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FiraGran 2018 arriba del 23 al 26 de maig a 

Barcelona per promoure l’envelliment actiu 

 

La fira, que preveu rebre més de 35.000 visitants, ofereix més de 450 
activitats gratuïtes per promoure l’envelliment actiu a les Drassanes 
Reials de Barcelona. 

Una gran caminada, amb sessió de tai-txí, i una màster classe de música i 
moviment, principals activitats a l’aire lliure. 

Més de 80 entitats, empreses i institucions ofereixen els seus programes, 
iniciatives i productes dirigits a persones grans. 

FiraGran oferirà dissabte 26 de maig al matí un espai d’activitats 
intergeneracionals, amb activitats i tallers per a totes les edats 

Es presentarà un estudi sobre la figura dels avis esclaus a Catalunya, que 

cuiden dels néts, elaborat per l’entitat Associació Serveis Integrals per a 

la Gent Gran (SIENA) i promogut per Mémora i per FiraGran.  

S’hi celebraran tres jornades professionals: una sessió sobre sexualitat i 

gent gran, una altra sobre els drets dels residents, i una darrera sobre les 

novetats del sector geroassistencial català. 

Es celebrarà un debat sobre el present i futur de les pensions, dissabte 26 

de maig a l’Auditori de FiraGran.    

El X Festival de Corals de FiraGran 2018 i una trobada sardanista, entre 

les activitats més destacades. 

Més d’un centenar de casals i esplais es desplacen a FiraGran durant 

aquests dies per mostrar les activitats que realitzen al llarg de l’any. 
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Barcelona acull del 23 al 26 de maig FiraGran 

2018, el 20è Saló de la Gent Gran de Catalunya  

La fira, que preveu rebre més de 35.000 visitants, ofereix més de 450 
activitats gratuïtes per promoure l’envelliment actiu a les Drassanes de 
Barcelona 

Una gran caminada, amb una classe de tai-txi i txi-cun, una gran ballada 
de sardanes de colles veteranes, i una activitat intergeneracional per a 
petits i grans, principals activitats   

Un centenar d’empreses, entitats i institucions mostren els seus 
programes i productes adreçats a persones grans 

Barcelona, 16 de maig de 2018.- FiraGran 2018, el Saló de la Gent Gran de 

Catalunya, arriba a la 20ena edició amb l’objectiu de superar l’assistència de 

35.000 visitants. Del 23 al 26 de maig, les Drassanes Reials de Barcelona es 

converteixen en un punt de trobada per a les persones grans de Catalunya que 

porten una vida activa i participativa i també en un aparador per tots aquelles 

entitats, empreses i institucions que durant l’any organitzen activitats adreçades a 

aquest col·lectiu de la població.  

Durant quatre dies, els visitants podran participar de les més de 450 activitats 

gratuïtes que s’ofereixen, entre les que destaquen una gran caminada, adreçada a 

majors de 60 anys i que tindrà lloc divendres 25 de maig al matí, una màster 

class de música i moviment, una trobada sardanista i un festival de corals, en el 

qual hi participaran 30 formacions de tota Catalunya. També s’ofereixen tallers de 

sexualitat, xarxes socials, escriptura de records i sobre l’ús correcte dels 

medicaments, entre d’altres. 

Enguany FiraGran dedicarà una part de la programació del dissabte 26 de maig a 

fer activitats intergeneracionals, adreçades a totes les edats, amb l’objectiu de 

generar diàlegs i relacions entre diferents generacions. S’hi celebrarà un Ball 

zumba family, tallers de manualitats i una gran festa de cloenda amb  actuacions i 

berenar per a petits i grans.  

Aquesta fira és també una oportunitat perquè les persones grans puguin conèixer 

els programes, serveis, iniciatives, solucions tecnològiques i productes que 

ofereixen un centenar d’empreses, entitats, organitzacions i institucions per millorar 

el seu benestar i la seva qualitat de vida.   
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A l’espai dels expositors, les persones grans que s’hi apropin podran participar de 

tallers i xerrades per mantenir la seva salut, fer-se proves de tensió arterial, d’oïda, 

de glucosa, de tensió i de la vista,  accedir a sessions gratuïtes de manicura i 

bellesa i conèixer com poden millorar la seguretat de la seva llar, entre molts altres.   

En el marc de FiraGran 2018, el dia 23 de maig a la tarda es celebrarà a l’Auditori 

de FiraGran a les Drassanes Reials de Barcelona, les jornades La sexualitat i 

l’afectivitat de les persones grans. L’endemà al matí, el 24 de maig, a l’Auditori de 

la Casa del Mar, s’organitzaran dos jornades per a professionals, una al mati sobre 

“Dels drets dels nostres residents a les nostres obligacions. Marc jurídic i 

responsabilitats”. I una altra a la tarda: “Tal dit, tal fet. Com avança l’atenció a la 

gent gran”.  

El 26 de maig tindrà lloc un debat sobre el present i el futur de les pensions, amb la 

participació del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies; Josep Ginesta, la diputada al Congrés dels diputats, PSC-PSOE, Mercè 

Perea,  i la professora de la Universitat de Barcelona, Mercè Ayuso, membre del 

Comitè d’Experts per al disseny del factor de sostenibilitat de les pensions, així 

com una taula d’entitats de gent gran. 

FiraGran 2018, patrocinada per Grup Mémora, compta amb el suport de la Generalitat 

de Catalunya, a través del Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, l’Agència Catalana de Consum i de la Secretaria General d’Esports, 

i l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FiraGran 2018, 20ena edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya 

Del 23 al 26 de maig de 2018. Horari: de 10 a 20h.  

