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El Pacte sobre el canvi demogràfic s`ha llançat oficialment! 

El 7 de desembre de 2015, l'AFE-INNOVNET xarxa temàtica finançada per la UE 
en la innovació per a entorns amigables amb la gent gran va llançar oficialment el 
Pacte sobre el canvi demogràfic. El Pacte es convertirà en la nova associació a 
tota la UE que reuneix autoritats locals, regionals i nacionals, les organitzacions 

de la societat civil, les universitats i les empreses que es comprometen a cooperar i implementar 
solucions basades en l'evidència per donar suport al envelliment actiu i saludable com una resposta 
integral a Europa desafiament demogràfic. 77 organitzacions han confirmat la seva voluntat d'unir-se a 
l'Aliança, incloent 46 autoritats locals i regionals. 
Llegir més 
 
 
 
 
 
Exemples de bones pràctiques en la promoció dels drets de les persones grans per la UE 
AGE Plataforma Europa i la Comissió Europea va respondre a la crida de la Experta Independent de les 
bones pràctiques per a la protecció de les persones d'edat a tot el món. 
Llegir més 
 
 
La Comissió llança una consulta sobre els serveis financers al detall 
La Comissió Europea ha llançat un Llibre Verd sobre els serveis financers al detall, com a part del seu pla 
per a una unió de mercats de capitals. És possible respondre a una consulta pública sobre el Llibre Verd 
fins al 18 de març de 2015. Amb el Llibre Verd, la Comissió vol obrir més els mercats de capital per als 
consumidors i els inversors, mantenint al mateix temps la protecció del consumidor. 
Llegir més 

ESPECIAL INFORMATIU 

NOTICIES D’AGE 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:covenant-on-demographic-change-officially-launched&catid=439:special-briefing-en&Itemid=1564
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2882:examples-of-good-practices-on-the-promotion-of-the-rights-of-older-persons-by-the-eu&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=2881:commission-launches-consultation-on-retail-financial-services&catid=398:age-work&Itemid=1376
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AGE deplora la manca de consideracions socials en l'Enquesta Anual sobre el Creixement 2016 
El 26 de novembre 2015, la Comissió Europea va publicar l'Enquesta Anual sobre el Creixement (AGS), 
que marca el tret de sortida del 2016 Semestre Europeu. Aquest exercici anual defineix les prioritats 
econòmiques i socials generals de la UE i proporciona orientació política als Estats membres de la UE 
per a l'any vinent. Com a resposta a aquest document, la plataforma AGE Europea va emetre un 
comunicat de premsa destacant la manca de consideracions socials en la recerca de les reformes 
estructurals i les polítiques fiscals a tot Europa. 
Llegir més 
 
 

Semestre de l’Aliança Europea: la bretxa roman en una Europa democràtica, social i sostenible 
El Semestre de l'Aliança europea, àmplia coalició que reuneix 16 grans 
organitzacions de la societat civil europea - incloent AGE Plataforma Europa - i els 
sindicats, va enviar la seva anàlisi de la recent Enquesta Anual sobre el 
Creixement 2016 de la Comissió al President de la Comissió Europea , el senyor 
Juncker. L'Aliança també va fer algunes propostes addicionals sobre la manera de 
lliurar una Europa més democràtica, social i sostenible. 

Llegir més 
 

La igualtat de gènere en la seguretat social: AGE destaca obstacles en resposta a una consulta 

AGE ha presentat la seva resposta a la consulta pública de la Comissió Europea sobre la Directiva 
relativa a la igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social. La directiva, que es 
remunta a 1979, inclou moltes excepcions al principi d'igualtat de tracte que no ha de ser vinculat amb 
el gènere, sinó a altres factors. AGE respon destacant la necessitat de promoure la igualtat de gènere en 
el mercat laboral i en les tasques domèstiques i els problemes específics de les parelles del mateix sexe 
pel que fa a la seguretat social. 

Llegir més 

 
 
 
 
 
 
Al Gener 2016 s'inicia un nou trio presidencial de la UE 
A partir de l'1 de gener de 2016, els Països Baixos s'ha fet càrrec de la presidència de la Unió Europea 
per un període de 6 mesos. Això també marca el llançament d'un nou trio presidencial amb Eslovàquia i 
Malta, que ocuparan la presidència després del terme dels Països Baixos. Els tres països han acordat un 
programa de la presidència conjunta, que servirà com a guia per als propers 18 mesos i garantir la 
continuïtat de la política seguida pel Consell de la Unió Europea. 
Llegir més 
 
 

