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 Missatge del Marjan Sedmak, President de la Plataforma AGE Europa, després dels 
tràgics successos que van tenir lloc el 22 de març a Brussel·les

“Està en la naturalesa mateixa del terrorisme el fet de colpejar a l'atzar,  de arribar a molts. 
Colpeja les víctimes,colpeja els familiars i veïns, colpeja a tota la nació i colpeja tot el món 
civilitzat. I aixo amb el propòsit  de fer por i de intimidar. Nosaltres ens solidaritzem amb tots els
éssers humans que participen en els tràgics successos d'aquests dies. Però quan ens 
solidaritzem amb tots aquells que són colpejats de manera més immediata amb el dolor, no 
hem de  doblegarnos  sota l'amenaça de qualsevol aberració ment criminal. Al mateix temps, 
no hem d'oblidar que en el món globalitzat en què vivim, ja no hi ha catàstrofes que queden 
lluny de nosaltres. Catàstrofes de qualsevol tipus, les guerres, la fam, la violència, la tirania, 
poden tenir i tenen consequències globals. Així que fins i tot en un moment com aquest, hem 
de ser conscients que la nostra seguretat depèn essencialment de les condicions de seguretat i
de vida de persones que viuen a gran distància de nosaltres”.

Informacio especial

La Comissió Europea posa en marxa el pilar europeu de
drets socials
La Comissió Europea ha presentat una iniciativa amb una nova perspectiva en
matèria de drets socials, que s’havia anunciat ja fa diversos mesos. Amb
aquesta iniciativa, la Comissió vol establir l'agenda social centrada en els drets
en l'accés al mercat de treball, condicions de treball i la protecció social. La iniciativa es centra en gran 
part, per tant, en la relació de treball, però proposa algunes noves àrees d'actuació de les institucions 
europees i punts de referència addicionals per orientar les polítiques socials i econòmiques dels estats 
membres.
La definició del "pilar europeu de drets socials” és objecte d'una consulta pública, oberta fins al final de
l'any.
Llegir més/Read More
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 AGE news – noticies de la Plataforma AGE Europa

Participeu al esdeveniment conmemoratiu del Dia de la EU de la solidaritat entre 
les generacions

El subgrup del Intergrup sobre l'Envelliment Actiu organitza, amb la 
col·laboració de la Plataforma AGE Europa, un esdeveniment en el Parlament 
Europeu a Brussel·les el 26 d'abril (14: 00-16: 00) amb motiu del Dia Europeu 

de la solidaritat entre generacions. En aquesta ocasió la Plataforma AGE Europa es centrarà sobre  la 
discriminació per edat, desde la perspectiva de la gent gran, mentre que la perspectiva de les persones 
més joves estarà representada pel Fòrum de la Joventut.
Veure la invitació aquí / View the invite here

Colgate llança un programa d'aprenentatge electrònic per a un millor cura dental entre els adults 
grans
Colgate e-learning posarà en marxa un programa d'aprenentatge electrònic
interactiu a Europa, que s'ha desenvolupat per a qualsevol persona que és
responsable de la cura dels adults grans, ja sigui a casa o en un centre
residencial. El desenvolupament d'aquest e-learning  és part del compromís
continu de Colgate per millorar la salut bucodental de les persones de totes les
edats.
Llegir més / Read More

AGE revisa l'Estratègia Europea sobre Discapacitat
Després de la consulta pública de la Comissió Europea sobre la revisió de la seva estratègia sobre la 
discapacitat, la Plataforma AGE Europa posa en relleu com les percepcions de la seva implementació ha
tingut en compte  la gent gran amb limitacions funcionals.
Llegir més/Read More

AGE convida a unir-se a la campanya   Treballs saludables per Tots 
La Unió Europea per a la Salut i Seguretat en el Treball (EU-OSHA) ha anunciat
la creació d'una associació per a la seva pròxima campanya de sensibilització
de dos anys, centrant-se en els llocs de treball per a totes les edats. Les
campanyes posaràn èmfasi en la prevenció, la rehabilitació i el retorn al treball
en totes les edats. La Plataforma AGE Europa estarà oficialment associada a la
campanya.
Llegir més/Read More