Entrada i activitats gratuïtes 

Sala Marquès de Comillas, Drassanes Reials de Barcelona.  
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1. FiraGran 2018, més de 450 activitats gratuïtes 

 

Durant quatre dies i en diversos espais, es desenvolupen, de manera simultània, 

activitats organitzades per persones grans, però també per empreses, entitats i 

administracions que ofereixen serveis i programes. Les activitats es concentren en 

diversos espais temàtics:  

 Salut: orientació, xerrades i activitats per promoure un estil de vida saludable i prevenir 
malalties i garantir el benestar de les persones grans.  

 Cultura, formació, oci i lleure: espai per promoure un envelliment actiu, en el qual les 
persones grans mostren les activitats lúdiques (teatre, cant coral, mostres de ball i 
tallers) que durant tot l’any realitzen als seus centres i casals.  

 Consum i seguretat: orientació sobre pautes de consum i de seguretat, fora i a dins 
de la llar.  

 Esport: espai i escenari per promoure la pràctica de l’esport, on es realitzaran 
xerrades i diversos tallers i activitats sobre diverses modalitats esportives i activitats 
físiques. 

 Programes socials: Divulgació sobre els serveis de suport a la gent gran de les 
administracions públiques i també d’entitats i organitzacions.  

 Benestar, nutrició i bellesa: promoció de productes adreçats a promoure a les 
persones grans en el sector del benestar, la bellesa i la nutrició. 

 Exposicions i tallers: tallers de manualitats i de memòria, entre d’altres. 

 Conferències, debats i taules rodones: adreçades a les persones grans sobre 
aspectes que els preocupen i que són del seu interès. 

 Fòrum professional: amb conferències i debats per formar i informar els professionals 

que treballen en l’atenció de la gent gran. 

 

 

 

 

Activitats destacades  

 Màster classe de música i moviment: Tindrà lloc el dimecres 23 de maig, a les 10h 

a la Plaça Blanquerna. Al so de la música, els participants aprendran a fer coreografies 

per enfortir la musculatura, estimular els sentits i la creativitat. 

 Entrega dels Premis de la Fundació FiraGran 2018: Tindrà lloc dimecres 23 de 

maig a les 18.30h al Auditori de FiraGran.  

 Havaneres, a càrrec de Grup d'Havaneres de Can Castelló. A l’escenari de música, 

dijous 24 de maig a les 11.30h. 

 Trobada sardanista: Es celebra el dijous 24 de maig a les 16.30 h al Parc de les 

Tres Xemeneies. 
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 Caminada i tai-txi:  Es celebra el divendres 25 de maig a les 9.30h i el recorregut es 

farà pel Port Vell de Barcelona. A la meitat de la caminada es farà una classe de tai-txi. 

Enguany s’hi ha inscrit 1.200 persones. Amb la participació del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya i el patrocini del Grup Mémora.  

Activitats organitzades per a la gent gran 

Els protagonistes d’aquest saló són les persones grans i per aquest motiu, durant els dies 

de FiraGran seran ells mateixos els que ofereixin i mostrin les activitats que habitualment 

organitzen durant tot l’any a través dels seus casals i centres cívics. Oferiran activitats 

vinculades amb la música, l’art i la dansa i d’altres com per exemple tallers de manualitats, 

tai-txi o teatre. En total hi participen 118  casals que arriben de tots els punts de Catalunya.  

 

X Festival de Corals de FiraGran 2018 

El Festival de Corals de Gent Gran de Catalunya es celebrarà el dijous 24 i divendres 25 

de maig, on hi participen 30 corals de tota Catalunya. Els horaris de les actuacions seran 

dijous 24 de maig de les 12.30 a les 13.15h i de 15.30 a 18h i divendres 25 de maig de les 

10.45 a les 12.30h i de les 16 a les 18.15h. Hi participen de jurat directors de corals de 

renom (Teresa Giménez, Montserrat Lluveras, Maria Drets, Ramon Vilar, Joan Pamies, 

Joaquim Sabater i Maria Mercè Argüelles). 

 

Activitats intergeneracionals per a nens i adults 

Enguany FiraGran 2018 estrena com a novetat activitats pensades per a totes les edats, 

amb l’objectiu que les persones grans vinguin acompanyades i es relacionin amb persones 

d’altres generacions. El dissabte 26 de maig a les 10 h tindrà lloc el Ball Zumba Family i 

durant tot el matí es faran tallers de manualitats adreçats a totes les edats.  

 

2. Homenatge a persones més grans de 90 anys 

Des de FiraGran s’ha volgut enguany destacar la participació de persones de més edat 

que han participat a través de les entitats de persones grans i que es mantenen actives. 

Tindrà lloc dijous 24 de maig a les 11h.  

 

•   Juan Manuel Velasco, coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya 

•    Montserrat Fisas, coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya 

•    Conxita Franco, oordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya 

•    Dolors Blanch. Associació Ciutadana pels Drets de les Dones 

•    Maria Cinta Castañer. Associació Ciutadana pels Drets de les Dones 

•    María Muñoz. Associació Ciutadana pels Drets de les Dones 

•    Juan Ramón Morante. Unió de Pensionistes Jubilats i Prejubilats de la UGT 

•    Rosa Ozerans. Unió de Pensionistes Jubilats i Prejubilats de la UGT 

•    Susana Nedwed. CONEX 

•    Magda Martínez. CONEX 

•    Lluisa Gozalvo. CONEX 

•    Albert Guilera. CONEX 
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3. Debat sobre el present i el futur de les pensions 

Quin és el futur de les pensions? Quins models de pensions existeixen a països del nostre 

voltant? Amb la participació d’experts i d’entitats de persones grans. Tindrà lloc dissabte 

26 de maig a les 11.30h.  

11.30 h    Taula de debat i situació de les pensions 

 Presentació dels ponents a càrrec del Juli Simón, president de la Fundació FiraGran 

 Mercè Perea, diputada al Congres dels Diputats, PSC-PSOE   

 Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

aporta la visió de la Generalitat.  

