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INFORMACIÓ ESPECIAL
L’Informe de Drets Fonamentals 2018 demana un
enfocament de l’envelliment basat en els drets
En el món actual, les persones grans sovint són considerades una càrrega,
ignorant les seves importants contribucions a la societat. Aquesta percepció
negativa de la vellesa afecta a la participació de la gent gran en la societat
i al respecte dels seus drets fonamentals. Per primera vegada, l’informe
anual de l’Agència de Drets Fonamentals tracta específicament els drets de
les persones grans, subratllant la discriminació que pateixen i demanant un
canvi de percepció social.
Llegir més

NOTÍCIES DE LA PLATAFORMA EUROPEA AGE
L’adequació de les pensions en una societat canviant:
conferència de la UE
Després de la publicació dels dos volums de l’Informe d’Adequació de les
Pensions 2018 el passat 30 d’abril, la Comissió Europea va organitzar una
conferència a Brussel·les el 2 de juliol per discutir els resultats de l’informe
i l’adequació de les pensions en una societat canviant. El secretari general
d’AGE va ser convidat a participar en una taula rodona sobre la bretxa de
gènere a les pensions.
Llegir més

Els reptes específics de gènere en els treballadors de
més edat: tema destacat en el seminari CEPS-AGE
El nostre acte conjunt es va centrar principalment en els reptes als
quals s’enfronten els treballadors de més edat, especialment les
dones, i els problemes complexos relacionats amb la participació
laboral de les dones.
Llegir més
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Projecte de directiva horitzontal de la no discriminació de la UE: Deu anys i,
lamentablement, res per ensenyar
Deu anys després de la proposta de la Comissió Europea
d’una directiva per prohibir la discriminació per motius de
religió o creences, discapacitat, edat o orientació sexual en
tots els àmbits de la vida, el projecte de directiva encara
està bloquejat pel Consell. AGE, juntament amb altres 5 ONG
europees per la no discriminació, van publicar una declaració
conjunta per expressar la seva preocupació per aquesta
manca d’acció en el context actual de creixent populisme.
Llegir més

Les ONG demanen un ambiciós Programa de Valors i Drets 2021-2027 per
recolzar els drets humans i la democràcia
Al maig, la Comissió Europea va proposar la creació d’un nou programa de finançament 20212027 per combatre les desigualtats i la discriminació. Juntament amb una coalició d’ONGs,
AGE acull amb entusiasme la nova proposta, demanant però que aquest programa sigui prou
ambiciós com per satisfer les necessitats de les organitzacions de la societat civil.
Llegir més

AGE s’uneix a una crida generalitzada als ministres sobre la directiva
d’equilibri entre vida i treball de la UE
AGE va co-signar la carta oberta als ministres d’ocupació
i assumptes socials de la UE abans de la seva reunió del
21 de juny. A la carta, AGE i altres xarxes que representen
a famílies, dones, persones amb discapacitat, cuidadors,
fills i altres col·lectius, urgeixen als ministres a adoptar un
enfocament general cap a la proposta de directiva sobre
l’equilibri entre treball i vida per a pares i cuidadors.
Llegir més

‘Envellint. Una societat per a tots”				
Exposició fotogràfica
El president d’AGE, Ebbe Johansen, va inaugurar l’exposició fotogràfica
“Envellint. Una societat per a tots” a Ginebra, organitzada com a acte
complementari de la 38a reunió del Consell de Drets Humans de les
Nacions Unides.
Llegir més
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NOTÍCIES DELS MEMBRES D’AGE
Perspectives alemanyes i internacionals sobre l’autonomia i la
independència de les persones grans
BAGSO, organització alemanya membre d’AGE, va organitzar un taller
internacional sobre autonomia i independència de les persones grans en
el seu congrés bianual Deutscher Seniorentag. La Secretaria d’AGE va
participar en el debat.
Llegir més

La Creu Roja Búlgara, membre d’AGE, valora la presidència
búlgara de la UE
La presidència búlgara de la Unió Europea va acabar el 30 de juny. AGE es
va reunir amb el seu membre, la Creu Roja Búlgara, a la seu de Sofia per
discutir la seva valoració de la presidència i les seves ambicions a seguir.
Llegir més

Age UK premiat com a Caritat Digital de l’any
Age UK, membre d’AGE del Regne Unit, va ser premiat amb la Caritat
Digital del Regne Unit de l’any 2018 a la cerimònia Digital Leaders 100 a
Londres, com a part de la Conferència Nacional Digital 2018.
Llegir més

