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“Bones pràctiques europees en relacions intergeneracionals”



L’actuació la UE proposa l’any 2012 com l’Any Europeu de 
l’Envelliment Actiu i la solidaritat intergeneracional (EY2012):

� Promoure l'envelliment actiu al lloc de treball

� Promoure l'envelliment actiu en la comunitat a través del 
voluntariat i la cura

� Promoure un envelliment saludable i autònom

� Reforçar la solidaritat entre les generacions amb la finalitat de 
crear una societat per a totes les edats

Any de l’Envelliment Actiu



Exemples de bones pràctiques 
en l’Envelliment Actiu

Com les organitzacions ciutadanes i sanitàries poden 
contribuir a l’envelliment actiu



Xarxa de Ciutats Amigues de la gent Gran

L’OMS defineix una ciutat amiga de la gent gran, com aquella que 
promou l’envelliment actiu mitjançant l’optimització de les 
oportunitats de salut, participació, i seguretat amb la finalitat de 
millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que 
envelleixen.



En una ciutat amiga de la gent gran, les polítiques, els serveis, els 
entorns i les estructures proveeixen suport i faciliten 
l'envelliment actiu de les persones, 

mitjançant:

� El reconeixement de l'àmplia gama de capacitats i recursos 
existents entre la gent gran

� La previsió de i resposta flexible a les necessitats i 
preferències relacionades amb l'envelliment

� El respecte per les seves decisions i eleccions d'estil de 
vida

� La protecció de les persones més vulnerables
� La promoció de la seva inclusió en totes les àrees de la vida 

comunitària i de la seva aportació a aquestes



Xarxa de Ciutats Amiges de la 
Gent Gran

Barcelona
Sant Sebastià 
Bilbao
Saragossa



Xarxa Catalana d'Hospitals i Centres 
Promotors de la Salut 

El 2007 es va constituir la Xarxa Catalana d'Hospitals i Serveis
Promotors de la Salut (HPH-Catalunya).

La missió de la Xarxa catalana HPH és liderar la difusió i la
implementació de la promoció de la salut als hospitals i centres
de salut del territori català, impulsant la incorporació de
conceptes, valors, estratègies, estàndards i indicadors en la
seva estructura i cultura organitzacional.



Xarxa d’Itineraris Saludables i Parcs Urbans de Salut

Participació en el projecte de Dipsalut en:

� Disseny dels itineraris i parcs urbans

� Formació de les persones dinamitzadors

� Avaluació del projecte

www.itinerarisiparcsdesalut.cat



Guia d’associacions de salut

Edició conjunta amb Dipsalut d’un directori d’associacions i fundacions d’ajuda
mútua relacionades amb la salut, detectant en primera instància les existents en
el territori de Girona, Catalunya i en altres llocs d’Espanya.
L’objectiu és facilitar l’accés a la informació sobre els recursos existents.

www.associacionsdesalut.cat



Universitat de la Gent Gran

Consell Interuniversitari Agrupació d'Aules de Formació Permanent 
per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA) que agrupa totes les 
universitats catalanes implicades en les Aules d'Extensió 
Universitària, i de l’ Associació Estatal de Programes 
Universitaris per a Majors.

L’objectiu és la formació al llarg de tota la vida, amb una nova 
concepció dels valors, el coneixement i la cultura, entesos no 
solament en termes d'utilitat o de productivitat sinó especialment 
com a eixos per al desenvolupament personal, el compromís cívic 
i l'exercici de la convivència.



www.udg.edu/catedrapromociosalut
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