
                                       NOTA DE PREMSA 

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

Catalunya, obre les portes amb més de 450 

activitats gratuïtes  

La fira preveu rebre fins dissabte més de 35.000 visitants 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, 23 de maig de 2018.- FiraGran 2018, el Saló de la Gent Gran de 

Catalunya, ha obert les portes avui a les Drassanes Reials de Barcelona, amb una 

oferta de 450 activitats gratuïtes adreçades a la gent gran. Fins dissabte, aquesta 

fira es converteix en un punt de trobada per totes les persones grans de Catalunya 

que porten una vida activa i participativa. 

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, 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 i debats de reflexió, com el que tindrà lloc el 

proper dissabte 26 de maig sobre el present i el futur de les pensions.  

Enguany FiraGran dedicarà una part de la seva programació del darrer dia a fer 

activitats intergeneracionals, adreçades a totes les edats. S’hi celebrarà un Ball 

zumba family, adreçat a tota la família, tallers de manualitats dirigits a totes les 

edats i una gran festa de cloenda amb  actuacions i berenar per a petits i grans.  

Més de 35.000 visitants fins dissabte 

Enguany, l’objectiu de la fira és “superar l’assistència de 35.000 visitants i 

aconseguir, d’aquesta manera, fer créixer encara més un esdeveniment de 

referència i ja plenament consolidat per a totes les persones grans de Catalunya”, 



ha afirmat el director de FiraGran 2018, Juli Simón, durant la inauguració, en la 

qual les autoritats han visitat l’espai dels estands.  

A la inauguració de FiraGran 2018 hi ha assistit el secretari d’Afers Socials i 

Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya, Francesc Iglesies, el gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, Ricard Fernández, la vicepresidenta quarta de la Diputació de 

Barcelona i presidenta delegada de l’Àrea d’atenció a les persones, Meritxell 

Bundó, la directora de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de 

Catalunya, Montserrat Ribera, el representant territorial de l’Esport a Barcelona de 

la Secretaria General de l’Esport, Santiago Siquier, i el director de Relacions 

Institucionals de Grup Mémora, Fernando Sánchez.  

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.   

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 d’altre 

serveis.   

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

de Catalunya, a través del Departament de Salut, 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 

Fins el 26 de maig de 2017. Horari: de 10 a 20h.  

Entrada i activitats gratuïtes 

Sala Marquès de Comillas, Drassanes Reials de Barcelona.  
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