ALTRES NOTÍCIES
Consulta oberta sobre ètica digital
Les noves tecnologies configuren els nostres valors? Les normes de protecció de
dades i les lleis són les úniques que han de regular els nous desenvolupaments
tecnològics? Podeu participar en la consulta pública del Supervisor Europeu de
Protecció de Dades fins al 15 de juliol.
Llegir més

El Consell d’Assumptes Socials elimina les vacances i la remuneració
mínimes per als cuidadors
El Consell de Ministres i Afers Socials (EPSCO) va debatre la proposta
de la Comissió sobre l’equilibri entre vida laboral i familiar dels pares i
cuidadors el 21 de juny. Es va aconseguir una posició comuna sobre el
projecte de directiva, però va eliminar alguns elements clau inicialment
proposats per la Comissió, com ara la referència a un mínim de vacances
i de remuneració pels cuidadors.
Llegir més
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L’OMS defineix indicadors per donar suport a la implementació de la seva
estratègia sobre l’envelliment i la salut
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha desenvolupat un conjunt
de 10 indicadors que ajuden a revisar les mesures adoptades pels seus
estats membres per implementar l’estratègia mundial i el pla d’acció
sobre l’envelliment i la salut, adoptades el maig de 2016.
Llegir més

BONES PRÀCTIQUES
Tubbemoddelen: model de gestió participativa
innovadora a les residències suïsses
La idea bàsica del Tubbemoddelen és permetre que el personal i els
residents administrin les residències de gent gran, donant així a les
persones grans la sensació que és la seva pròpia llar. Es tracta d’un
innovador model de gestió de baix a dalt, originalment establert a les
llars d’avis del municipi de Tjörn, Suècia.
Llegir més

Teatre d’improvisació per tractar els malalts d’Alzheimer
Durant set anys, dos centres públics d’assistència social a la ciutat belga
de Charleroi han estat desenvolupant espectacles d’improvisació per a
persones malaltes d’Alzheimer o demència.
Llegir més

PROPERES CONFERÈNCIES
Hi ha un futur de cures a llarg termini a Europa? Què podem aprendre els uns dels altres
Praga, República Txeca, 13-14 de setembre.
Fòrum de Drets Fonamentals 2018 Viena, Àustria, 25-27 de setembre.
Fer realitat els drets: la lluita contra la discriminació per edat Sessió AGE al Fòrum de Drets
Fonamentals, 26 de setembre.
Envellir bé en l’era digital - ALL Forum 2018 Bilbao, Espanya, 26-27 de setembre
Segon seminari internacional sobre l’Índex d’Envelliment Actiu Bilbao, Espanya, 27-28 de
setembre
Creant ciutats age-friendly a la regió nòrdica Estocolm, Suècia, del 15 al 16 d’octubre
Cap a una societat per a totes les edats: Per què i com les autoritats regionals haurien de
combatre la discriminació per edat? Acció conjunta d’AGE, Brussel·les, 26 d’octubre
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PUBLICACIONS
Els treballs d’atenció i assistència per al futur del treball decent
El nou informe de l’Organització Internacional del Treball “Els treballs d’atenció i
assistència per al futur del treball decent” fa una visió global dels treballs de cura
(tant remunerats com no remunerats) i la seva relació amb el canviant món del
treball. Un focus clau són les persistents desigualtats de gènere en les famílies i
al mercat laboral, que estan íntimament lligades al treball assistencial.
Llegir més

Qualitat de vida i aspectes de l’àrea local- Eurofound
La qualitat de vida depèn en part de les característiques físiques i socials de l’entorn directe de les
persones. Aquest document de treball ofereix un marc per identificar aspectes de l’àrea local que
influeixen en la qualitat de vida.
Llegir més

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES
Millora de la mobilitat de les persones grans - Premi Horitzó de la innovació social
Altres convocatòries de propostes disponibles al web de l’AGE:
http://age-platform.eu/publication-type/call-proposals

SABIES QUE...
El diari francès Libération es va reunir amb persones de més de 75 anys per comprendre
millor com envellim en una societat que fa invisible l’envelliment. A la primera part d’aquesta
investigació, les dones i els homes grans, inclosos alguns membres d’AGE, parlen de la seva
relació amb un cos debilitat...
Llegir més

Segueix-nos a les xarxes socials
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