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FiraGran 2017 arriba del 31 de maig al 3 de 

juny a Barcelona per promoure l’envelliment 

actiu 

 

La fira, que preveu rebre més de 38.000 visitants, ofereix més de 450 
activitats gratuïtes per promoure l’envelliment actiu a les Drassanes 
Reials de Barcelona. 

S’obre un gran portal web informatiu www.firagran.com adreçat a les 
persones grans. 

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 estrena L’Àgora de la Gent Gran, un nou espai de reflexió que 
acollirà tallers, xerrades i conferències.  

Es presentarà un estudi sobre la planificació de la gent gran sobre el final 

de la vida elaborat per l’entitat Associació Serveis Integrals per a la Gent 

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

La Casa del Mar acollirà el dijous 1 de juny dues jornades professionals; 

al matí, una sessió sobre la prevenció com a inversió d’un envelliment 

actiu i exitós i, a la tarda, una sessió sobre el sector geroassistencial 

català.   

El IX Festival de Corals de FiraGran 2017, una trobada sardanista i el VI 

Concurs de Pintura Ràpida, 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. 

FiraGran tancarà les portes dissabte 3 de juny  a la tarda, amb una gran 
festa amenitzada amb ball, música i berenar. 
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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 
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 

S’obre un gran portal web informatiu www.firagran.com adreçat a les 
persones grans 

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

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 la 

gent gran 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, podran participar a les més de 450 activitats gratuïtes que 

s’ofereixen, entre les que destaquen la caminada adreçada a majors de 60 anys, 

una màster classe de música i moviment, el tradicional concurs de pintura ràpida, 

la trobada sardanista i el festival de corals, que enguany reuneix 25 corals de tota 

Catalunya. També s’ofereixen tallers de sexualitat, ioga, memòria, manualitats, 

escriptura de records i teràpia del riure, entre d’altres.  

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.   
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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.  

 

 

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 ·  

www.firagran.com 

http://www.firagran.com/


 

 

5 

1. FiraGran 2017, 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 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 mentals i garantir el benestar de les persones grans.  

 Cultura, formació, oci i lleure: espai 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 per part d’institucions, empreses i entitats sobre 
pautes de consum i de seguretat, fora i a dins de la llar.  

 Esport: espais i escenaris per a la pràctica de diverses modalitats esportives com 
tai-txí, gimnàstica amb música coreografiada i danses. 

 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 de l’alimentació, la bellesa i la nutrició. 

 Exposicions i tallers: tallers de manualitats i de memòria. 

 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 sobre la prevenció com a inversió 

d’un envelliment actiu i exitós i el sector geroassistencial català en perspectiva.  

Activitats destacades  

 Màster classe de música i moviment: Tindrà lloc el dimecres 31 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. 

 Trobada sardanista: Es celebra el dijous 1 de juny a les 17h al Parc de les 

Tres Xemeneies. 

 Caminada i tai-txi:  Es celebra el divendres 2 de juny a 10h i el recorregut es 

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

de tai-txi. L’any passat aquesta iniciativa va aplegar més de 500 persones. Amb 

la participació del Departament de Salut i el patrocini del Grup Mémora.  

 VI Concurs de pintura ràpida: S’hi poden presentar els majors de 60 anys i 
l’estil de l’obra és lliure. El concurs serà el dissabte 3 de juny, a les 10h. Amb 
la participació de l’Ajuntament de Barcelona i el patrocini del Grup Mémora. 
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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, la dansa i d’altres com per 

exemple tallers de manualitats. En total hi participen 118  casals que arriben de 

tots els punts de Catalunya.  

 

IX Festival de Corals de FiraGran 2017 

El Festival de Corals de Gent Gran de Catalunya es celebrarà el dijous 1 i el 

divendres 2 de juny on hi participen 25 corals de tota Catalunya. Aquest festival 

està presidit per Maria Teresa Giménez, guardonada amb la Creu Sant Jordi per la 

seva trajectòria destacada en l’àmbit del cant coral. Els horaris de les actuacions 

seran dijous 1 de juny d’11h a 13:15h i de 16:15h a 17:45h; i divendres 2 de juny 

d’11:15h a 13h i de 16h a 17:30h.  

 

2. 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, un nou espai de reflexió que enguany s’estrena al saló.  

 Risoteràpia, a càrrec d’Antoni Fontcuberta, de Do It Bcn Academy. 

Dimecres 31 de maig, a les 11h.  

