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Informacio especial
Agenda urbana de la UE: promoure el “dret a la ciutat”a totes les edats
En acord amb  la Organització Mundial de la Salut (OMS), els entorns físics i
socials urbans són factors determinants perque  la gent gran pugui  mantenir-se
en bona salud, independents i autonoms. Les ciutats també són actors clau en
la prestació de serveis que influeixen directament sobre com poguer mantenirse
actius i en bona salud malgrat l’edat avançada. En la vellesa, la gent de fet
requereixen entorns de vida favorables i propicis per compensar els canvis físics
i socials associats amb l'envelliment.
Això està en línia amb el que es diu el "dret a la ciutat", com es descriu en el Programa Global de la 
Carta de Drets Humans a la Ciutat (Global Charter Agenda for Human Rights in the City  ) i que estableix 
que les ciutats són llocs col·lectius que pertanyen a tots els seus residents i que han d'oferir les 
condicions necessàries per a una vida digna en el pla social, polític, cultural, econòmic i mediambiental.
Llegir més/Read More

 Noticies de la Plataforma AGE Europa

AGE posa en relleu la discriminació estructural contra les persones grans amb
discapacitat
Aprofitant l’ocasio de dues consultes llançades pel Consell d'Europa i l'Oficina de les
Nacions Unides de l'Alt Comissionat per als Drets Humans (ACNUDH) , la Plataforma
AGE Europa va cridar l'atenció sobre la discriminació de les persones grans amb
necessitats de suport.
Llegir més/Read More
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Donar una mica del seu temps per a un projecte de recerca de la UE: participar en l'enquesta per 

internet sobre i-pronòstic

L’enquesta forma  part del projecte i- Pronòstic de la malaltia de Parkinson i les
noves tecnologies – on la Plataforma AGE Europa és membre del consorci.
Una enquesta en línia s'ha desenvolupat per tal d'avaluar millor les necessitats i
expectatives al voltant de les noves tecnologies que s’han de considerar durant
el projecte. El qüestionari cerca la resposta de una àmplia població , centrada
en les persones majors de 50 anys d'edat i en pacients amb malaltia de
Parkinson.
Llegir més/Read More

Demanar el dret a la ciutat per la gent gran: l'oportunitat d'Agenda urbana de la UE
Per celebrar la signatura del Pacte d'Amsterdam el 30 de maig de 2016, el que conduirà el camí vers 
l'Agenda urbana de la UE, la Plataforma AGE Europa ha publicat una guia destinada a ajudar les ciutats 
europees a utilitzar l'Agenda urbana per ser més amigable amb la gent gran. En donar informació clau 
sobre els reptes als que s’enfronta la gent gran de les ciutats, la guia convida a les ciutats europees a 
aprofitar l'oportunitat oferta per aquesta important nova iniciativa de la UE per dissenyar el seu entorn 
d'una manera que els drets dels residents siguin respectats a mesura que les persones  envelleixen.
Llegir més/Read More

AGE dóna suport a la campanya per escollir entre el  paper o la informació
digital
La Plataforma AGE Europa va participar en un esmorzar de treball al Parlament
Europeu (PE) el 3 de maig de 2016, dedicat al dret a optar per rebre informació
important, com factures, declaracions d'impostos del banc  en paper.
L'esdeveniment va ser presentat pel membre EP Heinz Becker per a la
campanya europea “Manteniume informat”.  Per la gent gran, el dret a escollir
és crucial, ja que molts usuaris d'Internet més ancians no tenen mitjans per
comprar equips, no estan acostumats a utilitzar les tecnologies digitals pels
assumptes administratius o volen mantenir un arxiu físic. Creiem que la
recepció d'informació important sobre paper és un element fonamental per a la
inclusió social.
Llegir més/Read More

Projecte Edat Mòbil: fer que la gent gran  aprofiti de les dades d'un accés obert als serveis del 
Govern
El 1° de febrer 2016 , deu socis europeus va posar en marxa el projecte Edat
Mobil ( “Mobile Age” ) amb l'objectiu de desenvolupar un accés mòbil als
serveis públics del govern que sigui accessible a la gent gran d'Europa i
dissenyat juntament amb la tercera edat.
Llegir més/Read More

