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Dia Internacional de la Dona - Cap a una major paritat de gènere?
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona. Aquest dia és crucial per posar
en relleu els reptes que persisteixen en termes d'igualtat de gènere: a tot el món, la
discriminació de gènere i la violència contra les dones encara estan molt esteses, la
pobresa sovint té cara de dona mentres els que prenen decisions segueixen sent
majoritàriament homes.
Aquest any, el tema del Dia Internacional és “Compromís per la paritat “.
Llegir més-Read More

AGE news – noticies de la Plataforma AGE Europa
Plataforma Social: invertir en serveis per millorar l'equilibri entre la vida laboral i
la igualtat de gènere
Plataforma Social, la plataforma europea d'organitzacions de la societat civil, entre les quals AGE, ha
publicat un document de posició que destaca l'impacte de les retallades en els serveis públics per les
dones. Molts dels reptes de les dones grans que es posen en relleu en eldocument, van des de baixos
nivells d'ocupació a la falta de serveis assequibles d'atenció a llarg termini.
Llegir més-Read More

Punt de vista de AGE sobre el dret de les persones grans que necessiten atenció per viure de
forma independent
Després d'una ronda de consultes, AGE va presentar els seus punts de vista i recomanacions al Comitè
CDPD sobre la realització del dret a la vida independent de les persones grans amb discapacitat.
Llegir més-Read More
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AGE respon a la consulta de la UE sobre l'equilibri entre vida
laboral i vida de familia i publica un document de normes
En una resposta a la consulta pública de la UE sobre les dificultats per
conciliar la vida laboral amb la vida familiar, transmesa junt amb el seu
document de politica a seguir, AGE recorda la importància de la conciliació de
la vida laboral amb la vida familiar dels treballadors de més edat - molts dels
quals s'enfronten a tasques d'atenció als membres de la família dependents i als néts -, i tot aixo en
benefici d'una societat més inclusiva i sostenible.
Llegir més-Read More

L’ Informe Anual 2015 de AGE destaca els èxits significatius a favor d'entorns
amigables amb la gent gran i els drets de les persones grans a Europa
AGE acaba de publicar el seu informe anual, que descriu les activitats de AGE l’any 2015 i ofereix una
actualització de la xarxa AGE i del seus membres.
Llegir més-Read More

Ha sigut convocat el 10° Premi Europeu de la Salut
El Fòrum Internacional de Gastein aculleix les sol.licituts per a la 10° edició del Premi Europeu de la
Salut. Al guanyador del premi li serà atorgat un premi en metàl·lic de 10.000 euros en la 19a edicio del
Fòrum Europeu de la Salud de Gastein. Aquest any, els temes son la Demografia i la Diversitat a Europa
- Noves solucions per a la Salut. Tindrà lloc a la Vall de Gastein, a Àustria, del 28 al 30 de setembre de
de 2016.
Llegir més-Read More

AGE s'involucra en el nou projecte de la UE per la detecció precoç de Parkinson i
per trovar tractaments innovadors
AGE participa a i-pronòstic, un nou projecte de la UE l'ús d'eines intel·ligents per millorar la detecció
precoç de la malaltia de Parkinson i desenvolupar intervencions de suport. Llançat l'1 de febrer de 2016,
el projecte reuneix a onze socis de Grècia, Bèlgica, Alemanya, Portugal, Suècia i el Regne Unit.
Llegir més-Read More

Informe Anual 2015 de la Conferència AGE
L'informe complet dela Conferència Anual AGE sobre el tema "El paper de la UE en la protecció dels
ciutadans de més edat:drets socials i econòmics” que va tenir lloc el 20 de novembre de 2015, a
Brussel·les, després de l'Assemblea Anual de AGE, ja està disponible i pot ser consultat aquí.

can be consulted here.
Un breu informe de l'esdeveniment va ser publicat al butlletí CoverAGE de desembre 2015.
Special Briefing

AGE s’associa a un nou projecte sobre els serveis publics en línia per a la gent
gran
La gent gran sovint no es considerada per el desenvolupament i la utilització dels serveis públics en línia.
El projecte Mobile de AGE té com a objectiu el desenvolupament d'aplicacions mòbils digitals, basades
en dades obertes, ajudant a la gent gran accedir als serveis públics en la seva comunitat d'una manera
més fàcil, més personalitzada i eficient. Tals aplicacions mòbils seran avaluades en quatre llocs pilot a
Europa (Regne Unit, Alemanya, Espanya i Grècia).
Llegir més-Read More
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AGE: un desafiament a l'ocupació dels adults majors discutit
en una entrevista transmesa per la radio

