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RESIDÈNCIA  D' INVESTIGADORS  CSIC – GENERALITAT DE CATALUNYA 
 i 

FATEC - FEDERACIÓ D' ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA 

CIÈNCIA, SOCIETAT i   ENVELLIMENT  --  XI cicle –  

Curs 2016 / 2017 

DISCRIMINACIÓ PER EDAT:  E D A T I S M E 
Jornada  –  23   de  novembre  de  2016   ----   De 16,30 a 19,30 hores 

A la seu de la Residència d’ Investigadors CSIC – Generalitat de Catalunya -                 
Carrer Hospital , 64  – Barcelona 

ALGUNS ASPECTES MOTIVADORS 

• Iniciem les activitats de l’any acadèmic 2016 – 2017 amb una ampliació conceptual del 
títol genèric del CICLE : CIÈNCIA, SOCIETAT i ENVELLIMENT. Us fem proposta 
de prosseguir l’activitat d’ampliació de coneixements i de debat tot participant 
en aquesta XI convocatòria. 

• Enguany, aprofitant la celebració del Dia Internacional de les persones grans 
acordat  per Nacions Unides i celebrat el passat dia 1 d’octubre, aquest organisme 
mundial “ insta a prendre una posició en contra de la discriminació per edat” i 
replantejar les nostres opinions i actituds vers la generació de més edat. I subratlla la 
prevalença i l' impacte perjudicial de la discriminació per edat, és a dir, els estereotips i 
la discriminació contra individus o grups sobre la base de la seva edat. 

• A la crida de NNUU s’hi uneix  l' Organització Mundial de la Salut – O M S. 
Assenyalen que “la discriminació per edat és a tot arreu: als mitjans de comunicació, 
en  l’ocupació, la salut, l' accés a béns i serveis, polítiques institucionals, etc.”               
Això tendeix a "fer de l’abandó i de l' abús de la gent gran una norma social i, per tant, 
acceptable". 

• La discriminació per edat és també una realitat a Europa. I que porta a una situació 
esquizofrènica complexa: d' una banda, la participació econòmica i social activa de les 
persones grans és considerada com a necessària per fer front als reptes plantejats per 
l' envelliment de la població, però, d' altra banda, la discriminació per edat i els 
estereotips són més que mai prevalents i dificulten la inclusió i la contribució de les 
persones grans a la societat. 

• AGE – Plataforma Europea , amb motiu d' aquest Dia,  va organitzar en col·laboració 
amb la Xarxa Europea d’ Institucions Nacionals de Drets Humans (ENNHRI) un 
esdeveniment conjunt al Parlament Europeu, a 28 de setembre, amb l’objectiu de 
posar en relleu la discriminació per edat i obrir diàleg a l’àmbit de la U. E..  

• La Comissió Europea  considera que els drets de les persones grans haurien d' estar 
millor protegits si es fes  un millor ús de la legislació vigent i ens centréssim en la seva 
aplicació.  

• FATEC, conscients d’aquesta situació i assumint la condició representativa com a 
Federació d’entitats de persones grans de Catalunya, volem aportar la nostra 
atenció i provocar el debat social necessari per tal de contribuir a eradicar tota 
discriminació per qüestió d’edat al si de la nostra societat.    
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PROGRAMA de la JORNADA  - S’enviarà a totes les persones inscrites el programa 
definitiu.   

DISCRIMINACIÓ PER EDAT:  E D A T I S M E 
Primera part :  Presentació general de la temàtica                                                                 

• Què entenem per EDATISME : DISCRIMINACIÓ PER EDAT 
• L’ EDATISME està lluny de les preocupacions del dia a dia de la nostra societat.  

Mercè Mas, membre de la Junta Directiva  de FATEC. Membre  del grup de treball d’AGE 

Platform Europe “Drets Humans i no Discriminació”. 

 

Treballadora Social jubilada des de novembre des de 
2001.   

• Ha treballat a Creu Roja de Barcelona en 
l’organització i coordinació del voluntariat i en la 
coordinació de recursos per a gent gran. I, també, 
ha col·laborat amb el departament de cooperació 
internacional de la Cruz Roja Espanyola, amb l’ 
Ajuntament de Barcelona i en diversos projectes 
internacionals. 

• Coordinadora de la redacció del Document  Obert de Drets i Deures de la GG amb 
Dependència de Barcelona i membre de l’equip de coordinació de la redacció de la 
Carta de Drets i Deures de la GG de Catalunya. Membre del Consell Assessor de 
Gent Gran de Barcelona.  

Segona part  :  Panell d’experts i col·loqui amb els participants a la Jornada     

Nena Georgantzi, jurista . Desenvolupa la seva tasca professional a AGE Plataform 

Europe.   

 

      Advocadessa especialitzada en Drets Humans i protecció social.  

• Com a expert està al càrrec de l’acció representativa de 
AGE per a una millor protecció dels drets de les persones 
grans davant  la UE , l’ ONU i el Consell d’ Europa  

• Ha vingut seguint una sèrie de projectes de AGE sobre 
salut “on line”, les TIC, l’accessibilitat i la vida independent 
i ha coordinat  diverses publicacions relacionades amb 
aquestes qüestions incloent-hi la participació de persones 
grans en activitats d’investigació. 

AGE Plataforma Europea és una xarxa europea d’organitzacions que representen a uns 30 
milions de persones grans dels països del continent europeu. FATEC en forma part.      
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Magdalena Sellés Quintana, Professora titular de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació – Blanquerna – Universitat Ramon Llull ; Doctora en Història Contemporània-UB  

 

 

• Membre del Grup de treball sobre Discriminacions del 
Consell de l’ Audiovisual de Catalunya – CAC – Fòrum 
d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual.   

• Membre del Comitè científic de la revista Comunicació de 
la Societat Catalana de Comunicació – Institut d’ Estudis 
Catalans.  

• Titulada en Realització i Producció en video i TV 
professional,  

• Té un extens currículum docent, de treballs publicats i de 
participació com a ponent en Jornades especialitzades. 

Xavier Puidollers i Noblom, és advocat. Dedicat des de fa molts anys a entitats socials.  

 

 
  

• Ha impulsat i presidit l’entitat “La Tutela” dedicada a la 
custodia legal de discapacitats psíquics de Catalunya. 

• Com a membre actiu de la Junta del Col·legi Oficial d’ 
Advocats de Barcelona, té perllongada activitat en les 
Comissions dedicades a infància i adolescència, així com 
a maltractaments de persones grans.  

• En diferents legislatures ha exercit els càrrecs de Director 
General d’atenció a la Infància i a l’ Adolescència i de 
Director General d’ Afers Religiosos. En aquest darrer 
càrrec públic va mostrar una notable atenció a la 
diversitat religiosa en el nostre país. 

► Presenta i modera : Jaume Jané – Comissionat del 

Cicle  Ciència, Societat i Envelliment. 

La inscripció a la Jornada és GRATUÏTA, però d’obligat compliment.  

Ens cal poder disposar de NOM i COGNOMS; ADRECES POSTAL,  DIGITAL i 
TELEFÒNICA                                                                             

Es pot  fer preferentment per correu electrònic a                                               
FATEC - jornada  :    fatec@fatec.cat 

També es pot fer la inscripció personalment a la seu de FATEC                                       
c/ de Casanova, 36, baixos dreta – 08011 – Barcelona i pel telèfon  93 215 02 33 

MOLT IMPORTANT : 

A les persones inscrites els serà tramès per correu electrònic el programa definitiu així 
com informació adient prèvia o posterior a la Jornada. Ens cal la seva adreça 
electrònica. 