 Conferència sobre la renta vitalícia, organitzada per Vittalias. Dijous 1 de 

juny a les 16:30h.   

 Taller  ‘Mou-te amb gran seguretat’, a càrrec de Federació d’Associacions 

de la Gent Gran de Catalunya (FATEC). Dimecres 31 de maig, a les 17:30h.   

 Homenatge a la poetessa Gloria Fuertes. A càrrec de l’Associació 

Ciutadana pels Drets de les Dones. Dijous 1 de juny, a les 18:30h.  

 ‘Com la ciència ens ajuda a millorar la nostra qualitat de vida i allargar 

l’esperança de vida’. A càrrec dels metges Eduard Sànchez i Daniel 

Brotons d’Ergodinàmica. Divendres 2 de juny, a les 17:30h.  

 Conferència ‘Situació de la pobresa energètica i què cal fer per obtenir 

l’ajuda de les administracions’, a càrrec de l’Agència Catalana del 

Consum de la Generalitat de Catalunya. Dimecres 31 de maig, a les 12:45h. 

 La bufanda de la iaia. Es tracta d’un moviment solidari basat en teixir 

bufandes per ajudar a les persones grans mentre es comparteixen valors 



 

 

7 

entre els assistents. Activitat organitzada per Amics de la Gent Gran, 

dimecres 31 de maig durant tot el matí.  

 Conferència sobre Viure millor i fer salut, a càrrec de les doctores Imma 

Armadans, Gemma Garreta i Marta Las Heras. Organitzat per la Universitat 

de l’Experiència. Divendres 2 de juny, a les 11.30 hores.  

 Conferència sobre una cobertura sociosanitària al teu abast, a càrrec 

de Paqui Alba, responsable de Más Vital Sanitas. Dimecres 31 de juny, a 

les 16:15h, divendres 2 de juny, a les 18:30h i dissabte 3 de juny a les 

17:30h.  

 Taller de demostració i introducció al tai-txí taoista, organitzat per 

l’Associació Tai Chi Taoista d’Espanya. Divendres 2 de juny,  a les 17:45h.  

 Debat sobre el futur de les pensions a la República Catalana. Divendres 

2 de juny, a les 18.30h.  

 Taula rodona sobre Esport i Gent Gran. Organitzat per la Secretaria 

General de l’Esport, dissabte 3 de juny a les 11h.  

 Taller de mandales per acolorir i per a totes les edats. Tots els dies.  

 

Tallers de la Diputació de Barcelona:  

A l’estand de la Diputació de Barcelona s’oferiran tallers per promoure la participació 

de la gent gran i promoure un estil de vida actiu i saludable:  

 Taller “Parlem de... teleassistència”. Dimecres 31 de maig, dijous 1 de juny, 

divendres 2 de juny,  a les 11h, i dissabte 3 de juny a les 12h.  

 Taller “Vols fer flors per decorar les galetes i pastissos?” Dimecres 31 de 

maig, a les 12h.  

 Taller “Gent gran activa!”. Activitat de gimnàstica. Dimecres 31 de maig, a les 

13:00h i a les 15:30h, dijous 1 de juny, a les 13:30h i 16:30h, divendres 2 de 

juny, a les 13.30h i a les 16.30h i dissabte 3 de juny, a les 11h i a les 12:30h.  

 Taller “Vols fer-te un collaret o una polsera”. Dimecres 31 de maig a les 

16:30h i divendres 2 de juny a les 12:30h.  

 Xerrada “Saps com ajustar el teu pressupost per pagar les teves 

despeses domèstiques? Fem un ús responsable dels teus ingressos”. 

Dimecres 31 de maig, dijous 1 de juny i divendres 2 de juny, a les 18h. 

Dissabte 3 de juny, a les 13h.  
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Tallers de Mémora:  

Enguany Mémora, grup de serveis funeraris, segueix tenint una participació molt activa 

amb FiraGran. En el seu estand oferirà tallers i xerrades sobre envelliment saludable 

adreçades a persones grans i cuidadors. Les sessions són les següents: 

 Taller “La sexualitat i la gent gran”. Dimecres 31 de maig a les 12:30h i 
divendres 2 de juny a les 11h. 

 Taller “Com gestionar les emocions?”. Dimecres 31 de maig i divendres 2 
de juny a les 16:30h.  

 Taller “Protecció legal de les persones grans”. Dimecres 31 de maig i dijous 
1 de juny a les 18h.   