AGE va participar al Congrés Anual sobre el Creixement Inclusiu

La Annual Convention on Inclusive Growth(ACIG), Congrés Anual sobre el
Creixement Inclusiu,  celebrat  el passat 21 de març a Brussel·les és el
nou format del precedent  Congrés de la Plataforma Europea contra la
Pobresa, una de les iniciatives emblemàtiques del 2020 de l'Estratègia
Europea vinculada  a objectius de la UE és a dir, en aquest cas en la
reducció de la pobresa. Va ser una ocasió perquè la Comissió Europea presenti la seva 
iniciativa més recent, el "pilar europeu de drets socials '.
La Plataforma AGE Europa va participar a la Convenció amb quatre dels seus membres:  de 
França, Països Baixos, Grècia i Alemanya, juntament amb dos membres del personal de 
secretaria. AGE també va parlar en un forum centrat en la pobresa en situació d'ocupació, 
destacant les dificultats dels treballadors més grans, especialment les dones, per trobar llocs 
de treball adequats i les conseqüències de la pobresa en el treball sobre la renda de vellesa. 
Llegir més/ Read More

AGE s’associa oficialment a una  conferència internacional clau per la salut
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La conferència  “Construint el Futur de la Salud” tindrà lloc el mes de juny a
Groningen (Països Baixos), els dies 01 a 03 de juny de 2016. La conferència
de tres dies, de la qual la Plataforma AGE Europa és un soci oficial, explorarà
la  relació  entre  el  entorn  construït  i  la  nostra  salut.  En  particular,  com  el
disseny  i  la  qualitat  de  l'ambient  construït  poden  ajudar-nos  a  romandre

saludables per més temps. Ofereix un ampli programa que analitza totes les dimensions espacials: de
les nostres ciutats i barris, als nostres paisatges, al disseny de les nostres llars i  centres d'atenció i,
sobretot, els nostres hospitals.
Llegeix més/Read More

AGE posa en relleu en un estudi EU les barreres a les que s’enfronten els 
consumidors de edat més avançada

El febrer 2016, la Comissió Europea va publicar un informe en el qual es
veuen les dificultats que alguns consumidors d’edat més avançada s'enfronten
al anar a fer compres, triar o canviar de proveïdor. L'estudi identifica les
principals raons darrere d'aquesta vulnerabilitat , el què es pot fer perquè els
consumidors puguin fer un millor ús dels seus drets, i les alternatives que
ofereix el mercat. AGE va contribuir a aquest estudi, que es centra
principalment en l'entorn en línia (on-line) i en els sectors financer i energètic.
Llegir més/Read More

Accessibilitat als Web d’organismes publics
AGE envia una carta al Consell de EU
El passat 10 de març, mentre que els ministres de la UE responsable d'Assumptes digitals en tots els 
estats membres de la UE estaven negociant la Directiva de la UE sobre l'Accessibilitat al web dels 
organismes del sector públic, AGE  va enviar una carta conjuntament  amb diverses ONG de la UE, 
incloent EDF i l'ANEC, instant els Ministres de la UE per que mantinguin totes les disposicions que 
garanteixen que tothom pugui beneficiar-se de la revolució digital i accedir a continguts i serveis digitals 
públics
Llegir més al comunicat de premsa/Read more in our press release

Dia Internacional de la Dona - AGE adverteix de la creixent diferència de pensió 
de gènere!

Existeix avui  una diferència de pensions relacionada amb el gènere de gairebé un 40%, 
segons ha destacat l'any passat en l'informe sobre l’ Adequació de les pensions  de la 
Comissió Europea. AGE aprofita l'ocasió del Dia Internacional de la Dona i el tema 
d'aquest any 'Compromís per la Paritat' per recordar a les desigualtats persistents que 
afecten les dones a tota la Unió Europea. Les desigualtats tendeixen a acumular-se 
durant tota la vida, el que porta a un risc molt més gran de pobresa i d’exclusió social per 

les dones grans.

