FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS
DE GENT GRAN
DE CATALUNYA

Creu de Sant Jordi
Generalitat de Catalunya

CoverAGE
AGE Platform Europe monthly newsletter

CoverAGE Juny 2015

DESENVOLUPAMENT DE POLITIQUES EUROPEES

El Consell de la UE fa una crida a l'acció en la diferència de pensió entre homes i
dones
El Consell de Ministres de la UE ha demanat més acció per disminuir la diferència de
pensió segons el gènere. La bretxa se situa actualment en el 38,5%, el que significa que
les dones grans guanyen un 40% menys en comparació amb els homes grans, tant en les
pensions privades com en les públiques. És un resultat de moltes desavantatges que enfronten les
dones durant tota la vida. AGE acull amb satisfacció la creixent atenció en la diferència de pensió de
gènere, però destaca que aquestes paraules també s'han de posar en acció en l'àmbit de la reforma de
les pensions.
Llegir mes
LIBE discuteix la Directiva de no-discriminació horitzontal
El 17 de juny, la Comissió del Parlament Europeu de Llibertats Civils, Justícia i Afers d'Interior (LIBE) va
organitzar un debat sobre l'estat de la situació de les negociacions en el Consell de la Directiva sobre
igualtat de tracte, que cobririen l'accés a béns i serveis.
Llegir mes

Premi a la Ciutat Accessible 2016
El Access City Award és organitzat per la Comissió Europea, juntament amb el Fòrum Europeu de la
Discapacitat per fomentar que les ciutats comparteixin la seva experiència i millorin la seva accessibilitat
per al benefici de tots. L'edició 2016 ja està oberta i es convida a les ciutats de més de 50.000 habitants
perquè presentin les seves sol·licituds per a l'adjudicació del guardó el proper 10 de setembre 2015.
Llegir mes
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Dona'ns la teva opinió sobre la compra en línia
Del 16 de juny al 3 de setembre de 2015, la Comissió Europea està consultant als
ciutadans de la UE, les empreses i les organitzacions de consumidors en tota la Unió
Europea sobre el tema de les compres en línia. L'objectiu d'aquesta enquesta és ajudar
a definir l'obstacle per al desenvolupament del comerç electrònic a Europa per tal de
fer-los front i augmentar la confiança dels consumidors en les transaccions comercials en línia.
Llegir mes

Índex d'Igualtat de Gènere 2015: no gaire progrés des de 2010
L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) ha publicat l'edició 2015 de l'Índex d'Igualtat de
Gènere, l'última actualització es del 2010. L'Índex d'Igualtat de Gènere recull dades en àmbits com el
treball, els diners, ús del temps, l'energia, la salut, la violència i el coneixement , per mesurar el progrés
en la igualtat de gènere. Mesurant el progrés de la igualtat de gènere en una escala de l'1 al 100, l'Índex
d'Igualtat de Gènere se situa en 52,9, és a dir, la UE va ser només a la meitat de camí per fer realitat la
igualtat de gènere al 2012, l'any amb les dades més recents. Això representa un avanç molt lleu del
51,3 mesurat al 2010.
Llegir mes

ALTRES INSTITUCIONS EUROPEES I INTERNACIONALS
Uneix-te a la consulta global en línia sobre els serveis de salut integrats i centrats en
les persones
La Organització Mundial de la Salut (OMS) està desenvolupant una estratègia global
per els serveis de salut integrats i centrats en les persones que ajudin a afrontar els
reptes urgents als que s'enfronten avui en dia els sistemes de salut de tot el món.
Llegir més

ESPECIAL INFORMATIU
Esdeveniment conjunt d'alt nivell presenta un renovat compromís per posar fi a l'abús d'ancians
Amb motiu del 10è Dia Mundial de la Consciència de l’Abús d'Avis, del 15 al 16 juny 2015 AGE va coorganitzar un esdeveniment de dos dies amb el Consell d'Europa, la Comissió Europea i la Xarxa Europea
d'Institucions de Drets Humans (ENNHRI) per fer un balanç de l'acció europea i internacional i
reflexionar junts sobre com protegir millor i promoure els drets de les persones grans per envellir amb
dignitat i ser protegit contra tota forma de maltractament.
Llegir més
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NOTICIES D’AGE

WeDO2 paquet de formació d’atenció de qualitat i conferència final: un gran pas endavant per
fomentar la visió WeDO
Entusiasme i mentalitat positiva eren part de l'esdeveniment final de WeDO2 el 18
de juny, com ho van ser durant tot el projecte de 2 anys. WeDO2 és una
associació d'aprenentatge europeu amb l'objectiu d'intercanviar pràctiques entre
els països sobre la qualitat de l'atenció a llarg termini i els drets de les persones
grans. Els socis del projecte també es van desenvolupar i van provar junts un mòdul de entrena al
cuidador en la qualitat de l'atenció, i les estratègies elaborades per utilitzar el paquet de capacitació en
atenció de qualitat a llarg termini.
Llegir més