 Taller “Relació entre avis i néts”. Dijous 1 de juny a les 11h i dissabte 3 de 
juny a les 16.30h.  

 Taller “Com mantenir en forma la teva memòria. Dijous 1 de juny i divendres 
2 de juny a les 12:30h. 

 Taller “Escrivim i parlem de records”. Dijous 1 de juny a les 16:30h i 
dissabte 3 de juny a les 11h. 

 Taller “Com dormir bé”. Divendres 2 de juny a les 18h i dissabte 3 de juny a 
les 12:30h.  

 

Activitats a la zona dels expositors de FiraGran 2017 

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

organitzaran conferències i activitats lúdiques obertes a tots els visitants. Algunes 

de les activitats es duran a terme a l’estand del propi expositor o a l’aulari d’entitats 

i institucions.  

 Amics de la Gent Gran. Organitzen la iniciativa ‘La bufanda de la iaia’, un 

projecte que promou i facilita vies de participació solidària de la ciutadania 

per apoderar la gent gran. Els participants poden teixir bufandes, comprar 

bufandes, proposar trobades solidàries, participar-hi o bé donar suport. ‘La 

bufanda de la iaia’ ofereix diferents vies de participació perquè tots, en la 

mida de les nostres possibilitats, podem aportar valor al projecte i podem 

ajudar a persones grans que pateixen soledat. 

 Universitat de l’Experiència (Universitat de Barcelona). Informarà sobre 

els seus programes formatius per al proper curs. L’oferta s’adreça a majors 

de 55 anys.   

 Departament de Salut. Informa sobre els programes de salut adreçats a 

gent gran i es realitzaran proves de tensió arterial. 
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 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: Xerrades 
intergeneracionals entre esportistes veterans i joves sobre els valors de l'esport 
i tallers d'activitat física per a la gent gran. 

 Diputació de Barcelona. Presentarà els programes d’ajut a la gent gran de 
Catalunya.  

 CSA Dental. Farà revisions gratuïtes de pròtesis dentals i oferiran consells 
per a la cura de la boca, en base a la realització d’imatges reals.  

 Ergodinámica Clínica. Realitzaran diagnòstics sobre la manera de caminar 
dels visitants a partir d’avaluacions traumatològiques gratuïtes.  

 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.  

 Solana Chiropràctic. Realitzarà un estudi de la columna vertebral.  

 

3. Presentació de l’estudi sobre La planificació de la gent gran 

sobre el final de la vida 

 
Dia i hora: Dimecres 31 de maig a les 10h 

Lloc: Auditori de FiraGran 

 

El proper 31 de maig, es presentarà en el marc de FiraGran 2017 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 majors de 65 anys d’arreu de 

Catalunya.   

 

A càrrec de:  

 

 Sònia Díaz, sociòloga i responsable de projectes de 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. 
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4. Jornades professionals 

 

Jornada La prevenció com a inversió d’un envelliment actiu i exitós 

Dia i hora: Dijous 1 de juny a les 9h 

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

Organitza: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de 

Barcelona i FiraGran, amb la col·laboració i patrocini del Grup Mémora. 

Programa 

9h – 9:30h. Registre i lliurament de la documentació 

9:30h – 9:45h. Acte d’inauguració: 

Amb representants de totes les administracions participants:  

- Generalitat de Catalunya 

- Ajuntament de Barcelona 

- Diputació de Barcelona 

9:45h – 10:45h. Noves tendències de consum 2020 , a càrrec de Daniel Córdoba, soci 

fundador i director general de la consultora The Hunter.  

10:45h – 11:30h. La revolució demogràfica, a càrrec de la doctora Montse Celdrán, 

professora del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de 

la Universitat de Barcelona.  

11:30h – 11:45h. Pausa. 

11:45h – 12:30h. L’edatisme: quan l’edat avançada es converteix en un factor de 

vulnerabilitat, a càrrec de Mercè Mas, membre de la Comissió Executiva del Consell de la 

Gent Gran de Catalunya i de la Comissió Permanent del Consell Assessor de la Gent Gran 

de Barcelona. Membre de l’Older Women’s Network, Europe i membre de la Junta 

Directiva de la Federació d’Associacions de la Gent Gran de Catalunya.  

12:30h – 13:45h. Taula d’experiències 

Moderador: Josep París, Director de Desenvolupament Corporatiu del  Grup Mémora 

 Observatori de la soledat. A càrrec d’Albert Quiles, director d’Amics de la Gent 
Gran.  