 Mercè Ayuso, professora de la Universitat de Barcelona i membre del comitè d’experts 

per al disseny del factor de sostenibilitat de les pensions.  

12.15 h    Debat obert 

12.30 h    Taula rodona de les entitats de gent gran: 

 Josep París, vicepresident Fundació FiraGran, moderador 

 Joan Martínez, representant de la Coordinadora Nacional  de Jubilats i Pensionistes de 

Catalunya 

 Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de 

Catalunya 

 Manel Gómez, secretari general de la Unió de Pensionistes i Jubilats de la UGT de 

Catalunya. 

 Josep Carné, president de Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya. 

FATEC 

 

4. Tallers i conferències  

Durant els dies de FiraGran tindran lloc diversos tallers i conferències adreçats a 

les persones grans. Totes aquestes activitats s’organitzen a l’Àgora de la Gent 

Gran, l’espai de reflexió del saló.  

 Conferència sobre ‘El bon ús del medicament’, a càrrec del farmacèutic Eloi 

Merencio, del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Dimecres 23 de maig, 

a les 10.30 a les 11h.   

 Xerrada “Les residències d’avui en dia i com haurien de ser: pregunta-ho”, a 

càrrec de la Federació d’Associacions de la Gent Gran de Catalunya. Dimecres 23 

de maig, de les 11.15 a les 12h.  

 Taller de Teràpia de so amb bols de quars. Organitzat per la Coordinadora de 

Jubilats i Pensionistes de Catalunya. Dimecres 23 de maig, de les 12.15 a les 

12.45h. 



 

 

8 

 Taller “Com fer el document de voluntats anticipades?”. Organitzat per 

l’Associació Dret a Morir Dignament. Dijous 24 de maig, de les 12.15 a les 12.45h.    

 Conferència “La Sevilla del S. XVII a través del somriure dels infants”, amb 

motiu de la commemoració del IV Centenari del naixement de Bartolomé Esteban 

Murillo, a càrrec de Muntsa Lamúa, presidenta de l’Agrupació d’Aules de Formació 

Permanent per a la Gent Gran de Catalunya. Dijous 24 de maig, de les 13 a les 

13.45h.  

  Xerrada sobre “Prevenció d’incendis a la llar”, a càrrec del Cau de Jubilats de 

Bombers de Barcelona. Dijous 24 de maig, de les 17.15 a les 18h. 

 Conferència “Em fa molt mal el genoll. Demà plourà! Els nostres avis tenien 

raó, està comprovat” a càrrec del president de la Fundació OAFI, Josep Vergés, i 

del cap de Meteorologia de TV3, Tomàs Molina. Divendres 25 de maig, de 10.30 a 

11.15h.  

 Conferència sobre “La solitud, forma social i legal de reconèixer-la”. 

Organitzat per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Catalunya. Divendres 

25 de maig, de les 16.30 a les 17.15h. 

 Conferència “L’educació sexual i la sexualitat a la nostra societat. Un debat 

intergeneracional”. Organitzat per la Federació d’Associacions de Gent Gran de 

Catalunya. Dissabte 26 de maig, a les 10.30h.  

 Conferència “Reivindicant els nostres drets... per a un envelliment digne, 

noves residències públiques”. Organitzat per la PARM, dissabte 26 a les 12.45h. 

 

Tallers de l’Agència Catalana del Consum: 

 Xerrada “Viatges per a la gent gran”. Dimecres 23, divendres 25 i dissabte 26 de 

maig a les 17h. 

 Xerrada “Com reclamar, revisions, canvis companyia i garanties”. Dimecres 

23 de maig, a les 17.30h, dijous 24 de maig i divendres 25 de maig, a les 16 a 17h i 

dissabte 26 de maig, de 10.30 a 11,30h.  

 Xerrada “Noves pràctiques comercials. Dimecres 23, divendres 25 i dissabte 26 

de maig, a les 18.30h 

 Xerrada “Vendes a domicili”. Dijous 24 de maig a les 17h i dissabte 26 de maig a 

les 11h.  

 Xerrada “Revisions de gas”. Dijous 24 de maig, a les 18.30 i dissabte 26 de 

maig, a les 12.30h. 
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Conferències de la Secretaria General de l’Esport: 

 Conferència “A l’esport, la veterania compta”, a càrrec de Pere Valentí Mora, 
Exjugador del FC Barcelona. Dimecres, 23 de maig a les 12h. 

 Conferència “El ball esportiu”, a càrrec de Joana Subirana, professional Ball de 
Saló Social i Esportiu. Dijous, 24 de maig a les 12h.  

 Conferència “Esport sí, Lesions no! “, a càrrec dels metges  Josep Vergés i 
Juan Carlos Pérez Rojo. Divendres 25 de maig a les 12h. 

 Conferència “Fer esport, sempre i a qualsevol edat”, a càrrec de Luis Miguel 
Santillana, exjugador de bàsquet del FC Barcelona i del Joventut. Dissabte 25 de 
maig, a les 12h.  

 

Activitats de l’Ajuntament de Barcelona: 

 Xerrada sobre VinclesBCN. Dimecres 23, dijous 24, divendres 25 i dissabte 26, a 
les 10h.  

 Xerrada Vull ser_blogger! Dimecres 23 de maig, a les 12h. 

 Narracions i monòlegs participatius amb i per a la gent gran. Dimecres 23 de 
maig, a les 17.30h 

 Taller de xarxes socials. Dijous 24, divendres 25 i dissabte 26 de maig, a les 12h.  

 Somnis de sorra, espectacle amb sorra. Dijous 14 de maig, a les 17.30h.  

