 2020 només serà revisada per la Comissió després de trobar la manera de posar-lo 
en consonància amb el pla d'inversions proposat per la Comissió. La Plataforma Social considera que 
això hauria de ser a l'inrevés. 
Llegir mes 

ALTRES NOTICIES  

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2582:irohla-to-present-health-literacy-guidelines-during-3rd-european-health-literacy-conference&catid=608:age-news-on-healthy-ageing&Itemid=53
http://www.anla.it/
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2584:anla-promotes-national-pact-for-seniors-in-italy&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2600:age-uk-and-the-age-and-employment-network-denounce-persisting-age-discrimination-in-employment&catid=179:news-from-age-members&Itemid=1429
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2610:social-platform-writes-letter-to-ask-about-eu2020-headline-targets&catid=371:latest-news&Itemid=1350
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Es publiquen els primers resultats de la consulta sobre Europa 2020  
La Comissió Europea ha publicat els primers resultats de la consulta sobre la revisió a mig termini de 
l'Estratègia Europa 2020, que va tenir lloc entre maig i octubre de 2014. El document resumeix les 
respostes rebudes, sense la presentació de propostes concretes sobre la renovació de l'estratègia. La 
Comissió assenyala que l'estratègia i els seus objectius són vistos com a rellevants i importants, tot i que 
s'ha avançat poc en dos dels principals objectius de l'estratègia: l'ocupació i la reducció de la pobresa. 
Llegir mes 
 
Semestre Europeu: el Parlament i el Consell volen un enfocament més social 
El Parlament Europeu i el Consell de Ministres han estat elaborant dels seus informes de l'Enquesta 
Anual sobre el Creixement, punt d’inici per al Semestre Europeu 2015. Si bé ambdues institucions donen 
suport a les prioritats del President Juncker: inversió, reformes estructurals, creixement i la consolidació 
fiscal - tots dos volen recordar als objectius socials de l'Estratègia Europa 2020 i creuen que seria oportú 
incloure’ls en el semestre d'aquest any. Una de les peticions mes comunes es posar un major èmfasi en 
les diferències de gènere. 
Llegir mes 
 
 
Drets Humans 
 
Informe alternatiu sobre els drets de les persones amb discapacitat posat en marxa pel Fòrum 
Europeu de la Discapacitat 
Durant la seva 13a reunió el 2 d'abril de 2015, un Comitè de les Nacions Unides (ONU) examinarà per 
primera vegada  l'informe que la UE ha presentat descrivint la feina que ha fet per posar en pràctica els 
principis de la Convenció de l'ONU sobre els Drets de les persones amb discapacitat (CDPD) des de la 
seva ratificació al 2010. 
Llegir mes 
 
Com les persones grans pateixen discriminació  

L'Aliança Global pels Drets de la Gent Gran ha consultat més de 2.000 
persones grans en 50 països sobre la forma en què estan sent 

discriminats, l'impacte que això té en les seves vides i per què creuen que això està succeint. 
Llegir mes 
 
 
Contractació de treballadors grans 
 
L'envelliment de les dones en el treball: molts desafiaments i cap remei miraculós 

El Institut Sindical Europeu ha organitzat una conferència sobre la dona i la salut 
en el treball els dies 4-6 de març de 2015. Part d'aquest esdeveniment va ser un 
taller sobre treball més segur i saludable a qualsevol edat, mirant als problemes 

