
                     CONVOCATÒRIA MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

FiraGran 2017, el 19è Saló de la Gent Gran de 

Catalunya obre les portes a Barcelona 

 

Presentació de l’estudi La planificació de la gent gran sobre el final de la vida  

Dia: Dimecres 31 de maig 

Hora: 10 hores. Lloc: Auditori de FiraGran (Reials Drassanes de Barcelona. Av/ de les 

Drassanes s/n. Barcelona) 

En el marc de FiraGran 2017, es presentaran els resultats de l’estudi sobre La planificació 

de la gent gran sobre el final de la vida 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 800 persones més 

grans de 65 anys d’arreu de Catalunya.  

 

 Sònia Díaz, sociòloga i responsable de projectes de l’entitat Serveis Integrals per a 

l’Envelliment Actiu (SIENA). 

 Alejandro Ebrat, advocat 

 Josep París, director de desenvolupament corporatiu de Serveis Funeraris de Barcelona-

Mémora. Infermer especialista en Infermeria geriàtrica.  

 Juli Simón, director de FiraGran 2017 

 

 
Acte d’inauguració de FiraGran 2017 

Dia: Dimecres 31 de maig 

Hora: 11 hores. Lloc: Àgora de la Gent Gran, al recinte de FiraGran (Reials Drassanes de 

Barcelona. Av/ de les Drassanes s/n. Barcelona) 

 Hble Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya.  

 Il·lma Sra Maite Fandos, diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.  

 Il·lma. Sra. Carme Andrés, regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 Juan Jesús Domingo, conseller delegat de Mémora. 

 Juli Simón, director de FiraGran 

 
 



 

Caminada de FiraGran 2017 

Dia: Divendres 2 de juny  

Hora: 10 hores Lloc: Recinte FiraGran. 

El secretari general de Salut Pública, Joan Guix, donarà el tret de sortida a la caminada, on 
s’hi ha inscrit més d’un miler de persones grans d’arreu de Catalunya.   

 

Sobre FiraGran 2017 (www.firagran.com) 

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.   

 

 

Per a més informació, entrevistes i declaracions: 
 
Departament de premsa de FiraGran 2017  

Gemma Bruna  627 51 35 79 · 93 238 68 68 premsa@firagran.com  