Llegir més/Read More

Un comunicat ESU estudia l’evolucio del trebamll remunerat després de la 
jubilacio

Un estudi de la Unio Europea de Seniors (ESU) explica com el treball remunerat després de la jubilacio
es cada dia més frequent a la UE i que si es facilita aquesta tendencia, aixo pot contribuir a millorar els
sistemes de pensio.
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Descobriu el  web de SUSTAIN
El simbol de “SUSTAIN” vol significar “ Atenció integral sostenible de les persones
grans a Europa “. El seu objectiu és millorar els serveis d'atenció de manera
concreta per la gent gran d’Europa,  i especialment per a aquells que tenen
múltiples necessitats de cura, de salut i socials.Es vol  donar suport i millorar el que
anomenem “atenció integral”. El web del projecte tindrà com a objectiu informar al
públic en general sobre les activitats del projecte, notícies i esdeveniments.
Llegeix més/Read More

 noticies de membres de la Plataforma AGE Europa
La Unio Europea de Seniors (ESU) alerta sobre la necessitat urgent de derrotar la
deméncia 
Amb la creixent prevalença de la malaltia d'Alzheimer (EA) i altres demències relacionades amb l'edat, a 
causa del envelliment de la població arreu del món, la lluita contra la demència ha de aconseguir el ple 
suport dels governs i els polítics, si volem evitar el col·lapse dels sistemes d'atenció de la salut en molts 
països europeus, com assenyala en el butlletí ESU el D. Leif Hallberg, Hon. President, de la ESU/Unio 
Europea de Seniors .
Llegiu l’article original sencer/Read the full article here

 Altres noticies
Drets humans:
Una conferència sobre drets humans drets humans discuteix una Convenció 
sobre els Drets de les Persones d'Edat i el paper de la UE a l'ONU
Manfred Nowak, el destacat expert en drets humans i ex relator especial de l'ONU sobre la tortura, va 
donar una conferència (lecture) a Brussel·les sobre els èxits i reptes del Consell de Drets Humans de 
l'ONU - incloent una avaluació de la probabilitat d'una Convenció de l'ONU sobre els Drets de les 
Persones d'Edat.
Llegeix més/Read More 
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La Comissió Europea sobre Ocupació i Envelliment Actiu obre
una consulta sobre els pilars dels drets socials a la UE
La Comissió Europea ha obert una consulta pública per definir les principals
directrius del pilar europeu dels drets socials, que busca introduir un marc de
referència per a l'avaluació de les actuacions dels Estats membres en els àmbits de
l'ocupació i la inclusió social i fomentar la convergència entre els països de la UE.
(Llegiu més en el pilar europeu de drets socials en la nostra abril d'Instrucció Especial).
Llegir més/Read More

 Altres noticies

Ocupacio i Envelliment actiu

Com motivar les persones grans per el voluntariat al servei de la gent gran? 

El projecte “LetUsBeActiv” : Siguem actius! per la inclusió social de les persones 
grans a través del voluntariat a Estònia, Letònia i Finlàndia (2015-2016), té com a objectiu promoure el 
voluntariat per gent gran, per augmentar la inclusió social i el benestar en la vellesa, i aixo fent ús 
d'habilitats i experiències valuoses de la gent gran. Després d'un estudi sobre el voluntariat que es va 
dur a terme la tardor passada, el projecte estudia la millor manera de motivar la gent gran.

Llegeix més /Read More 

El Consell Europeu adopta la recomanació sobre la integració dels aturats de llarga durada

El Consell d’Europa va adoptar el passat mes de gener, sense més discussió,
la recomanació
“recommendation on the integration of long-term unemployed” 
sobre la integració dels aturats de llarga durada.El projecte va ser presentat al
setembre per la Comissió Europea. La recomanació té com a objectiu millorar
els serveis prestats als aturats de llarga durada mitjançant el foment de la
creació de "finestretes úniques" a tots els beneficis i eines del mercat de treball, avaluacions completes 
de les habilitats i necessitats després d'un màxim de 18 mesos d'atur i l'augment de la inscripció d'aturats
de llarga durada pels organismes públics d'ocupació. La proporció d'aturats de llarga durada és més 
gran per als demandants d'ocupació de major edat.
Llegeix més /Read More 

DRETS DELS CONSUMIDORS

Drets dels Consumidors :
Funció de les normes per protegir els drets bàsics dels consumidors
El 15 de març, Dia dels Drets Mundial del Consumidor , és una ocasió anual per a la promoció dels drets
bàsics de tots els consumidors i exigir que aquests drets siguin respectats i protegits. 
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Amb motiu d'aquest dia, el CEN (Comitè Europeu de Normalització), el CENELEC (Comitè Europeu de 
Normalització Electrotècnica) i ANEC - la veu del consumidor europeu en les forces de normalització han
actuat conjuntament per desenvolupar la consciència de la importància creixent de les normes europees 
per millorar la seguretat, la protecció dels entorns i satisfer les necessitats dels consumidors.