ALTRES NOTICIES  

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2878:annual-growth-survey-2016&catid=382:age-work-on-the-european-semester&Itemid=1361
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2877:delivery-gap-remains-on-a-democratic-social-and-sustainable-europe&catid=382:age-work-on-the-european-semester&Itemid=1361
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2874:gender-equality-in-social-security-age-highlights-obstacles-to-gender-equality-in-response-to-a-consultation&catid=27:age-work&Itemid=719
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2880:january-2016-kicks-off-new-eu-presidency-trio&catid=118:latest-news-on-employment&Itemid=872
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Accessibilitat 
Milà guanya el Premi Ciutat Accessible 2016 
Amb motiu del Dia Europeu de les Persones amb Discapacitat, Milà (Itàlia) va ser 
anunciat com el guanyador del  Premi Ciutat Accessible 2016, reconeixent en 
particular els esforços de la ciutat per donar suport a l'ocupació i la vida independent 
de les persones amb discapacitat. 
Llegir més 
 
 
Llançament de la consulta pública sobre la revisió de l'Estratègia Europea sobre Discapacitat 
La Comissió Europea llança una consulta pública per recollir opinions dels ciutadans, organitzacions, 
autoritats públiques, empreses, acadèmics i altres parts interessades sobre l'Estratègia Europea sobre 
Discapacitat que proporciona un full de ruta per a l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. La Unió Europea s'ha convertit en una de les parts 
implicades en la present Convenció de l'ONU des de gener de 2011. 
Llegir més 
 
Bones Pràctiques 
Supermercat holandès pioner en detectar la vulnerabilitat per edad avanzada i la fragilitat 
En el marc del projecte Super Care a càrrec de l'organització d'atenció holandesa Royaal Zorg, uns 20 
empleats d'un supermercat a La Haia seran entrenats per a prestar més atenció particular als 
compradors de edat avançada i ancians vulnerables. 
La idea no és convertir els empleats en especialistes en atenció sanitària però ajudar a detectar la 
soledat i la fragilitat de les persones grans i poder involucrar als serveis d'assistència mèdica o de 
benestar en cas necessari. 
http://www.springwise.com/cashiers-trained-keep-eye-elderly-customers-welfare/ 
 
 
 
 
Veure aquí el calendari complert 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envelliment: debatre els temes - publicació de l'OCDE 
L'envelliment té una àmplia gamma d'impactes sobre els individus i la societat en el seu conjunt. Però 
les conseqüències per a la atenció sanitària, la vida laboral, els ingressos i el benestar en general, no són 
sempre el que imaginen moltes persones. “Percepcions de l'OCDE: Envelliment” , aprofundeix en els 
temes, aborda els problemes, reptes i oportunitats que l'envelliment porta als ciutadans i els governs 
dels països desenvolupats i en desenvolupament. 
Llegir més 
 
 

PUBLICACIONS 

PROPERES CONFERENCIES 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2885:milan-wins-access-city-award-2016&catid=31:latest-news&Itemid=778
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2884:launch-of-public-consultation-on-the-review-of-the-european-disability-strategy&catid=31:latest-news&Itemid=778
http://www.springwise.com/cashiers-trained-keep-eye-elderly-customers-welfare/
http://www.age-platform.eu/events-by-years/year.listevents/2016/01/12/-?acm=2569_217
http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2887:ageing-debate-the-issues-oecd-publication&catid=440:other-publications&Itemid=1426
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El pacient d'edat avançada: eHealth i mHealth, enfocament en el context actual d'envelliment 
demogràfic 
L'article publicat en l'últim número de la Gestió de la Salut i escrita per Anne-Sophie Parent, Secretari 
General d’AGE Plataforma Europea, i Ilenia Gheno, Gerent de Projectes d'Investigació d’AGE 
Plataforma Europea, explica els reptes d'un major apoderament dels ciutadans de més edat i els 
consumidors en totes les àrees pertinents, i en particular en tot el procés d'innovació de solucions de 
salut electrònica i mHealth. 
Llegir més 
 
 
 
 

 
 
Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web: 

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

 

 
¿SABIES QUE? 

No hi ha límit d'edat per anar en bicicleta, encara que de vegades una mica d'ajuda pot 
ser útil. Desenvolupar el potencial intergeneracional de la bicicleta és l'objectiu de 

"Ciclisme Sense Edat", que proposa passejades en rickshaw per a les persones grans a 
través de 23 països d'arreu del món ... 

 
http://cyclingwithoutage.org 

 

 

El treball d’AGE és recolzat pel Programa comunitari per a l'ocupació i la solidaritat social (PROGRESS) 

de la Comissió Europea. Els continguts d'aquesta publicació són d'exclusiva responsabilitat d'AGE 

Plataforma Europa i en cap cas s'ha de considerar que reflecteix l'opinió de la Comissió Europea. 

C  CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES 

http://www.age-platform.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2886:the-older-patient-ehealth-and-mhealth-approach-in-today-s-context-of-demographic-ageing&catid=440:other-publications&Itemid=1426
http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals
http://cyclingwithoutage.org/