 Campanya de sensibilització contra l’edatisme de l’Ajuntament de Barcelona 
“Sóc gran, i què?”. A càrrec d’Antoni Fernández, secretari del Consell Assessor 
de la Gent Gran.  
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 Projecte Sitless. A càrrec de Laura Coll, coordinadora científica del projecte 
Sitless. Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB).   

 

Jornada FiraGran 2017 sobre el sector geroassistencial català en 

perspectiva 

Vivim en un moment en l’àmbit de l’atenció a gent gran en el que pren una nova 

dimensió la frase “donar vida als anys”.  Les residències, els centres de dia i altres 

serveis d’atenció a la gent gran dependent es preocupen cada vegada més de 

disposar d’un model que mantingui el sentit i significat de la vida de les persones a qui 

atenen. El “model centrat en la persona” és cada vegada més un aspecte 

inqüestionable però es plantegen dubtes sobre el que veritablement vol dir en un 

entorn complex d’atenció.   

Dia: Dijous 1 de juny a les 15:30h.  

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

Organitza: Inforesidencias.com i FiraGran.  

Programa 

15:30h – 16h. Registre i lliurament de la documentació. 

16h. Presentació de la jornada.  

A càrrec de Juli Simón, director FiraGran i Josep de Martí, director d’Inforesidencias.com 

16:15h. Conferència inaugural: El model d’atenció humanista. Més enllà de l’Atenció 
Centrada en la Persona (ACP), a càrrec de Raquel Calatayud, consultora gerontològica 
Camon Consulting.  

17h. Com podem millorar l’entorn de la gent gran?  

 Habitatges col·laboratius per a l’envelliment actiu a casa, a càrrec de 
Francesco Cocco, arquitecte fundador d’Abitaresociale.  

 Unitats de convivència sueques adaptades a la nostra realitat, a càrrec de 
Marc Trepat, arquitecte especialista en residències i models d’atenció ACP.  

17:45h. Coffee break. 

18:15h. Possibles iniciatives a plantejar-se en residències.  

 Canviar la manera en què organitzo les activitats, a càrrec d’Ivette Callorda, 
llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Espport i gerent de la Fundació Siel 
Bleu a Catalunya.  

 Crear un espai de reflexió ètica, a càrrec de Quico Maños, de Dignetik.  

 Muntar una sala d’estimulació sensorial de nova generació, a càrrec de Borja 
Romero, de BJ Adaptaciones.  
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 Treballar el dol en el personal del centre, una assignatura pendent, a càrrec 
de Mémora.  

 Començar a treballar amb gossos de manera original, a càrrec de Manuel 
Balibrea, psicòleg director de Canine Services.  

20h. Comiat de l’acte. 

 

5. Oferta FiraGran 2017 

Serveis assistencials: serveis de suport a la dependència, serveis jurídics, 

residències. 

 Mobilitats i accessoris: empreses d’ajudes tècniques, adaptació i reformes de 
la llar, de transports especials per a persones grans, accessoris de la llar.  

 Salut: empreses especialistes en columna vertebral, clíniques odontològiques, 
empreses de teràpia cognitiva, empreses d’audició i de correcció auditiva. 

 Institucions i entitats: institucions públiques i privades, entitats, federacions, 
associacions de voluntaris.  

 Alimentació: empreses d’alimentació i dietètica.  

 Estètica i perruqueria: perruqueries i centres d’estètica i centres de 
massatges.  

 Oferta cultural i oci: museus i agències de viatge. 
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Llistat d’expositors 

 SOLANA CHIROPRACTIC / Especialistes en la columna vertebral 

 DO IT BCN ACADEMY 

 MACSONY SL 

 NAUTALIA VIATGES 

 INSTITUTO AUDITIVO ESPAÑOL SA - SALESA 

 CONEX - FONS DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA 

 AFOPA - AGRUPACIÓ D'AULES DE FORMACIÓ PERMANENT PER A LA GENT GRAN DE 
CATALUNYA 

 SANI-NET 

 ECODUCHA BARCELONA 

 VIATGES EUROVACANCES 

 PUJALIFT 

 IMMOBILIARIA ÀBAC  

 COLNATUR 

 B THE TRAVEL BRAND 

 ARQUEONET CULTURA 

 ZINGER SPAIN 

 AFAB - ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALATS D'ALZHEIMER DE BARCELONA 