específics de les dones grans en el lloc de treball. Es van assenyalar  molts dels desafiaments als que 
s’enfronten les dones a mesura que envelleixen en el mercat laboral: les necessitats de conciliar el 
treball amb la vida familiar i les tasques de atenció a familiars, problemes de salut específics vinculats 
als sectors en els que majoritàriament hi treballen dones, la reintegració al mercat de treball després 
d'un període d'atenció a familiars, i els problemes vinculats a la manca de consciència dels efectes de la 
menopausa. 
Llegir mes 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2603:first-results-from-the-consultation-on-europe-2020-published&catid=371:latest-news&Itemid=1350
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2601:european-semester-parliament-and-council-push-for-a-more-social-approach&catid=371:latest-news&Itemid=1350
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2598:alternative-report-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-launched-by-european-disability-forum&catid=12:latest-news&Itemid=689
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2585:how-older-people-experience-discrimination-in-older-age&catid=12:latest-news&Itemid=689
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:ageing-women-at-work-many-challenges-and-no-silver-bullet&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=872
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Envelliment Digne 
ETUI Fòrum sobre la igualtat de gènere a la Unió Europea: de l’aparició al desmantellament 
El 13 de març 2015, l'Institut Sindical Europeu (ETUI) va organitzar un fòrum sobre 
gènere a Brussel·les. Aquest fòrum es va centrar en l'obra de Sophie Jacquot, el seu 
recent llibre explora el context de la igualtat de gènere dins de la crisi econòmica i 
pressupostària. La seva presentació estudia el canvi de política a llarg termini i l'impacte de les 
polítiques de crisi i d'austeritat en matèria d'igualtat de gènere a la UE. 
Llegir mes 
 
Accessibilitat 
El premi internacional de Disseny per a Tothom reconeix projectes innovadors d'accessibilitat 

Celebrada el 10 de març de 2015, durant la fira de disseny universal i accessibilitat 
Urbaccess  a París, la sisena edició de la cerimònia de premis  Fundació Internacional de 
Disseny per a Tothom va premiar 5 projectes d'una selecció de 43 projectes de 15 països 
diferents reconeguts com "Bones Pràctiques 2014". 
Llegir mes 

 
 
Bones pràctiques 
 
‘Eng Hand fir di Krank’: iniciativa de voluntariat per combatre l'aïllament de la gent gran a Luxemburg 
El projecte ‘Eng Hand fir di Krank’ va ser iniciat al 2005 per la Creu Roja local, per tal evitar l'exclusió i 
l'aïllament social de les persones grans, que representen un quart de la població de Luxemburg de 75 
anys o mes d'edat. Llegir mes 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'informe del Banc Mundial: Què segueix a l’Europa en Envelliment - Envelliment amb creixement a 
Europa Central i els països bàltics 
Aquest informe resumeix les principals conclusions d'un programa de recerca del Banc Mundial sobre 
l'envelliment en els països d'Europa Central i els països bàltics. 
Llegir mes 
 
 La gestió de la sanitat en línia, De la visió a la realitat 
'Managing eHealth, De la visió a la realitat "presenta una visió general dels conceptes de salut en línia al 
costat d'una anàlisi en profunditat d'alguns dels temes relacionats més importants. 
Llegir mes 
 

PUBLICACIONS 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2591:etui-forum-on-gender-equality-in-the-eu-from-emergence-to-dismantling&catid=373:latest-news&Itemid=1354
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2595:international-design-for-all-award-recognizes-innovative-accessibility-projects&catid=31:latest-news&Itemid=778
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2596:eng-hand-fir-di-krank-volunteering-initiative-to-combat-older-people-s-isolation-in-luxemburg&catid=438:senior-citizenship-volunteering&Itemid=1424
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2607:world-bank-s-report-what-s-next-in-aging-europe-aging-with-growth-in-central-europe-and-the-baltics&catid=440:other-publications&Itemid=1426
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:managing-ehealth-from-vision-to-reality&catid=440:other-publications&Itemid=1426
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Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web: 

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

 

 

 
¿SABIES QUE? 

 
La Sra. Morano, de Verbania a Itàlia, és la persona més vella d'Europa i la 

cinquena més vella del món. La dona de 115 anys d'edat, revela el seu secret per 
a la longevitat ... 

 
Llegir mes 

 

 

 

    

C  CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES 

http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals
http://www.nytimes.com/2015/02/15/world/raw-eggs-and-no-husband-since-38-keep-her-young-at-115.html?_r=0

