En el 20è aniversari de l’article de la Carta de Drets Fonamentals de la UE que reconeix el dret
a les persones grans a portar una vida digna i independent

El CSC se suma a la campanya internacional contra
l'edatisme: Old Lives Matter


Més de 40 organitzacions científiques, sanitàries i socials, de 29 països diferents
-entre les quals està el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)- llencen
avui simultàniament una campanya contra l'edatisme a xarxes socials i mitjans
de comunicació amb diferents vídeos que mostren com s'ha normalitzat la
discriminació contra la gent gran

Barcelona, 14 de setembre del 2020.- Old Lives Matter és el lema que més de 40

organitzacions científiques, sanitàries i socials, han escollit per impulsar una campanya
de sensibilització a la ciutadania i lluitar contra l'edatisme, una forma de discriminació
contra la gent gran que s'ha normalitzat en les nostres societats. La campanya arriba
avui que es compleixen 20 anys de l'article 25 de la Carta de Drets Fonamentals de la
Unió Europea que reconeix "el dret de les persones grans a portar una vida digna i
independent i a participar en la vida social i cultural". El Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC) com a entitat que impulsa models de salut i social excel·lents i
sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, s'ha sumat a aquesta
campanya, iniciativa de la Societat Francesa de Geriatria i Gerontologia (SFGG) i que
ha aplegat a més de 40 organitzacions de 29 països diferents, entre elles el CSC.
La campanya mostra en diferents vídeos la normalització de l'edatisme i s'inspira en la
campanya Black Lives Matter que ha mobilitzat al món sencer en contra del racisme
després de la mort de George Floyd durant la seva detenció a Minneapolis el passat
mes de maig. Des del CSC sempre hem mostrat la nostra vocació per l'atenció de
qualitat a la ciutadania amb una sensibilitat cap a la gent gran que es mostra amb
programes com l'Atenció Centrada en la Persona, per això ens hem sumat a aquesta
campanya internacional que arriba durant la pandèmia de coronavirus que està
afectant terriblement a la gent gran i que ha posat de manifest la vulnerabilitat d'aquest
col·lectiu de la nostra societat.
Durant el dia d'avui es poden trobar els diferents vídeos de la campanya Old Lives
Matter tant a la pàgina web del CSC com al perfil de twitter.
Referència al sector
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC,
referència al sector i amb una clara vocació de servei, té com a missió: impulsar models de
salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint
serveis d'alt valor afegit als seus associats. Així, el CSC vol ser el principal referent pel
coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació davant els nous reptes del
sistema de salut i social. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense
ànim de lucre.
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