 Màgia amb l’Anna Montserrat i la Judit Fuster. Divendres 25 de maig, a les 
17.30h.  

 Gent Circ Gran. Dissabte 26 de maig, a les 17.30h.  

 

Tallers de la Diputació de Barcelona:  

 Bonics motius vegetals per decorar pastissos! Dimecres 23 de maig a les 
11h, divendres 25 de maig a les 12h 

 Gent Gran activa! Taller de gimnàstica. Dimecres 23 de maig a les 12.30h i a 
les 15h, dijous 24 de maig a les 15h, divendres 25 de maig a les 13h i a les 15h 
i dissabte 26 de maig, a les 11 i a les 12h 

 Parlem de...Teleassistència. Dimecres 23 de maig, a les 13h, dijous 24 de 
maig a les 12.30h, divendres 25 de maig a les 11h i dissabte 26 de maig, a les 
10.30h.  

 L’imperdible, decora i dóna-li altres usos! Dimecres 23 de maig i divendres 
25 de maig, a les 16h,  

 Saps com ajustar el teu pressupost per pagar les teves despeses 
domèstiques? Dimecres 23 de maig i divendres 25 de maig, a les 17 h 
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Tallers de Mémora:  

Enguany Mémora, grup de serveis funeraris, segueix tenint una participació molt activa 
amb FiraGran. A l’espai Àgora ofereix tallers i xerrades sobre envelliment saludable 
adreçades a persones grans i cuidadors. Les sessions són les següents: 

 Taller “La sexualitat de les persones grans”. Dimecres 23 de maig a les 13h  

 Taller “El bon tracte cap a la gent gran”. Dimecres 23 de maig a les 16.30h.  

 Taller “La soledat de les persones grans”. Dijous 24 de maig a les 11.30h i 
dissabte 26 de maig a les 12h.  

 Taller “Parlem i escrivim de records?”. Dijous 24 de maig a les 16.30h.  

 Taller “La relació dels avis i els seus néts”. Divendres 25 de maig a les 12.30h.  

 Taller “Parlem de les emocions”. Divendres 25 de maig a les 17.30h. 

 

Activitats a la zona dels expositors de FiraGran 2018 

A la zona d’expositors de FiraGran hi haurà empreses, entitats i institucions que 

organitzaran conferències i activitats lúdiques obertes a tothom. Algunes de les 

activitats es duran a terme a l’estand del propi expositor o a l’espai de l’Àgora.  

 Universitat de l’Experiència (Universitat de Barcelona). Informarà sobre els 
seus programes formatius per al proper curs, adreçats a majors de 55 anys.  

 Universitat Pompeu Fabra.  Presentarà el seu programa formatiu per al 
proper curs adreçat a persones de més de 50 anys.  

 Departament de Salut. Informa sobre els programes de salut adreçats a gent 
gran i es realitzaran proves de tensió arterial i es mesurarà el pes i la talla. 

 Departament de Treball, Afers Socials i Família. Presentarà els programes 
d’ajut per a la gent gran i informarà sobre temes tractats en el marc del Consell 
de la Gent Gran de Catalunya.  

 Agència Catalana del Consum. Oferirà tallers per oferir pautes de consum.  

 Secretaria General de L'Esport de la Generalitat de Catalunya: Oferirà 
conferències amb esportives veterans  

 Ajuntament de Barcelona. Oferirà xerrades i activitats sobre xarxes socials, 
en el marc del programa Sóc blogger. 

 Diputació de Barcelona. Oferirà tallers de gimnàstica, economia domèstica, 
teleassistència i manualitats.  

 Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Oferirà xerrades sobre el bon ús dels 
medicaments.  

 L’Óreal. Presentarà cremes facials i de cos i les seves línies capil·lars 
específiques per a persones grans.  

 Cazcarra Image Group. Oferiran sessions de perruqueria, maquillatge i 
manicura.  

 Fundació OAFI. Xerrades i activitats per prevenir i l'artrosi i millorar de la 
qualitat de vida de les persones amb aquesta situació. 
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5. XXVIII Premis Fundació FiraGran  

Els XXVIII Premis Fundació FiraGran volen mostrar a la societat que les persones 

grans són persones actives i com a tal distingeixen aquelles persones o entitats que 

treballen per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de població. L’entrega dels 

premis tindrà lloc el dimecres 23 de maig, a les 18.30 hores, a l’Auditori FiraGran. Els 

guardonats són els següents:  

Premi FiraGran 2018 en l’Àmbit Cultural  

Joana Biarnés, fotògrafa 

Nascuda a Terrassa l’any 1935, és la primera fotògrafa catalana i espanyola que va 

adoptar la carrera professional de fotoperiodista o reportera gràfica. La Generalitat de 

Catalunya li va concedí la Creu de Sant Jordi el 2014. El 2016 va rebre el premi a una 

"trajectòria professional" en la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. 

Premi FiraGran 2018 en l’Àmbit Esportiu 

Carles Rexach, futbolista i entrenador 

Conegut amb els sobrenoms de Charly i El Noi de Pedralbes, va néixer al barri de 

Pedralbes de Barcelona el 13 de gener del 1947. La temporada 1964-65 va ingressar al 

FC Barcelona i va ser allà on va desenvolupar tota la seva trajectòria esportiva convertint-

se en un dels jugadors que més cops ha defensat la samarreta blau-grana i dels més 

estimats pels seguidors.  

També va fer seva una famosa frase que diu que "córrer és de covards.” Com a tècnic es 

va iniciar a les categories de formació del Barça i l'any 1984 va crear l'escola TARR 

juntament amb quatre companys seus. També va ser segon entrenador del Barça de 

Johan Cruyff, amb qui va guanyar quatre lligues i una copa d'Europa. Actualment, és 

comentarista de ràdio i televisió. 