AGE intervé en un esdeveniment nacional d'alt nivell a Portugal
El Vice-President de AGE, Sr. Ebbe Johannsen va ser convidat a parlar a la
Conferència Nacional APRé ! celebrada a Lisboa, Portugal, el 20 de maig de 2016, sota
el títol "El futur no té edat '.
L'esdeveniment va donar la benvinguda a la participació del president de la República
Portuguesa i es va tractar dels reptes del futur en relació amb l'envelliment, incloent
qüestions com les pensions i la seguretat social, la violència, la felicitat i qualitat de vida,
el medi ambient i l'ús de les noves tecnologies en la salut.
Llegir més/Read More
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AGE posa en relleu el rol de les noves tecnologies a la conferencia EWMA

El Sr Božidar Voljc, expert AGE de Slovenia, va ser invitat a representar la Plataforma AGE Europa 

a la 26th conference of the European Wound Management Association (EWMA 2016) que va tenir 

lloc a Bremen, Alemanya, el 11-13 May 2016 sobre el tema “ Pacients - Ferides – Drets”
Llegir més/Read More 

Urban Health Centres Europe dedicates its 4rth newsletter to poly-pharmacy

The Urban Health Centres 2.0 (UHCE) project, in which AGE is a partner, has

recently published its fourth newsletter, entirely dedicated to the issue of poly-

pharmacy among older persons.  It  includes interviews from key specialists

and  presents  the  pilot  sites'  recent  developments. As  the  leader  of  the

project's  comminication  activities,  AGE  has  been  involved  in  drafting  this

newsletter, which you can read online here or in pdf version here.

Centres de Salut urbans d’Europa (UHCE) dediquen el seu quart butlletí  a la polifarmàcia
Els “Centres Urbans de Salut Urbans 2.0”  (Urban Health Centres 2.0 )del projecte “UHCE”, del que AGE 
és soci, ha publicat recentment el seu quart butlletí, enterament dedicat al tema de la polifarmàcia per la 
gent gran. Inclou entrevistes a especialistes i presenta l'evolució recent dels centres pilot. Com a líder de 
les activitats de comunicacio del projecte, AGE ha participat en la redacció d'aquest butlletí, que es pot 
llegir en línia aquí (online here  )o en versió pdf aquí (pdf version here ).
Llegir més/Read More 

Members' news
Okra celebrates 60th anniversary

To mark its 60th anniversary, AGE's Dutch organisation OKRA has released a video glancing at the

political and social activities of the organisation to promote older people's rights and social inclusion

and improve quality of life in old age in the Netherlands. Click here to   watch the video 

 Noticies de membres de la Plataforma AGE Europa
La okra celebra 60 aniversari
Amb motiu del seu 60 aniversari, l'organització holandesa okra , membre de AGE ha
presentat un vídeo sobre  les activitats polítiques i socials de l'organització, destinades a
promoure els drets de la gent gran, la seva inclusió social i la millora de la qualitat de vida
de la gent gran als Països Baixos.
Fer clic aquí per veure el vídeo/ Click here to   watch the video 

Europa esta fent prou per a la gent gran? - Reunió AGE al Regne Unit
Els membres britànics de la Plataforma AGE Europa organitzen una reunió pública titulada “¿Europa 
està fent prou per la gent gran? “, a Londres. 
Descarrega el programa aquí (pdf)/ Download the programme here (pdf)
Llegeix més / Read More

 Altres noticies

Drets humans
El informe Anual FRA se centra en la discriminació per edat
La FRA:  Agència per els Drets Fonamentals ha publicat el seu informe anual,
(Annual Report  )que inclou una secció important sobre la discriminació per
edat centrada sobre la gent gran.
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L'informe se centra en les activitats de la Unió Europea i dels Estats Membres de la UE de l'any passat 
per lluitar contra la discriminació per motius d'edat, gènere, discapacitat, origen racial o ètnic, religió o 
creences, en particular en l'àmbit de l'ocupació.
Llegir més/Read More