 VITTALIAS 

 AMICS DE LA GENT GRAN  

 LABORATORI SUICO 

 CAZCARRA IMAGE GRUOP 

 CENTRES SOCIO-SANITARIS CATÒLICS DE CATALUNYA 

 UNIVERSITAT DE L'EXPERIÈNCIA-UB 

 SOL OPTICAL 

 ERGODINÁMICA  

 AMPLIFON IBÉRICA 

 CSA DENTAL 

 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES/ GENERALITAT DE CATALUNYA -
CONSELL DE GENT GRAN DE CATALUNYA 

 FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE CCOO DE CATALUNYA 

 COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CATALUNYA 

 FOCAGG-FEDERACIÓ D'ORGANITZACIONS CATALANES DE GENT GRAN, DONES I FAMÍLIA 
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 ASSOCIACIÓ SVS-SITGES VOLUNTARIS SOCIALS 

 UNIÓ DE PENSIONISTES JUBILATS I PREJUBILATS - UGT 

 ASSOCIACIÓ CIUTADANA PELS DRETS DE LES DONES 

 AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 FATEC- FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA 

 SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 DEPARTAMENT DE SALUT / GENERALITAT DE CATALUNYA 

 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 GRUP MÉMORA 

 EXPERIENCE:  OCI I CULTURA 

 EXPERIENCE 

 TOPECRUCEROS 

 MY TAGS 

 THRILLER EXPERIENCE 

 BIENESTAR SENIOR 

 SANITAS - BIENESTAR SENIOR  

 VIATGES LORETO - BIENESTAR SENIOR 

 DORTEC ASISTENCIA SENIORS - BIENESTAR SENIOR 

 CAFÈS NOVELL - BIENESTAR SENIOR 

 KUKIDENT 

 ADC-ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA 

 SONISORD 

 ASSOCIACIÓ AMICS DE LA LLAR  

 EKO 

 ORTIZ 
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Llistat de casals de gent gran i corals participants 

 AJUNTAMENT MARTORELLES (MARTORELLES) 

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

 ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA LA LIRA 

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

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MANRESA (MANRESA) 

 ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN PAU CASALS (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE SANT JOSEP (HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 ASSOCIACIÓ GENT GRAN TRINITAT NOVA (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ TAI CHI TAOISTA (BARCELONA) 

 ASSOCIACIÓ VEÏNS I COMERCIANTS LA FRANÇA (BARCELONA) 

 CASAL CÍVIC EL GORNAL (BARCELONA) 

 CASAL D’AVIS ROQUETES (BARCELONA) 

 CASAL DE BARRI DEL CARDENER (BARCELONA) 

 CASAL DE GANT GRAN DEL MAR (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN ALBERT FRANCÀS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN DE L’HOSPITALET-LA FLORIDA (HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN 1R DE MAIG (HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN BAC DE RODA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDÓ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN CAN FABREGAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CAN PEGUERA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CARLIT (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CASANELLAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CÍVIC EL GORNAL (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN CORTXERES DE SANTS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN DE CANYELLES (CANYELLES) 

 CASAL DE GENT GRAN DE GRANOLLERS (GRANOLLERS) 

 CASAL DE GENT GRAN DE L’HOSPITALET – CENTRE (HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN DE L’HOSPITALET- LA TORRASSA (HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN DE MIR (MONTCADA I REIXAC) 

 CASAL DE GENT GRAN DE PALLEJÀ (PALLEJÀ) 

 CASAL DE GENT GRAN DE POLINYÀ (POLINYÀ) 

 CASAL DE GENT GRAN DE RUBÍ (RUBÍ) 
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 CASAL DE GENT GRAN DE VALLIRANA (VALLIRANA) 

 CASAL DE GENT GRAN DEL CARRER MARINA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN DEL PART DEL LLOBREGAT (EL PART DEL LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN DEL POBLE-SEC (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN D’ESPLUGUES DEL LLOBREGAT (ESPLUGUES DEL LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN D’HORTA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN D’HOSPITALET (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CASAL DE GENT GRAN EL POLVORÍ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN FORT PIENC (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN JOAN MARAGALL (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN JOSEP TARRADELLES (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN LA CAPA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN LA GUINEUETA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN LA PALMERA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN MATARÓ (MATARÓ) 

 CASAL DE GENT GRAN MEDITERRÀNIA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN MOSSEN CLAPÉS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN NAVAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN NAVAS-‘MANDALAS PARA COLOREAR’ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PARAGUAI-PERÚ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PARC DEL CLOT (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PARC SANDARU (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PATI LLIMONA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN PENITENTS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN POLINYÀ – EL ROURE (POLINYÀ) 