Llegeix més/Read More 

ENVELLIMENT SALUDABLE   

Envelliment Saludable : Descripció general de la financiacio per la UE de 
projectes que utilitzen les noves tecnologies al servei de l'envelliment   

La Comissió Europea ICT-Research ha publicat un resum dels projectes de

recerca  i  innovació  en  curs  finançats  com  a  part  dels  programes  de

finançament europeus (Horitzó 2020 i anteriorment innovació i la competitivitat

marc CIP Programa i el Setè Programa Marc de Recerca i Desenvolupament

Tecnològic).  Aquests projectes tenen per objecte fomentar l’autonomia a la

vellesa i l'envelliment saludable amb l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Llegeix més/Read More 

DIGNIFICACIO DE L’ENVELLIMENT    

Els ciutadans holandesos pensen cada vegada més que la cura a llarg termini 
hauria de ser principalment la responsabilitat del govern.

L'assegurança holandesa de cura a llarg termini solia ser un dels assegurances públiques més amplies 
per a les necessitats d'atenció a llarg termini a Europa. Una reforma profunda que està en vigor des de 
2015, delega la competència per a l'atenció a llarg termini als municipis , i aixo amb l'objectiu de reduir 
els costos. Aquesta reforma culmina una sèrie d'iniciatives del govern a la dècada anterior amb l'objectiu 
de transferir la responsabilitat d'atenció per part del govern a les famílies.

Tot i els canvis en les polítiques successives, la recent investigació va conduir per Thijs van den Broek, 
de la Universitat Erasme de Rotterdam, que mostra com les creences i ideals per a la cura, s'han fet 
cada vegada més depenents.

Llegeix més/Read More 
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'Stadsdorpzuid' encoratja l’envelliment actiu i la vida autonoma  

independent a les comunitats de Holanda.   
A Holanda hi ha una comunitat cooperativa oberta, on els membres , de edats a partir dels 50 anys, 
treballen conjuntament per promoure l’envelliment actiu i la vida independent de la gent gran, aixis 
com la inclusio social i la solidaritat al interior de la seva comunitat i veins.
El congrés del programa actiu i  vida assistida (AAL) del  Stadsdorpzuid (Town Village South) va tenir 
lloc el dia 9 de març, el dia després de l'anomenat “Dia d’informacio AAL 2016”. 
Aquest taller té com a objectiu donar suport als proponents potencials en la creació d'associacions 
elegides per tal de maximitzar les possibilitats d'èxit comercial del seu projecte.
Llegeix més/Read More 

  Publicacions

Guia per a la creació d'un projecte local Dietes Saludables
Aquest  document va ser desenvolupat com resultat del projecte finançat per la UE "Ens
encanta menjar", portada a terme a nivell local i té per objecte promoure hàbits d'estil de
vida més saludables innovadors entre els tres principals grups destinataris: nens, dones
embarassades i persones d'edat avançada.
Llegir més/Read More 

Estudi sobre la vulnerabilitat dels Consumidors als mercats de la UE
Al febrer de 2016, la Comissió va publicar un estudi en el que es veuen les dificultats que enfronten els 
consumidors en la presa de compres, triar o canviar de proveïdor. L'estudi identifica les principals raons 
darrera d'aquesta vulnerabilitat i què es pot fer perquè els consumidors puguin fer un millor ús dels seus 
drets i les alternatives que ofereix el mercat. Es presta especial atenció als desafiaments que enfronten 
els consumidors en l'entorn en línia, així com en els sectors financer i energètic.
Llegir més/Read More 

Sistemes d'ingressos mínims a Europa - Un estudi de les polítiques nacionals
Aquest informe dels aspectes més destacats Xarxa Europea de Política Social (ESPN) avalua la 
contribució dels programes d'ingressos mínims per a la prevenció i l'alleujament de la pobresa i l'exclusió
social. També s'estudia en quina mesura els sistemes d'ingressos mínims estan vinculats efectivament 
amb altres beneficis i serveis per tal de donar suport a la inclusió de beneficiaris en el mercat laboral.
Descarregar el PDF aquí / Download the pdf here

 

os i reunions

 Convocatories per propostes
Les convocatories es poden consultar al web de AGE:
http://www.age-platform.eu/news-press/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals
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