Campanya de Polònia per donar suport a la nova Convenció UE sobre els drets de la gent gran
En el Dia Europeu de la Solidaritat Intergeneracional el 29 d'abril de 2016, el Comissionat per als Drets 
Humans de Polònia, va llançar la campanya “Per la nostra i la vostra la vellesa! Parlem de la Convenció 
sobre els drets de la gent gran.”
Llegir més / Read More

Drets a l’envelliment 
El Ministeri d'Afers Exteriors de la República d'Eslovènia, en col·laboració amb el Fòrum Estratègic de 
Bled, va organitzar una Conferència Internacional sobre l'Envelliment sota el títol Envelliment: Drets a 
l’envelliment a Eslovènia, a Brdo, Eslovènia, el 11 i 12 d'abril de 2016. La conferència va atreure a una 
àmplia gamma de participants, de la regió i més enllà, incloent representants dels estats, les 
organitzacions internacionals, experts legals i la societat civil. La Conferència sobre els drets de la gent 
gran marca l'inici de la campanya “  #EU4HUMANRIGHTS “ del Ministeri de la UE.
Llegir més / Read More
Resum de la conferència / 'Ageing Rights for Empowerment' - Conference summary

La Comissió Europea publica l'informe anual sobre l'aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals 
de la UE
A partir de l'aplicació a nivell nacional als estats membres de la UE per a l'ús legislatiu de la Carta en la 
formulació de polítiques i en els tribunals, l'Informe Anual de la Comissió Europea, acompanyat de un 
document de treball i del Col·loqui Anual donen una visió general de totes les accions preses per la UE 
durant l’any 2015, que es relacionen amb la Carta dels Drets Fonamentals.
Llegir més / Read More

Ocupació i Envelliment Actiu
Empresa belga condemnada per practicar la discriminació per edat en l'ocupació

Unia : el Centre Interconfederal Belga per a la Igualtat d'Oportunitats, dóna la
benvinguda a la decisió del Tribunal de la ciutat de Gant (Bèlgica) de
condemnar a una empresa per la discriminació per edat, i aixo després del
rebuig de la sol·licitud de treball d'un home de 59 anys d'edat en  raó de la
seva edat. La companyia, que va presentar l'argument que els treballadors de
més edat tenen més dificultats per utilitzar alguns programes, ha estat
condemnada a pagar 25.000 € indemnització per danys a la víctima de la discriminació, i uns 1.000 
euros de multa per a qualsevol nova infracció.
Llegir més / Read More

Envelliment saludable
Nou programa d'aprenentatge electrònic per a un millor cura dental entre la gent gran
Les projeccions actuals de la gent gran de més de 65 anys , mostren que
constituiran un terç de la població de la UE a l'any 2050 i una gran proporció
d’ells  es convertiran  en dependents d'altres per a la seva cura. Es preveu
que els problemes de salut bucal de la gent gran poden esdevenir un
problema de la salut cada vegada més dificil de assumir. Per respondre a
aquest repte Colgate ha desenvolupat el programa d'aprenentatge electrònic interactiu  “Facilitar una  
millor salut oral a la gent gran” dissenyat especialment per a aquells que es preocupen diuariament de la 
gent gran ,  a la llar o en llars d'avis.
Llegir més / Read More

Objectius de desenvolupament sostenible i la igualtat de gènere: una qüestió per a Europa
La confederació europea d'organitzacions de famílies, COFACE, ha organitzat una conferència sobre els
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Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Amsterdam, a l'abril de 2016. Els ODS, adoptats a 
nivell de les Nacions Unides, indiquen els objectius en matèria social, mediambiental i econòmic, que 
deurien ser aconseguits en 2030.
Llegir més / Read More

 

Accessibilitat
Access City Award 2017: convocatòria de candidatures !
El Premi “Access City Award”  és un concurs anual de la UE destinat a
promoure l'accessibilitat de les ciutats per les persones amb discapacitat i per
la gent gran. Les ciutats europees de més de 50.000 habitants poden presentar
les seves activitats i projectes fins al 8 de setembre de de 2016.
Llegir més / Read More