L’emisora de ràdio francofona Euradionantes ha convidat el senyor Philippe
Seidel, responsable de polítiques de AGE, per discutir l'ocupació dels
treballadors de més edat de Europa. En particular, per explicar les diferències entre els països de la UE i
el paper de la Unió Europea en el foment de l'ocupació de la gent gran.
Llegir més-Read More

noticies de membres de la Plataforma AGE Europa
BAGSO publica document sobre l’ de la gent gran als refugiats a Alemanya
BAGSO, membre aleman de AGE, ha difos una publicació on es destaca l'important treball
realitzat pels voluntaris de gent gran a Alemanya per frenar l'arribada i la integració dels
refugiats. Vinculat a l'evolució de la guerra civil siriana i iraquians, i la represa de la violència en
els conflictes al nord i l'est d'Àfrica, Alemanya va rebre 1,1 milions de refugiats que van arribar
l’any 2015. Això planteja reptes molt concrets per a les comunitats locals en la seva integració i la gent gran s’ està mobilitzant per afrontar aquests reptes.
Llegir més-Read More

AGE participa a França a la Consulta delk Dia Internacional de Transport amb
organitzacions internacionals
AGE França, representada per Michel Riquier, va prendre part en l'esdeveniment, destacant la
perspectiva específica dels viatgers majors i vianants.
Llegir més-Read More

“Anziani e non solo” coorganitza una reunió sobre el
reconeixement i la millora dels cuidadors familiars a Itàlia
La reunió sobre el reconeixement i la millora dels cuidadors familiars a Itàlia tindrà lloc a Roma el 31 de
març 2016, amb la cooperació amb l’Associacio italiana per als cuidadors familiars
Llegir més-Read More

OMENIA organitza classes de tai-txi per promoure
l'envelliment saludable a Romania
En la continuitat de la demostracio de Tai-Chi organitzada per AGE al Parlament Europeu el darrer
novembre 2015, OMENIA ha pres l'exemple i organitza cursos per jubilats a la primavera 2016 per
promoure l'esport i l'activitat física entre la gent gran a Romania.
Llegir més-Read More

Altres noticies
Mobilització per a entorns amigables amb la gent gran
El document COVENANT ja està disponible en 5 idiomes. Presenta el nou pacte sobre el canvi
demogràfic i està disponible en anglès, espanyol, italià, francès i polonès:
Llegir més-Read More
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Semestre Europeu
El Parlament Europeu fa una crida per sollicitar sistemes de formació contínua
forts i acció sobre la pobresa en el semestre de la UE
El Parlament Europeu ha adoptat dues posicions en el Estudi Prospectiu Anual, que es el document de
definició de prioritats de la Comissió per al cicle de coordinació de les
polítiques econòmiques d'aquest any. Els informes crida repetidament a la
inversió que es dirigeix cap a l'aprenentatge permanent i la infraestructura
d'atenció a llarg termini. També demana mesures decisives per lluitar contra
l'atur a llarg termini i que s’intensifiqui la lluita contra la pobresa, reafirmant els
objectius socials de la UE s'ha fixat en l'Estratègia Europa 2020. També
remarca la importància de l'equitat social en la realització de reformes.
Llegir més-Read More

Drets humans
Cap a un mecanisme de la UE a la democràcia, l'Estat de Dret i els drets
fonamentals?
El 16 de febrer de l'any 2016 la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior del
Parlament Europeu (LIBE) es vareunir per discutir una proposta per crear un nou mecanisme de la UE
per la democràcia, l'Estat de Dret i els drets fonamentals (DRF) , per a un millor seguiment i per fer
complir els valors de la UE.
Llegir més-Read More

El Parlament Europeu debat l'aplicació de la Convenció de l'ONU sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat
El 17 de febrer de l'any 2016 , el Comitè d'Afers Socials (EMPL) i Ocupació i del Parlament
Europeu, es va reunir a Brussel·les per discutir el seu paper en la promoció dels drets de les persones
amb discapacitat i de quina manera la Convenció de l'ONU està sent supervisada i aplicada a la UE i
els seus Estats membres.
Llegir més-Read More