AGE co-signa carta demanant el suport del Parlament Europeu sobre la Llei d'Accessibilitat Europea
Com a membre de la Aliança de Igualtat per a Tots, una coalició d'ONG que fan campanya per a
l'adopció de la Directiva Horitzontal per la igualtat de Tracte, AGE ha cosignat una carta que s'enviarà al Parlament Europeu per demanar el seu
suport sobre la Llei Europea d'Accessibilitat (EAA).
Llegir més

Ara és el moment per a la legislació d'igualtat de tracte! Declaració conjunta de les ONG
Amb motiu del Consell EPSCO que discutirà l'anomenada directiva horitzontal, cobrint la igualtat de
tracte en l'accés a béns i serveis, la coalició d'ONGs, Igualtat per Tots, envia un missatge clar a
abandonar les excuses i adoptar la legislació tant necessària que completarà la protecció contra la
discriminació per a tots els ciutadans de la UE.
Llegir més
AGE demana una Estratègia d'Igualtat de gènere a la UE a partir de 2015
AGE Plataforma Europa ha respost a la consulta sobre l'Estratègia d'Igualtat de Gènere després de 2015.
Molts dubtes s'han plantejat de si hi haurà una renovació de l'última estratègia, que va des de 2010 a
2015. AGE considera que hi ha molts reptes per a la igualtat de gènere en relació amb les dones i homes
de totes les edats, i que l'acció coordinada de la UE és necessària en aquest àmbit.
Llegir més

Noticies dels membres d’AGE
AGE UK informe sobre el "futur del transport en una societat que envelleix".
AGE UK va col·laborar amb el Centre Internacional de Longevitat del Regne Unit en la
publicació d’un informe sobre "El futur del transport en una societat que envelleix". El
document posa en relleu les mancances actuals i pròxims reptes que s'han d'abordar en
l'àmbit del transport per tal de satisfer millor les necessitats de la creixent població gran
del Regne Unit.
Llegir més
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FATEC conferencia/taller “Hello Brain” a FiraGran
El passat dissabte 6 de juny, Fatec va organitzar una conferència / taller per
presentar el projecte “Hello Brain” (Hola cervell) a FiraGran, celebrada a
Barcelona del 4 al 7 de juny (www.firagran.com).
Llegir més

ALTRES NOTICIES
Mobilització per entorns age-friendly
Age-friendly Manchester involucra els seus ciutadans grans com co-investigadors
La ciutat de Manchester al Regne Unit és un bon exemple de com els programes amigables amb la gent
gran en les ciutats poden ser desenvolupats i el que poden aportar als seus habitants més veterans. De
fet, el Manchester, que s'enfronta a importants desafiaments pel que fa a les desigualtats d'envelliment,
la pobresa, l'exclusió social i l'esperança de vida, es va convertir al 2010 en la primera ciutat del Regne
Unit a unir-se a la 's programa de la Organització Mundial de la Salut (OMS) de ciutats amigable amb la
gent gran. Des de llavors ha estat líder en d'estratègies innovadores en aquesta matèria.
Llegir més
Informe del seminari on-line de AFE-INNOVNET "Les sinergies cap a una Europa amigable amb la gent
gran “
Els principals objectius d'aquest seminari eren examinar els resultats dels treballs existents per
promoure entorns amigables amb la gent gran a Europa i determinar com els seus èxits i conclusions es
podrien aplicar als treballs realitzats en el marc del projecte de l'AFE-INNOVNET.
Llegir més
Drets Humans
Organització dels Estats Americans adopta primera convenció sobre els drets de les persones grans
L’Organització d'Estats Americans va adoptar el primer instrument jurídicament
vinculant que busca promoure i protegir els drets de les persones grans.
Llegir més