Acord de la UE perquè els web del sector públic esdevinguin més accessibles
El 3 de maig 2016, el Parlament Europeu, el Consell de la UE i la Comissió
Europea van arribar a un acord sobre una directiva sobre l'accessibilitat a
internet,  que estableix les primeres normes perquè els serveis  internet  i les
aplicacions mòbils del sector públic siguin més accessibles per a les persones
amb deficiències funcionals (visió i audició).
Llegeix més / Read More

Bones pràctiques
El programa “Healthy New Towns” promou l'envelliment saludable i independent al Regne Unit
El govern del Regne Unit ha anunciat la construcció de 10 noves "ciutats saludables" dissenyades per 
abordar qüestions relatives a l'envelliment i la salut , com l'obesitat. Aquestes ciutats, que  seran els 
“centres  pilot” del programa “Healthy New Towns   programme” recolzat pel Servei Nacional de Salut 
(NHS) a Anglaterra, animaria a la gent a fer més exercici, menjar millor i viure de forma independent en 
la vellesa.
Llegir més / Read More

Habitatges compartits per a jubilats, a França
El grup Chamarel ha catalitzat la constitucio de una primera cooperativa per
l’habitatge destinat  a la gent gran,  sobre la base de la democràcia i l'ecologia,
a l'est de la ciutat de  Lyon, a França. Set anys després dels seus primers
debats sobre el projecte, el treball de construcció ja s'ha iniciat i s’hauria
d'acabar a mitjans de 2017.
Llegeix més / Read More

Gimnàs a l'aire lliure per a la gent gran
Els parcs infantils Oudoor per a la gent gran  s'han desenvolupat a les ciutats de tot el món per promoure
l'activitat física i la salut en la vellesa. També ajuda a combatre la solitud i fomentar la inclusió social.
Llegeix més / Read More

“Papy-foot” – torneig intergeneracional de futbol de taula (futboli) a
França
Avans del esveniment Euro 2016, una competició de futbol de taula ha estat
organitzada per l'associació francesa Tatane en residències de gent gran. Els
equips es componen de parelles de  un adult i de una persona jove.
Llegir més / Read More

Sessions d'aprenentatge digital inter-generacional a Itàlia
“Nonni-en-rete”: com  podem simplificar les nostres vides gràcies a les noves 
tecnologies TIC? En algunes ciutats italianes, els protagonistes de "Els avis online, 
tots som joves a l'oficina de correus"  ("Grandparents On-line, Everyone's Young at 
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the Post Office") expliquen a la gent gran que volen descobrir com utilitzar els serveis de l'administració 
pública que estan disponibles a través d'ordinadors, tauletes i telèfons intel·ligents.
Llegir més / Read More

 Properes Conferencies i Congressos (links)

Sustainable Societies: Health and Social Investment in the EU - EuroHealthNet Conference Tue 
Jun 07 
eHealth Week 2016 Wed Jun 08 @09:00 - 05:00PM 
Mainstreaming Palliative Care for an Age-Friendly Society   - PACE-AGE joint event Wed Jun 15 
Fighting elder abuse in health and long-term care - AGE joint event Thu Jun 16 @10:00 - 04:30PM 
EAPN Annual Conference 2016: What future for the fight against poverty in Europe? Thu Jun 16 
@14:00 -05:30PM 
Launch of Pay-Able platform for accessible payment terminals   Wed Jun 22 
World Congress on Active Ageing 2016 Tue Jun 28

Veure el calendari complet / View Full Calendar

  PUBLICACIONS
'Know Your Rights - A guide for older people'
(Conegui els seus drets - Una guia per a la gent gran )
La Guia ofereix informació actualitzada pràctica sobre els drets de les persones grans a Irlanda.
Llegir més / Read More 

'Elder Abuse, Context and Theory - Finland, Ireland, Italy and Romania'
'Maltractament de gent gran, Context i Teoria - Finlàndia, Irlanda, Itàlia i Romania'
Aquest llibre explora el tema de maltractament a persones grans des de la perspectiva de quatre països: 
Finlàndia, Irlanda, Itàlia i Romania. La publicació explora les teories associades amb l'abús de lagent 
gran  i com configurar les polítiques i les respostes dins dels quatre països.
Llegir més / Read More 

 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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