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INFORMACIÓ ESPECIAL
L’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018: construcció d’una identitat
europea basada en la diversitat i la història comuna
L’Any Europeu del Patrimoni Cultural, oficialment llançat el 7 i
el 8 de desembre de 2017 a Milà (Itàlia), busca centrar-se en
el que uneix els europeus a la vegada que celebra la diversitat
i la riquesa cultural d’Europa.
Descobreix, en una entrevista amb la senyora Nicola Robinson
de la Comissió Europea, com la gent gran i les seves
organitzacions poden contribuir en aquest Any Europeu.
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA AGE EUROPA

Llegir més
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El nou programa de l’OMS dóna veu a les crides d’AGE en les expectatives
d’una vida saludable
Gràcies a una campanya de promoció internacional,
de la que la Plataforma Europea AGE ha estat una
part ben activa, l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) ha inclòs amb forta presència l’envelliment
saludable en el seu nou esborrany de programa de
treball 2019-2023.
Llegir més

Mira el vídeo d’AGE al seminari web sobre la legislació en l’accessibilitat
ferroviària de la Unió Europea.
Al gener, AGE i el Fòrum Europeu de Discapacitat (EDF)
van organitzar un seminari a través d’Internet amb el
títol “Legislació de l’accessibilitat ferroviària de la Unió
Europea per a principiants: Explicant el TSI-PRM”. Dos
experts d’AGE hi van participar. Es va explicar què fa la
Unió Europea per millorar l’accessibilitat als sistemes
ferroviaris, per què molts trens encara avui no són
accessible i com la situació por millorar-se.
Llegir més

Accés a la protecció social: no només un repte per la gent en noves formes
de treball
AGE ha respost a la consulta de la Comissió Europea en el referent a l’accés a la protecció
social per treballadors en situació d’ocupació irregular. La consulta forma part de la iniciativa
sobre el Pilar Europeu dels Drets Socials i busca trobar noves maneres d’acomodar les
necessitats en protecció social amb l’evolució del món laboral.
La visió d’AGE és que tots els treballadors han de tenir accés a la protecció social en igualtat
de condicions. Una iniciativa de la Unió Europea en aquest camp pot millorar la cobertura en
protecció social, la seva incorporació als països europeus, i assegurar els drets, la dignitat i la
seguretat d’ingressos en edats avançades.
Llegir més

AGE dóna suport al Número Europeu de la Seguretat Social, si millora la
claredat pels ciutadans
Responent a una consulta pública de la Comissió Europea, AGE acull amb celebració la idea
d’un Número Europeu de la Seguretat Social i una Autoritat Europea del Mercat Laboral,
proposades pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, durant el seu discurs
de l’Estat de la Unió al setembre de 2017. Malgrat això, la claredat de les normes pels
ciutadans i les empreses han de millorar-se.
Llegir més
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Desnutrició: què en pensa la gent gran?
Descobreix els resultats d’una enquesta realitzada per
AGE, amb el suport dels membres italians Solimai, que
reuneix algunes idees i actituds de la gent gran sobre la
seva alimentació i les seves necessitats nutritives.
Aquesta enquesta forma part del projecte finançat amb
fons europeus PROMISS, que treballa en desenvolupar
nous conceptes i productes alimentaris adaptats a les
necessitats i preferències de la gent gran.
Llegir més

AGE s’adhereix al projecte de la UE sobre teixits intel•ligents per a la vida
independent
El nou projecte de tres anys MATUROLIFE dissenyarà
teixits intel•ligents per tecnologia assistencial, per donar
suport a la vida independent i a la qualitat de vida de
la gent gran. AGE garantirà durant tota la durada del
projecte, amb EUROCARERS, la participació dels usuaris
en el desenvolupament dels prototips.
Llegir més

NOTICIES DELS MEMBRES D’AGE
Treball en xarxa dels membres d’AGE sobre l’aïllament social i la solitud
A partir de les xarxes de treball sobre la solitud i l’aïllament social llançades a l’Assemblea
General del 2017, membres interessats d’AGE de França, la República Txeca, Bèlgica, el
Regne Unit, Dinamarca i Portugal es van trobar el 23 i el 24 de gener a Cassel, França,
buscant reflexionar sobre el tema. Aquesta reunió de treball en xarxa va ser acollida pel
nostre membre francès, les Petits Frères des Pauvres.
Llegir més

Vaga de professionals a residències a França: lluitant per millors condicions
per a una assistència digna
Durant gener del 2018 es van produir diverses vagues a
residències de França. L’extensió de la vaga i el fet que va
tenir el suport tant dels sindicats com dels gestors de les
residències ha estat un fet històric a França, mostrant la
gravetat de la situació, tal i com es descriu a l’entrevista
de l’Associació Europea de Directors i Proveïdors
d’Atencions de Llarga Durada per la Gent Gran (EDE)
amb AGE.
Llegir més
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ALTRES NOTÍCIES
El Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa demana protegir la
dignitat i l’autonomia de la gent gran que necessita atencions
El passat 18 de gener, Nils Muižnieks, Comissari de Drets
Humans del Consell d’Europa, va difondre l’article “El dret
de la gent gran a la dignitat i l’autonomia en l’atenció”,
on demana que es tractin les actuals violacions dels drets
humans de la gent gran a tota Europa. AGE acull amb
satisfacció aquesta declaració del Comissari, els punts
principals de la qual es troben en perfecta sintonia amb les
nostres posicions.
Llegir més