Ciutadania activa
4 països emeten conjuntament recomanacions per a la participació de la gent gran en l'aprenentatge
permanent i el voluntariat
4 organitzacions, totes amb connexions a l'agenda d'envelliment (AGE del
Regne Unit, Tercera Edat, Eslovènia Filantropia i la Fundació Nacional per a la
Gent Gran) en els seus països, estan treballant en conjunt per a comprendre
millor el que fomenta el compromís continu amb una 'Vida d'Aprenentatge Permanent' de les persones
més grans de 75. Aquest programa emocionant ha estat possible gràcies al suport del programa de la UE
“Vida d'Aprenentatge Permanent”.
Llegir més
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Envelliment Saludable
Nou logotip de la UE protegeix els pacients de les vendes en línia de medicaments
falsos
Des de el 1 de juliol 2015, totes les farmàcies o minoristes de medicaments en línia
legalment establerts a la Unió Europea ha de mostrar un nou logo introduït per la
Directiva de Medicaments Falsificats. Aquest logotip té com a objectiu protegir els
pacients dels medicaments falsificats il·legals per ajudar a identificar els llocs web que operen
legalment, i així garantir la seguretat dels productes.
Llegir més
SmartCare visita un centre d'atenció integral al sud de Dinamarca
En el marc del projecte SmartCare, una delegació de la Junta Assessora d'usuari del projecte, del que
AGE forma part, va tenir l'oportunitat de visitar un exemple concret del que és l'atenció integrada a
Odense, Dinamarca del Sud.
Llegir més
Bones pràctiques
Classes de ball per fer front a la demència a Alemanya
“Wir tanzen wieder” ("Ballem de nou") és una iniciativa alemanya amb l'objectiu
de millorar la vida de les persones que viuen amb demència a través de classes de
ball. La idea és oferir-los un lloc de trobada, d'intercanvi i divertir-se junts i al
mateix temps millorar les seves condicions físiques i mentals.
Llegir més
Avis uneixen les seves forces per a un món més verd i solidari
Aquesta iniciativa ciutadana ha estat creada al sud de Bèlgica per un grup d’avis amb consciència
ambiental i que volen deixar un món més habitable, basat en la solidaritat i la natura verge. Organitzen
una àmplia gamma d'activitats: introducció a l'ecologia, jardins col·lectius, suport amb les tasques dels
alumnes, orquestra de l'escola, etc.
Llegir més
Carters en suport de les persones grans aïllades a l'est de França
La ciutat francesa de Dijon ha començat una nova experiència per abordar dues tendències actuals: la
reducció dels enviaments postals i l'envelliment de la població. La idea és assignar prop de mil carters
per donar suport a les persones grans que viuen independentment a les zones remotes i combatre el
seu aïllament.
Llegir més

Pagina web americana basada en l’Índex d'Habitabilitat per mesurar l'habitabilitat de la comunitat
AARP, l'organització més gran d'Estats Units per a les persones d'edat,
ha llançat recentment una pagina web basada en l’ índex d'habitabilitat
per mesurar l'habitabilitat de la comunitat. El seu objectiu és informar i
animar els responsables polítics i els ciutadans a prendre mesures per
fer les seves comunitats més habitables.
Llegir més
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PROPERES CONFERENCIES
Veure aquí el calendari complert

PUBLICACIONS

Informe de la Comissió Europea sobre "Homes, dones i Pensions”
L'informe va ser redactat originalment per la Comissió Europea (Direcció General de Justícia) com un
resum per a l’Informe del Comitè de Protecció Social de la Unió Europea 2015 sobre la Adequació de les
Pensions.
Llegir més
L'envelliment a les Ciutats - informe de l'OCDE
En l’ informe “Envelliment a les Ciutats” de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) es descriuen algunes de les qüestions clau per a les ciutats en l'adaptació i la
construcció de oportunitats per a les societats que envelleixen. El document examina les tendències en
les societats que envelleixen i el desenvolupament urbà abans d'avaluar l'impacte de l'envelliment
demogràfic a les àrees i estratègies per a la política i la governabilitat urbana. Nou ciutats van participar
en aquest projecte: Toyama (Japó), Yokohama (Japó), Lisboa (Portugal), Calgary (Canadà), Brno
(República Txeca), Manchester (Regne Unit), Filadèlfia (Estats Units), Hèlsinki (Finlàndia ) i Colònia
(Alemanya).
Llegir més

C CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES

Les convocatòries de propostes estan disponibles al lloc web:
http://www.age-platform.eu/age-publications-and-other-resources/call-for-proposals

¿SABIES QUE?
Després de completar la marató de San Diego en una mica més de 7 hores i 24
minuts a l'edat de 92 anys, Harriette Thompson dels Estats Units es va convertir
en la dona més gran que acaba una marató ...
Llegir més

NIF: G08890725 - C. Casanova, 36 baixos, dreta - 08011 Barcelona - Tel: +34 932 150 233 - Fax: +34 934 514 836 E-mail: fatec@fatec.cat - Web Fatec:
www.fatec.cat - Portal de la gent gran de Catalunya: www.gentgran.org Entitat d’Utilitat Pública - Membre d’AGE - “AGE Platform Europe” - Brussel·les Membre
de FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - Barcelona

6