Premi FiraGran 2018 en l’Àmbit Professional 

Mercè Boada, neuròloga  

Nascuda a Barcelona l’any 1948, és una neuròloga catalana. Es va doctorar en medicina a 

la Universitat Autònoma de Barcelona i ha dedicat la seva trajectòria professional a les 

malalties neurodegeneratives, més concretament a la demència i a la malaltia d'Alzheimer; 

s'ha especialitzat en la recerca sobre biomarcadors i proteïnes de senyalització d’aquesta 

malaltia, els factors genètics i ambientals involucrats en la seva aparició i l’aplicació de 

models terapèutics de psicoestimulació cognitiva.  

Va cofundar la Fundació ACE, una entitat privada sense ànim de lucre que es dedica al 

diagnòstic, tractament, recerca i ajuda a les persones amb Alzheimer i els seus familiars. 

Va rebre la Creu de Sant Jordi del Govern de Catalunya l'any 2016. 

Premis FiraGran 2018  en l’Àmbit Cívic i Social (entitat ) 

Associació Ciutadana pels Drets de les Dones 

L’Associació Ciutadana pels Drets de les Dones es dedica al reclam dels drets de les 

dones vídues per tal de que tinguin una millora en la qualitat de vida com per 
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exemple  pujar la base reguladora de les pensions de viduïtat o per tal de que la dona 

tingui un nivell de vida similar al que tenia quan vivia el marit.  

Cada 25 de mes, o següent dilluns si cau en dissabte o diumenge, Les Vídues del 

Mocador Verd (conegudes també amb aquest nom) protesten davant la Plaça Sant Jaume 

de Barcelona i reclamen una millora de les pensions de viduïtat. 

 

Premis FiraGran 2018 en l’Àmbit Cívic i Social (persona) 

Maria Victòria Molins, religiosa i voluntària social 

Nascuda a Barcelona l’any 1936,  és una religiosa catalana membre de la Companyia de 

Santa Teresa de Jesús. Arran dels seus viatges a Nicaragua al 1981 va voler dedicar-se al 

voluntariat ajudant a persones en risc d'exclusió social, recluses, drogodependents i va 

començar a fer de mestra al barri del Raval de Barcelona. Manté una postura crítica amb 

l'actual església catòlica defensant, per exemple, el matrimoni de capellans o demanant 

més presència de la dona a l'església. Ha escrit el llibre Alexia, experiencia de amor y dolor 

vivida por una adolescente.  

Al 2015 va rebre un reconeixement a la seva trajectòria professional i personal en el món 

de l'educació i la religió i va ser investida doctora honoris causa per la Universitat Ramon 

Llull. Des del 2011 col·labora amb el portal d’actualitat religiosa CatalunyaReligió.cat. 

 

Iniciativa a favor de la gent gran 

Organització Mundial de la Salut. Ciutats Amigues de la Gent Gran 

Amb la finalitat de donar impuls a la plasmació del Paradigma de l'Envelliment Actiu, l'OMS 

posa en marxa l'any 2006 el Projecte Ciutats Amigues de les Persones Grans (Age-friendly 

Cities). Aquest projecte, promogut per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), impulsa 

polítiques d'envelliment actiu que aborden l'envelliment i les diferents generacions, entre 

elles les de les actuals persones grans.  

L'OMS indica que les ciutats han d'adaptar el seu entorn i el seus serveis perquè la gent 

gran visqui amb seguretat, mantingui la seva salut i participi en la vida de la ciutat. “Una 

ciutat amiga de la gent gran és una ciutat per a totes les edats”. 

 

Premis Honorífic FiraGran 2018  

Síndic de greuges de Catalunya 

El Síndic de Greuges de Catalunya és una de les institucions de la Generalitat de 

Catalunya les funcions del qual són definides als articles 78 i 79 de l'Estatut d'Autonomia 

de Catalunya. La seva missió és garantir el dret de totes les persones a una bona 

administració governamental.  

Ha d'atendre les queixes de les persones que es trobin desemparades davant l'actuació o 

la manca d'actuació de les administracions. La figura del Síndic té precedents històrics en 

les assemblees de pau i treva del s. XI així com en els provisors de greuges de l'edat 

mitjana. El síndic actual de Catalunya, des de juliol de 2004 és Rafael Ribó i Massó. 



 

 

13 

6. Presentació de l’estudi sobre La figura dels avis i àvies 

esclaus a Catalunya 

 
Dia i hora: Dimecres 23 de maig a les 10h 

Lloc: Auditori de FiraGran 

 

El proper 23 de maig, es presentarà en el marc de FiraGran 2018 els resultats de 

l’estudi sobre La figura dels avis esclaus. La relació avis i néts elaborat per l’Associació 

Serveis Integrals per a l’Envelliment Actiu (SIENA). Aquest informe ha estat promogut 

per Serveis Funeraris de Barcelona - Mémora, amb el suport de FiraGran. Hi ha 

participat més de 700 persones majors de 60 anys d’arreu de Catalunya.   

 

A càrrec de:  

 

 Sònia Díaz, sociòloga i responsable de projectes de SIENA. 

 Josep París, director de desenvolupament corporatiu de Serveis 

Funeraris de Barcelona - Mémora. Infermer especialista en Infermeria 

geriàtrica.  

 Juli Simón, director de FiraGran 2018. 

 

 

7. Jornades professionals 

Jornada FiraGran sobre “La sexualitat i l’afectivitat de les persones 

grans” 

Dia i hora: Dimecres 23 de maig, de les 15.30 a les 16h 

Lloc: Auditori FiraGran (Drassanes Reials de Barcelona) 

Organitza: Fundació FiraGran, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona. Patrocinat per Mémora 

Programa 

15:30h -15:45h. Lliurament de documentació. 

