Nota de premsa
Barcelona, 22 de gener.

Es crea la Fundació FiraGran
El dia 19 de gener de 2018 s'ha creat la Fundació FiraGran, una entitat sense
ànim de lucre i que té com a objectiu realitzar accions per millorar la qualitat de
vida i defensar els interessos de la gent gran promovent un envelliment actiu i
participatiu.
Els objectius específics que han fixat els patrons de la Fundació FiraGran són:
- Organitzar activitats a favor de les persones grans i en defensa dels seus
drets.
- Organitzar congressos, jornades, debats, cursos, seminaris, tallers,
conferències, i estudis destinats a la gent gran i els professionals que treballen
en l’atenció de les persones grans.
- Promoure productes, serveis i tecnologies que afavoreixin a les persones
grans.
- Realitzar accions per a donar a conèixer a la societat les necessitats i
realitats de la gent gran
- Fomentar investigacions que siguin d'utilitat per a la gent gran i els
professionals que treballen en la seva atenció.
- Promoure la participació de la gent gran a la societat
- Realitzar activitats d'interès per als professionals que treballen en l'atenció
de la gent gran
- Fomentar la no discriminació a la diversitat entre la gent gran
- Promoure accions legals per garantir el benestar i els drets de les persones
grans
- Crear portals online, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de difusió que
sigui d'interès per a la gent gran
Entre les activitats que es desenvoluparan des de la Fundació FiraGran
destaca la d'organitzar i promocionar FiraGran, el Saló de la Gent Gran de
Catalunya, que enguany es celebrarà del 23 al 26 de maig a Les Drassanes
Reials de Barcelona. A través de la Fundació es pretén obrir l’esdeveniment a
nous públics, noves activitats i nous expositors, que facin de l’esdeveniment un
referent per a la gent gran i pels professionals que treballen en la seva atenció.
Els Patrons de la Fundació FiraGran són persones de reconegut prestigi i
experiència en l’àmbit de la gent gran.
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