NOTA DE PREMSA

Barcelona acull del 31 de maig al 3 de juny
FiraGran 2017, el 19è Saló de la Gent Gran de
Catalunya
La fira, que preveu rebre més de 38.000 visitants, ofereix més de 450
activitats gratuïtes per promoure l’envelliment actiu a les Drassanes de
Barcelona
Una gran caminada, amb sessió de tai-txi, i una màster class de música i
moviment, principals activitats estrella a l’aire lliure
S’obre un gran portal web informatiu adreçat a les persones grans
Més de 80 entitats, empreses i institucions ofereixen els seus programes,
iniciatives i productes dirigits a persones grans

Barcelona, 24 de maig de 2017.- FiraGran 2017, el Saló de la Gent Gran de
Catalunya, arriba a la 19ena edició amb la previsió de superar l’assistència de
38.000 visitants. Del 31 de maig al 3 de juny, 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 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, una màster class de música i moviment, el tradicional concurs
de pintura ràpida, una trobada sardanista i un festival de corals, que enguany
reuneix 34 corals de tota Catalunya. També s’ofereixen tallers de sexualitat, ioga,
memòria, manualitats, escriptura de records i teràpia del riure.
Aquesta fira és també una oportunitat perquè les persones grans puguin conèixer
els programes, serveis, iniciatives, solucions tecnològiques i productes que
ofereixen més de 80 empreses, entitats, organitzacions i institucions per millorar el
seu benestar i la seva qualitat de vida.
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,
sotmetre’s a la revisió de la pròtesis dental, tenir accés a sessions gratuïtes de

manicura i bellesa i conèixer com poden millorar la seguretat de la seva llar, entre
d’altre serveis.
En el marc de FiraGran 2017, es celebrarà el dijous 1 de juny a la Casa del Mar,
durant el matí, la jornada La prevenció com a inversió d’un envelliment actiu i
exitós, i a la tarda la jornada La perspectiva del sector geroassistencial català.
FiraGran 2017, patrocinada per 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, la Diputació de Barcelona i el Consell de la Gent Gran de
Catalunya.

Estrena d’un gran portal informatiu de referència per a la gent gran
La fira coincideix enguany amb l’estrena del gran portal informatiu
www.firagran.com, que pretén convertir-se en un espai informatiu de referència
permanent per a les persones grans.
A través d’aquesta web, es poden trobar consells sobre envelliment actiu, consum i
seguretat, prevenció de maltractaments, protecció legal, serveis i ajudes
vinculades amb la dependència i serveis funeraris. El nou portal també inclou un
apartat de notícies d’interès i entrevistes a experts.

FiraGran 2017, 19ena edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya
Del 31 de maig al 3 de juny de 2017. Horari: de 10 a 20h.
Entrada i activitats gratuïtes
Sala Marquès de Comillas, Drassanes Reials de Barcelona.
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