29 DE ABRIL
DIA EUROPEU DE LA SOLIDARITAT INTER GENERACIONAL
Aquest dia europeu de la Solidaritat Inter generacional, que avui celebrem, neix
a partir del EY 2012, declarat per el Parlament Europeu i per el Consell
d’Europa Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre
Generacions impulsat per AGE Platform Europe, amb l’objectiu de donar a
conèixer a nivell europeu la importància de l’envelliment actiu, per augmentar
la Solidaritat Inter generacional i la Cooperació a fi d’abordar els reptes
demogràfics i definir els itineraris per anar a una societat amigable amb totes
les edats.
FOCAGG – Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran Dones i
Família – com a membre del Consell d’Administració de AGE Platform
Europe, organitzà a Barcelona, el 1er CICLE de CONFERENCIES
PARTICIPATIVES, implicant al Govern i Institucions, tant públiques com
privades, per reflexionar, conèixer i aportar conclusions que poguessin
potenciar les relacions i la solidaritat Inter generacional, donant com a resultat
un Manifest per la Solidaritat entre les Generacions, aprovat i presentat
el 21 de Juny 2012, en la sessió de clausura celebrada a l’Aula Europa, seu de
la Delegació del Parlament Europeu a Barcelona, que ha incidit en les
polítiques europees a través de AGE.
En el 2013, a proposta de la ONU que havia decidit que en l’any 2014 hagués
un intens moviment a favor de la família coincidint amb el XX Aniversari de
l’any Internacional de la Família, va marcar tres línees bàsiques d’actuació:
pobresa, solidaritat entre generacions i treball i que ens transmeté
personalment en varies reunions prèvies, la Sra. Renata Kaczmarska,
responsable del Programa de Família de la ONU. Amb aquestes premisses es
va fundà: Plataforma Família Catalunya–ONU 2014, partint del GEC – Grup
d’Entitats Catalanes de la Família, i amb seu social a la FOCAGG que assumí
una Vicepresidència per desenvolupar la ponència “Família i Solidaritat Inter
generacional”
Després de dos anys d’intensa activitat, es culminà amb l’Acte de Cloenda del
XX Aniversari de l’Any Internacional de la Família, i la presentació de la
“Memòria d’activitats” de la Plataforma per la Família Catalunya - ONU
2014 i el seu Annex de Conclusions.
Paral·lelament, donades les tres branques de la nostra Federació: Gent Gran,
Dones i Família, (envelliment actiu, igualtat de gènere i solidaritat Inter
generacional) vàrem subscriure un acord el 10 d’abril 2014 entre
EUSKOFEDERPEN - Federación Territorial de Asociaciones Provinciales de
Pensionistas y Jubilados de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, i FOCAGG, com a
promotores de la Plataforma Ibérica AGE Europe, buscant incidir i estar
informats puntualment de les polítiques europees.
Consell de Cent, 226 àtic 3a. - 08011 Barcelona - Tel./Fax: 934.511.204 – 606.925.259
e-mail: info@focagg.org - Web: www.focagg.org
Inscrita amb el nº 381 – Secció 2a. del Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya –
NIF: G62115449 -

Aquesta col·laboració i la nostra assistència i participació en el Consell
d’Administració de AGE, així com en varis dels seus Grups de Treball (en el seu
dia es varen remetre les Conclusions de la Plataforma Família ONU) dos dies
després de la 1ª. Cimera de la UE sobre envelliment actiu i saludable
(10/3/15) un gran número de Diputats del Parlament Europeu, varen procedir
al llançament oficial del Inter grup sobre l’envelliment actiu, la solidaritat
Inter generacional i les polítiques familiars.
Tan mateix durant el 2014 la nostre Federació que treballa “l’Acció
Comunitària en pro de l’Envelliment actiu” des de el voluntariat social,
participà com a membre de ple dret del CEV Centre Europeu del
Voluntariat, a les dos conferencies anuals a Brussel·les i Torí, recolzant
l’elecció de Barcelona, 1ª Capital Europea del Voluntariat.
Hem de significar, que en aquest primer trimestre de l’any 2015, hem participat
del 8 al 13 de març en NYC, seu de la ONU, en el Comitè de drets de la
dona CSW 59 reunió, del 20 aniversari dels acords de Beijing, inscrits per
el Institut Català de les Dones, òrgan consultiu del ECOSOC, per assistir als
actes programats per aquesta 59 sessió de revisió dels acords i la Declaració
final; començant el diumenge dia 8 amb la Marxa per NYC amb el Sr. Ban Ki
Moon, organitzada per ONU - Dones.
Cal destacar respecte als actes paral·lels, la rellevància que va tenir participar
en el Urban Digital Women red Metropolis Ciutats intel·ligents, presentat
per la Regidoria de Dones i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i el
Diàleg Inter generacional i la igualtat de gènere, així com a la sessió amb la
Sra. Hilary Clinton: Els principis de l’apoderament econòmic de les dones.
Tal como estava convingut, es lliurar, a la responsable del Programa de
Família de la ONU, Sra. Renata Kaczmarska, de la Memòria d’Activitats
Catalunya ONU 2014, comentant que no tenia constància de que en cap altre
lloc del mon se haguessin fet tantes activitats com a Barcelona per part de la
societat civil atenent les directrius de la ONU, animant-nos a continuar amb les
activitats de la Plataforma, donades les propostes d’aquest organisme perquè
totes les polítiques es facin des d’una perspectiva familiar i una visió
Inter generacional.
Concloent la nostre participació en el esdeveniment, a través de la trobada
programada amb la Secretaria General de Comunicació de la ONU, Sra.
Cristina Gallach, que se interessà per les nostres organitzacions, i per
l’envelliment actiu que practiquem, i com a resposta a les nostres preguntes
deixà entreveure que en un termini i lloc encara per determinar, hauria
convocatòria de la 3ª. Assemblea Mundial de l’Envelliment.
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Tanquem aquests comentaris amb un final feliç a càrrec de la nota de premsa
que ens arriba respecte del DIA EUROPEU DE LA SOLIDARITAT INTER
GENERACIONAL, de “AGE Europe Platform, COFACE Confederación
Europea de la familia, EUROCHILD Lobby Europeo de Mujeres i el Foro
Europeo de la Juventud” que s’uneixen per celebrar-lo i crear
consciència sobre la necessitat d’abordar el tema demogràfic d’una
Europa que envelleix, reforçant els vincles entre generacions,
apoderant l’envelliment actiu i significant que la Família segueix sent la
principal font de la solidaritat entre les diferents generacions.

Per concloure aquest resum FOCAGG vol recordar el Decàleg del nostre
Manifest EY 2012:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

La solidaritat, un valor universal, i la Família el seu eix
vertebrador.
L’edat no es una característica, es solament una dada.
Es precís trancar i eliminar els prejudicis, estereotips i tabús.
Hem de millorar el coneixement mutu.
Precisem recuperar el valor del intercanvi de coneixements i
experiències entre les diferents generacions.
Hem d’aprofitar més els potencials i valors de cada generació.
La situació econòmica actual es una oportunitat per estimular la
solidaritat entre tots.
Els mitjans de comunicació i les TIC han de fer visible els temes
que ens afecten.
Els Governs i les Administracions Públiques han de coadjuvar a
impulsar i reforçar la solidaritat Inter generacional.
Hem que sumar esforços, restar personalismes, i multiplicar
voluntaris per repartir resultats que ens duguin al be comú, i no
al propi.

Maria Rosa Lunas
Presidenta
Barcelona, 29 de abril 2015
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