15:45h – 15:50h. Presentació de la jornada, a càrrec de Juli Simón, director de FiraGran 

15:50h – 16:15h. Presentació d’una enquesta sobre “La sexualitat de les persones 
grans”, a càrrec de Sonia Díaz, sociòloga especialitzada en polítiques socials. Associació 
Siena. Presenta:  Josep París Giménez, director de Desenvolupament Corporatiu del Grup 
Mémora. 

16:15h – 16:45h. La sexualitat de les persones grans, a càrrec d’Alicia 
Carrascón, llevadora Psicòloga i Responsable ASSIR Esquerra. Presenta:  Carmen 
Cabezas, subdirectora General de Promoció de la Salut. Generalitat de Catalunya. 
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16:45h – 17:15h. Sexualitat i afectivitat de les persones grans des d’una vesant 
psicològica i de drets, a càrrec de Montse Iserte, Psicòloga i Sexòloga. Directora de 
Vibracions. Presenta:  Enrique Cano Gil, cap del Departament de Promoció de la Gent 
Gran, Ajuntament de Barcelona. 

17:15-17:45h. Els tabús, la diversitat de gèneres i aspectes culturals de la 
sexualitat i afectivitat de les persones grans, a càrrec de Joan Canimas, professor 
associat de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG).Presenta: 
Iolanda Moragues, cap del Servei de Programes Socials de la Diputació de Barcelona. 

 

III Jornada ASCAD sobre “Dels drets dels nostres residents a les 

nostres obligacions. Marc jurídic i responsabilitats” 

Dia i hora: Dijous 24 de maig a les 9h 

Lloc: Auditori Casa del Mar. C/ Albareda, 1. 

Organitza: Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la 

Dependència Gerontològica (ASCAD).  

Col·labora: Fundació FiraGran, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya, Col·legi de Metges de Barcelona i Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona. Patrocinat per Mémora i ASERIPORT 

Programa 

9:10h – 9:30h. Salutació: El context geroassistencial present i futur, On anem?, a 
càrrec d’Andrés Rueda, president de l’Associació Catalana de Directors de Centres i 
Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològica (ASCAD) 

9:30h -10:15h. Alimentació Geriàtrica i Odontologia, importància de la integritat 
dental. Ballesol / CSA Dental / Domus VI. Modera: Ana Barceló 

10:15h – 10:45h. Caigudes, contencions. Situació actual, a càrrec d’Iñaki Antón, metge 
gerontòleg i especialista en dany corporal. 

10:45h – 11:05h. Objetivació de morts per traumatismes cranioencefàlics després de 
caigudes i valoració, a càrrec de J.M. Tortosa i M.Angeles Camacho, Institut de Medicina 
Legal de Catalunya  

11:05h – 11:45h. Les caigudes: previsibles? accidentals? què fer? Marc legal. 
Valoració jurídic-penal de les actuacions, a càrrec de Carmen Rodrígo, metgessa i 
advocada social i Albert Boada, advocat 

11:45h – 12:15h. Primeres reflexions i col·loqui, a càrrec d’Andrés Rueda, president 
d’ASCAD 

12:15h – 12:30h. Pausa  



 

 

15 

12:30h – 13:00h. Els processos de modificació de la capacitat i ingressos 
involuntaris a la llum de la convenció de Nova York de protecció dels drets de les 
persones amb discapacitat, de 13 de Desembre de 2006 , ratificada per Espanya el 
3/12/2007 i entrada en vigor 3/5/2008, a càrrec de Neus Pujal, Cap Fiscalia Sector 
Sabadell. Presenta:  Iñaki Antón 

13:10h -13:45h. Conclusions generals de la jornada, a càrrec de Josep de 
Martí, advocat. Inforesidencias.com 

 

Jornada professional FiraGran – Inforesidencias.com “Tal dit, tal fet”. 

Com avança l’atenció a la gent gran 
 

Dia i hora: Dijous 24 de maig, de les 14.45 a les 19h 

Lloc: Auditori Casa del Mar. C/ Albareda, 1. 

Organitza: Fundació FiraGran i Inforesidencias.com. 

Patrocinat per Mémora i ASERIPORT 

 

Programa 

14:45h-15:15h. Registre i lliurament de la documentació. 

15.15h. Presentació de la jornada, a càrrec de Juli Simón, director de FiraGran i  
Josep de Martí, director d’Inforesidencias.com 

15.30h. Conferència inaugural, a càrrec de Josep de Martí, director d’Inforesidencias.com 

16:15h. Alternativa a la residència o una nova forma de convivència. 
Experiències en co-housing i noves formes d’habitatge col.laboratiu, a càrrec de Josep 
Maria Ricart, Secció Cohabitatge Sènior de SOSTRE CÍVIC 

17:00h. Pausa. 

17:30h. Tres experiències d’innovació en atenció a gent gran: Sensovida, Pensium i 
Social and Care 

18:00h. Experiències Atenció Centrada en la Persona “tal dit, tal fet”: Creant una 
unitat de convivència ACP a la residència Sant Hilari de Sacalm Sumar iACP en 
residències. La unitat de convivència i més enllà. L’Onada. 

19:00h. Comiat de l’acte. 
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8. Oferta FiraGran 2018 

Les grans àrees de l’oferta de FiraGran es divideixen en: 
 

 Cultura, formació i oci 
 

 Viatges, transport, publicacions, premsa especialitzada, formació, 
col·leccionisme, equipaments culturals, activitats de cultura i oci, entitats 
culturals 

 

 Salut: programes de salut i prevenció, ajudes tècniques, òptica, audició, 
assistència sanitària, podologia, fisioteràpia, companyies d’assegurances, 
mobiliari especial, termalismes. 

