
NOTA DE PREMSA 
 

AGE Platform Europe organitza una jornada per plantejar  
el futur de les persones grans a la Unió Europea 

Presentació del MANIFEST “Assolint l’equitat de drets i dignitat per 
les persones grans” per incidir sobre les polítiques europees 

 

En el marc del Dia Internacional de les Persones Grans, la plataforma AGE Platform 
Europe, en col·laboració amb el Parlament Europeu (Oficina de Barcelona) i la 
Representació de la Comissió Europea a Barcelona, organitza un acte de presentació del 
manifest “Assolint l’equitat de drets i dignitat per les persones grans”. Aquest 
document té l’objectiu d’assegurar la inclusió de programes adreçats a assegurar l’equitat i 
els drets humans de les persones grans en l’agenda del futur Parlament Europeu post-
eleccions el maig de 2019 i de la Comissió Europea resultant. 
 
L’acte es desenvoluparà el dia 5 d’octubre a l’Aula Europa, seu de les institucions 
europees a Barcelona, i comptarà amb la compareixença de diferents autoritats europees 
com Verònica Lope, membre de la Comissió d’Ocupació i Afers Socials del Parlament 
Europeu; Nena Georgantzi, responsable de l’Àrea de Drets Humans d’AGE Platform 
Europe; i Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa i responsable de l’Àrea internacional 
de la FOCAGG (Federació d’Entitats Catalanes de Gent Gran, Dones i Família). També hi 
seran presents altres representants d’entitats catalanes referents en l’àmbit de l’envelliment i 
Europa, Laia Ortiz, Regidora Drets Socials i 2a Tinent Alcalde (Ajuntament de Barcelona), 
David Agustí, Cap de l’Oficina de Gent Gran Activa (Generalitat de Catalunya), Josep 
Carné, President de FATEC, Francina Alsina, Presidenta de la Taula del Tercer Sector 
Social, Maria Rosa Lunas, Presidenta de FOCAGG i Jaume Jané, President del Grup 
d’Opinió Gent Gran, entre d’altres. 
 
L’objectiu de la seva intervenció és apropar la realitat catalana en matèria d’envelliment i 
facilitar el debat amb la taula aportant estratègies per avançar cap a un canvi de paradigma i 
incidir per assegurar el dret de les persones grans a gaudir d'una vida autònoma, digne i 
plena. 
  
El manifest recull els objectius als que estan compromesos les institucions europees i dels 
estats membres, recolzant-se en diferents documents europeus com el Pilar europeu dels 
drets socials i els seus principis relatius a les persones grans o l’Agenda 2030, entre 
d’altres arxius referents en la matèria. La recopilació ha de servir d’eina a les entitats socials 
i als eurodiputats per pressionar a les institucions europees per tal que ajudin als Estats 
membres a desenvolupar estratègies nacionals sobre l’envelliment amb la participació activa 
de les persones grans i les seves organitzacions. A més, en el manifest també s’insta a 
restaurar l’“Intergrup sobre Envelliment i Solidaritat Intergeneracional” del Parlament 
Europeu per mantenir els problemes de l’envelliment entre les seves prioritats. 
 
L’any 2017, el 19% de la població de la Unió Europa tenia 65 anys o més. A l’any 2080 
s’espera que la xifra de gent que supera els 80 anys es multipliqui a més del doble, passant 
del 5,5% al 12,7% de la població total. Aquest fet posa l’atenció sobre l’edatisme, que 
segueix restringint l’autonomia de les persones grans, convertint-se en un obstacle per a la 
participació plena i igualitària en les diferents àrees de la seva vida personal i comunitària. 
El futur pressupost de la Unió Europea hauria de contribuir a l’èxit dels objectius socials i de 



no discriminació per l’any 2020, mentre que es necessita un impuls renovat per 
desbloquejar la proposta directiva horitzontal sobre no discriminació. 
 
Enllaç del MANIFEST:  
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/age-general-assembly-published-its-
manifesto-european-elections-2019 
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