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

 CASAL DE GENT GRAN QUATRE CANTONS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN SANT ANDREU (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN SANT CRISTÒFOL (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN SANT MARTÍ (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN TAULAT -CAN SALADRIGAS (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN VALL D’HEBRON (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN VERNEDA ALTA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT GRAN VILAPICINA I TORRE LLOBETA (BARCELONA) 

 CASAL DE GENT JAUME NUALART – GRUPO SONRISAS (BARCELONA) 

 CASAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CAN SERRA (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 
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 CASAL DE LA GENT GRAN BAIX GUINARDÓ (BARCELONA) 

 CASAL DE LA GENT GRAN DE CALAF (BARCELONA) 

 CASAL DELS AVIS CANTAIRES DE SANT ANDREU (BARCELONA) 

 CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN COMERÇ (BARCELONA) 

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

 CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN JOSEP TRUETA (BARCELONA) 

 CENTRE CÍVIC EL COLL – LA BRUGUERA (BARCELONA) 

 CENTRE CULTURAL TOMÁS TORTAJADA (BARCELONA) 

 ESPAI CÍVIC GORNAL – DINÀMIC GORNAL (BARCELONA) 

 ESPAI DE GENT GRAN MARIA AURÈLIA CAPMANY (BARCELONA) 

 ESPAI DE GENT GRAN SANT ANTONI (BARCELONA) 

 ESPLAI DE GENT GRAN DE SANTS (BARCELONA) 

 ESPLAI SANTA MADRONA (BARCELONA) 

 FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN (BARCELONA) 

 GRUP D’ANIMACIÓ SOLISTES CANTAIRES (BARCELONA) 

 LLAR MUNICIPAL DE JUBILIATS DE SANTA TERESINA (LLEIDA) 

 PARROQUIA SANT ENRIC D’OSSÓ (OSSÓ) 

 PUNTAIRES D’HORTA (BARCELONA) 

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

 AGRUPACIÓ CORAL LA PAU DE BARCELONA (BARCELONA) 

 COR ALEGRE DE SANTS (BARCELONA) 

 CORAL ARCOIRIS (SABADELL) 

 CORAL BELLA TARDOR EN PERELLÓ (PERELLÓ) 

 CORAL BONAIRE DE LLEIDA (LLEIDA) 

 CORAL CREU ROJA (BARCELONA) 

 CORAL DE GENT GRAN CENTRE-LA TORRASSA (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CORAL DE GENT GRAN CONGRÉS DE BADALONA (BADALONA) 

 CORAL DE SANT ILDEFONS (CORNELLÀ DE LLOBREGAT) 

 CORAL DE SANT ROC DE BADALONA (BADALONA) 

 CORAL ESPLAI LA CAIXA CASAL PRADO DE BELLVITGE (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

 CORAL ESPLAI LA CAIXA SANLLEHY (BARCELONA) 

 CORAL FLOR DE NEU (PUIGCERDÀ) 

 CORAL FLORS DE TARDOR (LA GARRIGA) 

 CORAL GERMANOR (BARCELONA) 

 CORAL GRA DE BLAT (LLEIDA) 

 CORAL GUINEUETA (BARCELONA) 
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 CORAL JOSEP ROSSINYOL DEL CASAL DE GENT GRAN DE RUBÍ (RUBÍ) 

 CORAL LA BISBAL – VEUS BISBALENQUES (LA BISBAL) 

 CORAL LA IL•LUSIÓ I CALIU (BARCELONA) 

 CORAL LA MAGORIA (BARCELONA) 

 CORAL LA MORENETA DE SANTS (BARCELONA) 

 CORAL LA SEDETA (BARCELONA) 

 CORAL L’ERMITA (HOSPITALET DE LLOBREGAT) 

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

 CORAL MARIA AURÈLIA CAPMANY (CORNELLÀ DE LLOBREGAT) 

 CORAL PROSPERITAT (BARCELONA) 

 CORAL ROSES DE LA GENT GRAN (ROSES) 

 CORAL SANTA MADRONA (BARCELONA) 

 CORAL SANTA TERESINA (LLEIDA) 

 CORAL TOT COR DE LLORET DE MAR (LLORET DE MAR) 

 CORAL VERDUM ARTESANIA (BARCELONA) 

 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: 
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