 

 Noves Tecnologies: informàtica, internet, mobilitat, ajudes tècniques, telefonia, 
telefonia mòbil, sistemes de seguretat, vehicles adaptats, comunicació 
especial, teleassistència 

 

 Esports: empreses, institucions i entitats especialitzades, clubs esportius, 
equipaments esportiu, ,material esportiu, federacions 

 

 Estètica i cosmètica: cosmètics, perruqueria, assessorament d’imatge, 
quiromassatge. 

 

 Alimentació: Càterings, productes dietètics, nutrició, equipament per 
alimentació 

 

 Serveis socials, institucions i entitats 
 

 Administracions públiques, casals, residències, centres de dia,  fundacions i 
universitats.  



 

 

17 

Llistat d’expositors 

 ADC-ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA 

 AFAB – ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’ALZHEIMER DE BARCELONA 

 AFOPA – AGRUPACIÓ D’AULES DE FORMACIÓ PERMANENT PER A LA GENT GRAN DE 

CATALUNYA 

 AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PROFESSIONAL 

 ASSOCIACIÓ CIUTADANA PELS DRETS DE LES DONES 

 ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT: DMD-CAT 

 ASSOCIACIÓ SVS – SITGES VOLUNTARIS SOCIALS 

 BRICODUCHA, S.L 

 CAZCARRA 

 CENTRES SOCIO-SANITARIS CATÒLICS DE CATALUNYA 

 CLINICA DENTAL MAYO 

 CLUB DEL VIATGER 

 COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA 

 COLNATUR 

 CONEX – FONS DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA 

 COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CATALUNYA 

 CUIDADOS SANITARIOS ASISTENCIALES 

 DEPARTAMENT DE SALUT / GENERALITAT DE CATALUNYA 

 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, GENERALITAT DE 

CATALUNYA – CONSELL DE GENT GRAN DE CATALUNYA 

 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 EINES PER LA SALUT S.L 

 EKO NESTLÉ 

 ELECTIUM 

 EXPERIENCE: OCI, CULTURA I SALUT 

 FATEC – FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA 

 FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE CCOO DE CATALUNYA 

 FGC (FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATATALUNYA) 

 FIRA PERSONES CUIDADORES MANRESA 2018 

 FLORA 

 FOCAGG – FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS CATALANES DE GENT GRAN, DONES I 

FAMÍLIA 

 FUNDACIÓN DE TURISMO DE MONTANEJOS 

 GRUP MÉMORA 

 HALCÓN VIAJES 

 ILUNION 

 KUKIDENT 

 L’ASSESSORIA DE LA GENT GRAN 

 WWW.LASSESSORIADELAGENTGRAN.COM 
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 L’OREAL 

 MERITENE NESTLÉ 

 MUSEU ESTAMPACIÓ TÈXTIL DE PREMIÀ DE MAR 

 OAFI FOUNDATION 

 OLIVO, SRL 

 ORTIZ BIMBO 

 PENSIUM SL 

 QUIROPRÀCTIC BIO HEALTH 

 SANINET 

 SANITAS 

 SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 SEDOME, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS A PARTICULARES Y EMPRESAS SL 

 UNIÓ DE PENSIONISTES JUBILATS I PREJUBILATS – UGT 

 UNIVERSITAT DE L’EXPERIÈNCIA – UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

 VIATGES I EXCURSIONS / B THE TRAVEL BRAND 

 VIAJES APOLO 

 VITTALIAS 
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Llistat de casals de gent gran i corals participants 

 AMICS DE LA SARDANA POBLE SEC (BARCELONA) 

 AMICS SARDANISTES (BARCELONA) 

 ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS PUBILLA CASAS (L’HOSPITALET DE LL.) 

 ASSOCIACIÓ CAN MALUQUER DE SANT JOAN DESPÍ (SANT JOAN DESPÍ) 

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MANRESA (MANRESA) 

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE PALLEJÀ (PALLEJÀ) 

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DEL CASAL DE MANLLEU (MANLLEU) 

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN PAU CASALS – CASAL CARDENER (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANT JOSEP (L’HOSPITALET DE LL.) 

 ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS LA SEDETA (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ DE PERSONES D’EDAT DEL CONGRÉS (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ PER LA DONA EFECTIVA (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ TAI CHI TAOISTA (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS LA FRANÇA (BARCELONA) 

 CAP CARRERAS I CANDI (BARCELONA) 

 CASAL CÍVIC HOSPITALET-GORNAL (BARCELONA) 

 CASAL CÍVIC SANT MARTÍ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN DE SANT ANDREU (BARCELONA) 

 CASAL DE GANT GRAN SANT CRSITÒFOL (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN BAC DE RODA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDÓ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN BELLVITGE DE L’HOSPITALET (L’HOSPITALET DE LL.) 

 CASAL DE GENT GRAN CA L’ISIDRET (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CAN FÀBREGAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CAN PEGUERA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CARLIT (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN D’HORTA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN D’HORTA FELIU I CODINA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN DE CANYELLES (CANYELLES) 

 CASAL DE GENT GRAN DE MONTMELÓ (MONTMELÓ) 

 CASAL DE GENT GRAN DE NAVAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN DE VALLIRANA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN DEL MAR BARCELONA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN EL COMERÇ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN EL POLVORÍ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN EL PRAT DE LLOBREGAT (EL PRAT DEL LL.) 

 CASAL DE GENT GRAN EL REMOLAR (EL PRAT DE LL.) 

 CASAL DE GENT GRAN EVENT D’ESPLUGUES (ESPLUGUES DEL LL.) 