Ocupacio dels treballadors de més edat
L'ocupació dels treballadors de més Tribunal Europeu de Drets Humans falla a
favor de treballar i el manteniment de les prestacions de jubilació
Al desembre de 2015, el Tribunal Europeu de Drets Humans va fallar en la sentència “Fabian vs
Hongria” que un jubilat que va prendre una ocupació com a funcionari no podia ser privat dels beneficis
de jubilació. Una llei nacional deia que el treball retribuit i els beneficis de jubilació eren incompatibles
per als funcionaris públics, però, això està permès per als empleats del sector privat. Per tant, el
Tribunal va considerar que s'havia produït una discriminació injustificada entre els empleats del sector
públic i privat.
Llegir més-Read More
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Els ingressos adequats a la vellesa
Completada la primera prova d'esforç de les institucions de la UE per a la
jubilació
AESPJ, el supervisor europeu d'Assegurances i Pensions de Jubilació, ha completat la seva primera
prova d'esforç dels FPE a Europa. 17 països de l'EEE van participar en la prova d'esforç. Els resultats
són que les institucions estan bastant ben equipades si baixen les taxes de mortalitat durant molt de
temps, però, un escenari de baixos tipus d'interès amb preus persistentment baixos d'actius i l'alta
inflació posen en risc aquestes institucions.
Llegir més-Read More

Envelliment Saludable
Les noves característiques de seguretat per protegir els ciutadans de
medicaments falsificats
La Seguretat dels medicaments es reforça encara més amb la introducció de noves característiques
obligatòries com un identificador únic i un dispositiu anti-manipulació. Tals característiques de
seguretat protegiran als ciutadans europeus en contra de l'amenaça per a la salut dels medicaments
falsificats, que poden contenir ingredients, inclosos els ingredients actius, de baixa qualitat o en una
dosi incorrecta.
Llegir més-Read More

Accessibilitat
consulta pública de la UE sobre drets dels passatgers ferroviaris
LA Comissió Europea ha obert una consulta pública del 9 de febrer fins al 5 de maig,
sobre un reglament adoptat el 2007, que es refereix als drets i obligacions dels viatgers
de ferrocarril.
Llegir més-Read More

Propers congressos i reunions
Visualitzar el calendari complert-View Full Calendar

Publicacions
Ocupació de la UE i la situació social - Trimestral d'Hivern 2015 Revisió
L'opinió sobre la Ocupació i Desenvolupaments Socials a Europa sustenta les accions de política de la
Unió Europea i els seus Estats membres en la consecució de l'ocupació Europa per 2020 i els objectius
socials. Igual que en anys anteriors, la primera secció proporciona una visió general dels
desenvolupaments més recents, tendències i reptes en el àmbits social i laboral, i és seguit per una
mirada en profunditat sobre diversos temes relacionats amb l'ocupació actual de la Comissió i l'agenda
de política social.
Llegir més-Read More

Premi AEEA d'Educació d'Adults i projectes de salut
Aquesta publicació de l'Associació Europea per a l'Educació d'Adults (AEEA) vol premiar la innovació i
l'excel·lència en l'educació d'adults, presenta diferents projectes en el camp de l'educació i la salut, molts
dels quals tenen a veure amb l'envelliment. El IROHLA projecte de la UE, en què va estar involucrat
AGE, és el guanyador de la categoria europea, i WeDO2, coordinat per l'edat, s'inclou també, entre
altres projectes interessants.
Llegir més-Read More

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

5

Els llocs de treball saludables per a totes les edats - La promoció d'una vida
laboral sostenible
Aquesta publicacio és la guia principal per a la campanya Treballs saludables 2016-17, “Treballs
saludables per a totes les edats”, organitzada per l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el
Treball (EU-OSHA). El seu objectiu general és ajudar els treballadors, gerents i empresaris a reconèixer i
tractar els reptes d'envelliment dels treballadors, no centrant-se en un grup d'edat, si no en els
treballadors de totes les edats. També es destaca la importància d'utilitzar un enfocament de cicle de
vida.
Llegir més-Read More

Guia per Negocis (en espanyol) amigables per la gent gran
Aquesta Guia per negocis amigables per la gent gran, publicat en espanyol per la iniciativa “Age-friendly”
del País Basc, és una campanya educativa que proporciona consells pràctics de baix cost, o sense cost,
per ajudar les empreses a ser més amigable amb la gent gran i atraure els clients més antics.
Llegir més-Read More

Les restriccions de caràcter sanitari per augmentar l'edat de jubilació a la UE
Aquest informe, publicat per la Comissió Europea, és l'informe final del projecte sobre les limitacions
relacionades amb la salut per augmentar l'edat de jubilació a la UE segons l'avaluació del Grup d'Experts
per l'aplicacio dels Sistemes de Salut
Llegir més-Read More

Convocatoria per propostes
EIBURS sponsorship for research on ageing
Preparatory Action "Healthy diet: early years and ageing population"
Horizon 2020: Personalising health care
Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services
EIBURS sponsorship for research on ageing
Preparatory Action "Healthy diet: early years and ageing population"
Horizon 2020: Personalising health care
Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services
EIBURS sponsorship for research on ageing
Preparatory Action "Healthy diet: early years and ageing population"
Horizon 2020: Personalising health care
Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services
EIBURS sponsorship for research on ageing

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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