Es necessiten 50.000 milions d’euros addicionals d’inversions anuals en les
atencions a llarg termini, informen els experts europeus
El 23 de gener vam assistir a la presentació de l’informe
“Augmentar la inversió social en infraestructures
socials a Europa”, redactada pel grup de treball d‘alt
nivell en inversió en infraestructures socials a Europa.
L’informe avalua els nivells d’inversió pública i privada en
infraestructures socials per tota Europa, inclosa l’atenció a
llarg termini, i calcula les mancances existents en inversió.
Llegir més

Noves normes en pagaments més segurs i assequibles als països de la Unió
Europea
El 13 de gener va entrar en vigor la revisió de la Directiva de Serveis de Pagament, el que
permet als consumidors beneficiar-se de pagaments electrònics més assequibles, segurs i
innovadors a tota la Unió Europea.
Llegir més

Quin és el paper de l’Agència Europea del Medicament? Mira els nous vídeos
de l’AEM
L’Agència Europea del Medicament (AEM) ha publicat
tres vídeos d’animació per explicar com s’assegura que
els medicaments són efectius i segurs pels ciutadans de
l’Espai Econòmic Europeu. La Plataforma Europea AGE
participa en el treball de l’AEM com a part dels grups de
treball de pacients i consumidors.
Llegir més
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Accessibilitat digital: assegurar-se que les tecnologies coincideixen amb les
nostres preferències
Partint de l’impuls polític de 2016 i de l’adopció de la directiva
d’accessibilitat web, AGE continua apostant per l’accessibilitat digital,
en particular a través del projecte europeu Prosperity4all. El projecte
va finalitzar el gener de 2018 amb importants avenços en el camp de
l’accessibilitat digital i la personalització de la tecnologia.
Llegir més

Estàndards ètics: uns quants principis clau per una envelliment actiu i
saludable
Uns estàndards pels productes i serveis basats en la tecnologia que
donen suport a l’envelliment actiu i saludable poden contribuir en un
millor ús, qualitat i seguretat d’aquests productes i serveis. El projecte
PROGRESSIVE, del qual AGE és membre, té com a objectiu influir en la
perspectiva dels fabricants, investigadors i responsables polítics perquè
els estàndards s’adeqüin a les preferències dels usuaris. En el seu darrer
butlletí, el projecte presenta la seva aproximació ètica a nous estàndards
tecnològics per un envelliment actiu i saludable.
Llegir més

Una caiguda por fer-te vell en un segon! Descobreix els resultats del projecte
d’atenció integrada de la Unió Europea
El 2017, el projecte UHCE 2.0 (Centres Urbans Europeus de Salut 2.0)
va donar finalment el seu resultat i va deixar el seu llegat per futures
polítiques i desenvolupaments de projectes. El projecte identifica
intervencions basades en l’evidència sobre vies de cures integrals,
polifarmàcia, prevenció de caigudes i implementació d’aquestes
intervencions en el context real de cinc ciutats europees.
Llegir més

BONES PRÀCTIQUES
Una plataforma online reuneix famílies acollidores amb gent gran dependent
a França
CetteFamille.com és una plataforma online francesa que
reuneix 2000 famílies acollidores per tot el país. Aquestes
famílies acullen gent gran dependent, que han escollit viure
amb una família en comptes de a una residència.
Llegir més
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PROPERES CONFERÈNCIES
Envelliment sostenible: gent gran i política pública europea més enllà del 2020, 20 de febrer,
Brussel•les
Taller: “Solucions per fer front al canvi digital en l’atenció sanitària”, 26 de febrer, Brussel•les
Conferència de socis de l’Associació Europea d’Innovació sobre l’envelliment actiu i saludable,
27 de febrer, Brussel•les
Involucrar l’envelliment 2018: Noves fronteres de l’envelliment: recerca, política i pràctica, 13
de març, Dublín

PUBLICACIONS
Entorns amigables a l’envelliment a Europa. Un manual de dominis per a l’acció política.
Aquest manual de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es basa en les lliçons apresses
de les iniciatives amigables amb l’envelliment existents a Europa. El seu objectiu es donar
inspiració i orientació als polítics locals i als planificadors en vuit dominis d’acció política.
Llegir més

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES
Estratègies innovadores d’equilibri entre feina i vida per facilitar la reconciliació de les
responsabilitats professionals i solidàries
Coincidència de reptes socials amb la innovació empresarial

Altres convocatòries de propostes disponibles al web de l’AGE:
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

SABIES QUE...
L’activitat física supera l’entrenament mental en impulsar les habilitats cognitives, segons
recerca dels Estats Units.
Llegir més

Segueix-nos a les xarxes socials

AGE rep suport de la Comissió Europea. El contingut d’aquesta publicació és únicament responsable d’AGE
Plataforma Europea i por no reflectir l’opinió de la Comissió Europea.