 CASAL DE GENT GRAN GRANOLLERS (GRANOLLERS) 

 CASAL DE GENT GRAN JAUME NUALART – GRUPO SONRISAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN JOAN CASANELLES (BARCELONA) 



 

 

20 

 CASAL DE GENT GRAN JOAN MARAGALL (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN JOSEP TARRADELLES (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN LA GUINEUETA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN LA PALMERA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN MAGORIA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN MEDITERRÀNIA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN MOSSÈN CLAPÉS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PARC SANDARU (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PATI LLIMONA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PAU CASALS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PEDRAFORCA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PENITENTS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN POBLE SEC (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PREMIÀ DE MAR (PREMIÀ DE MAR) 

 CASAL DE GENT GRAN QUATRE CANTONS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN RAFAEL CASANOVA DE CASTELLDEFELS (CASTELLDEFELS) 

 CASAL DE GENT GRAN SANT MARTÍ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN SANTA COLOMA DE GRAMANET – ALBERT FRANCÀS(SANTA 

COLOMA DE GRAMANET) 

 CASAL DE GENT GRAN TAULAT-CAN SALADRIGAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN TURÓ DE LA PEIRA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN VALL D’HEBRON (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN VERNEDA ALTA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA (BARCELONA) 

 CASAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CAN SERRA (L’HOSPITALET DE LL.) 

 CASAL DE LA GENT GRAN DE CALAF (BARCELONA) 

 CASAL ESPLAI SANTS (BARCELONA) 

 CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN COTXERES DE SANTS (BARCELONA) 

 CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN DE LLORET DE MAR (LLORET DE MAR) 

 CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN DE SANT FELIU DE LLOBREGAT (SANT FELIU DE LL.) 

 CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN LA CAPA (BARCELONA) 

 CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN LES ROQUETES (BARCELONA) 

 CAU DEL JUBILAT DELS BOMBERS DE BARCELONA (BARCELONA) 

 CENTRE CÍVIC EL COLL – LA BRUGUERA (BARCELONA) 

 CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS (BARCELONA) 

 CENTRE OCUPACIONAL COINTEGRA (BADALONA) 

 COLLA XARAU (CERDANYOLA DEL VALLÈS) 

 CONEX (BARCELONA) 

 COORDINADORA DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CATALUNYA (BARCELONA) 

 DESFILADA VESTITS PAPER DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (L’HOSPITALET DE LL.) 

 ELS AVIS CANTAIRES DE SANT ANDREU (BARCELONA) 

 ESPAI DE GENT GRAN CERDANYOLA DEL VALLÈS (CERDANYOLA DEL VALLÈS) 

 ESPAI DE GENT GRAN MARIA AURÈLIA CAPMANY – LAS CHICAS DE ORO (BARCELONA) 
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 ESPLAI DE DANTE (BARCELONA) 

 ESPLAI GAUDÍ (BARCELONA) 

 ESPLAI SANTA MADRONA (BARCELONA) 

 GRUP D’HAVANERES DE CAN CASTELLÓ (BARCELONA) 

 JOIA CATALANA (BARCELONA) 

 MARXAIRES DIVENDRES (BARCELONA) 

 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LL.) 

 PROGRAMA D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL PER GENT GRAN ESPLUGES (ESPLUGUES 

DEL LL.) 

 QI GONG BARCELONA GRUP TAI-TXI (BARCELONA) 

 RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE GENT GRAN EL MIL·LENARI (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL CASAL DE MANLLEU- LES VEUS DEL TER (MANLLEU) 

 COR ALEGRE DE SANTS (BARCELONA) 

 CORAL ARCOIRIS (SABADELL 

 CORAL BELLA TARDOR EN PERELLÓ (EL PERELLÓ) 

 CORAL CARLIT (BARCELONA) 

 CORAL DE GENT GRAN CONGRÉS DE BADALONA (BADALONA) 

 CORAL DE GENT GRAN LA MORERA (BADALONA) 

 CORAL DE GENT GRAN LLORET DE MAR (LLORET DE MAR) 

 CORAL DE SANT ILDEFONS (CORNELLÀ DEL LL.) 

 CORAL ESPAI LA CAIXA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS (CERDANYOLA DEL VALLÈS) 

 CORAL ESPLAI LA CAIXA CASAL PRADO DE BELLVITGE (L’ HOSPITALET DEL LL.) 

 CORAL ESPLAI LA CAIXA SANLLEHY (BARCELONA) 

 CORAL ESTRELLA (BARCELONA) 

 CORAL FLOR DE NEU DE MOLINS DE REI (MOLINS DE REIS) 

 CORAL FLORS DE TARDOR (LA GARRIGA) 

 CORAL GENT GRAN LA PALMERA + NAVAS (BARCELONA) 

 CORAL GERMANOR (BARCELONA) 

 CORAL L’ERMITA (L’ HOSPITALET DEL LL.) 

 CORAL LA BISBAL (VEUS BISBALENQUES) (LA BISBAL) 

 CORAL LA IL·LUSIÓ I CALIU (BARCELONA) 

 CORAL LA SEDETA (BARCELONA) 

 CORAL LOS ESTUPENDOS DEL CASAL D’AVIS DE RIPOLLET (RIPOLLET 

 CORAL MARIA AURÈLIA CAPMANY (CORNELLÀ DEL LL.) 

 CORAL PEP VENTURA (BARCELONA) 

 CORAL ROSES DE LA GENT GRAN (ROSES) 

 CORAL SANDARU (BARCELONA) 

 CORAL SANTA MADRONA (BARCELONA) 

 CORAL VEUS DE TARDOR ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE CENTELLES (CENTELLES) 

 ELS AVIS CANTAIRES DE SANT ANDREU (BARCELONA) 

 VEUS DE TARDOR DE L’ORFEÓ GRACIENC (BARCELONA) 
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Per a més informació, entrevistes, declaracions i gestió de gravacions: 

 

Departament de Premsa FiraGran 2018 

Gemma Bruna   

627 51 35 79  

premsa@firagran.com 


