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FiraGran 2021 torna del 27 al 29 d’octubre a 

Barcelona per promoure l’envelliment actiu de 

les persones grans 

 

 

 

• La fira, que preveu superar els 10.000 visitants, ofereix més de 300 

activitats gratuïtes per promoure l’envelliment actiu de les persones 

grans 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 

• La bretxa digital, les dificultats de les persones grans per accedir a 

tràmits i serveis digitals, serà un dels eixos de debat de FiraGran 

• Eduardo Mendoza, Àngel Casas, Maria Boj, Joan Alamillo, la 

Federació Catalana del Voluntariat, el Manifest contra el 

Maltractament a Persones Grans i el Col·lectiu de professionals del 

sector residencial de Catalunya, guardonats amb els XX Premis 

Fundació FiraGran  

• El XII Festival de Corals de FiraGran i una trobada sardanista, entre 

les activitats més destacades 

• Entitats, empreses i institucions ofereixen els seus programes, 

iniciatives, serveis, activitats i productes dirigits a persones grans 

                               

 

 

FiraGran 2021, 22ena edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya 

Del 27 al 29 d’octubre. Horari: de 10 a 20h  

Entrada i activitats gratuïtes · www.firagran.com  

Sala Gran. Drassanes Reials de Barcelona 

 

 



 

 

 

FiraGran 2021, el 22è Saló de la Gent Gran de 

Catalunya, torna del 27 al 29 d’octubre després 

de l’aturada pandèmica 

 

• El primer gran esdeveniment presencial després del coronavirus 

amb 300 activitats gratuïtes per promoure l’envelliment actiu de les 

persones grans 

• La bretxa digital de la gent gran en el món post-Covid, a debat a 

FiraGran 

• Empreses, entitats i institucions ofereixen serveis, programes i 

productes per a persones grans 

 

FiraGran 2021, el Saló de la Gent Gran de Catalunya, torna del 27 al 29 d’octubre a les 

Drassanes Reials de Barcelona per promoure l’envelliment actiu les persones grans, 

que, després de l’aturada pandèmica, podran participar en més de 300 activitats 

gratuïtes. 

Les mesures per aturar la COVID19, que van obligar a l’aïllament social, especialment 

de les persones grans, han impedit en el darrer any i mig la celebració presencial 

d’aquesta fira, que en aquesta nova edició pretén superar les 10.000 visites i seguir 

mantenint-se com l’esdeveniment adreçat a les persones grans referent a Europa.  

Entre les activitats que s’ofereixen destaca una gran caminada des de les Drassanes i 

fins al Port Vell, que en els últims anys havia aconseguit reunir més de 1.500 

participants, una màster class de música i moviment, una trobada sardanista i un festival 

de corals.  

En el saló també s’hi podran trobar espais per actuacions de cant coral, country, 

sevillanes, recitals de poesia, espais de manualitats, pintura, teatre, gimnàstica, ioga o 

tai-txi. 

També s’organitzaran conferències, tallers i diàlegs sobre la mort digna, la solitud no 

desitjada, seguretat i prevenció d’accidents domèstics, les relacions de parella després 

de la jubilació o sobre com ha afectat la pandèmia en la salut mental de les persones 

grans. 

El 23% de les persones grans, afectades per la bretxa digital  

La pandèmia ha augmentat els usos tecnològics i, per tant, també ha disparat els 

obstacles d’algunes persones grans per accedir a alguns serveis digitals, com tràmits 

amb les Administracions o treure diners del caixer automàtic. 



 

 

L’anomenada bretxa digital en aquest col·lectiu, causada per la manca de competències 

digitals o no tenir dispositius informàtics, serà l’eix central d’alguns col·loquis, activitats 

i les jornades que es celebraran en el marc de FiraGran 2021.  

El 23% de les persones de 65 a 74 anys d’edat no ha utilitzat Internet per fer ús dels serveis 

digitals en els últims tres mesos, davant del 4% de la població, segons dades de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya recollides durant l’any 2020, en plena pandèmia. A partir dels 74 

anys d’edat, les dades disponibles són incompletes i no estan reconegudes, de manera 

oficial, per la Unió Europea.  

Aquestes xifres demostren la realitat de la bretxa digital en les persones grans, fenònem que 

es debatrà durant la trobada professional, que tindrà lloc el 28 d’octubre, on diversos 

experts analitzaran la situació i aportaran possibles solucions per abordar aquesta  

discriminació.  

En el transcurs de FiraGran també es realitzarà un estudi de camp per determinar el 

grau de digitalització de les persones grans i aprofundir sobre la realitat de la bretxa 

digital.  

Serveis i productes per a persones grans 

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, aprendre en habilitats digitals, fer-se proves 

gratuïtes 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 

o la seva alimentació, així com els programes universitaris per seguir amb la seva 

formació.  

FiraGran 2021, patrocinada per Mémora, compta amb el suport de la Generalitat de 

Catalunya, a través del Departament de la Viceprèsidencia i de Polítiques Digitals i 

Territori, Departament de Drets Socials i Departament d’Interior, l’Ajuntament de 

Barcelona i la Diputació de Barcelona.  

 

 

  



 

 

XX Premis Fundació FiraGran  

Els XX Premis Fundació FiraGran volen mostrar a la societat que les persones grans 

són un gran capital social a la nostre societat i també vol destacar aquelles entitats i 

persones que treballen per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de població. 

L’entrega dels premis tindrà lloc el dimecres 27 d’octubre, a les 19 hores, a la Sala 

Gran de les Drassanes de Barcelona, en un acte presidit pel doctor Jaume Padrós, 

metge geriatra. Els guardonats són els següents:  

Premi FiraGran 2021 en l’Àmbit Cultural  

Eduardo Mendoza, per la seva reconeguda activitat com a escriptor  

Nascut a Barcelona l’any 1943, va publicar l'any 1975 publicà la seva primera novel·la 

La verdad sobre el caso Savolta, obra que es considera per bona part de la crítica 

moderna com un punt d'inflexió amb vistes a la transició democràtica espanyola. 

L'esmentat llibre, on Mendoza aprofita per revisar el panorama de les lluites sindicals a 

la Barcelona de principis de segle xx, va rebre el Premio de la Crítica.  

Més endavant ha publicat més d'una dotzena de llibres. A més de La verdad sobre el 

caso Savolta, que es va adaptar al cinema per Antonio Drove (1980), s’han fet 

adaptacions cinematogràfiques de La cripta (1981), La ciudad de los prodigios (1999) i 

El año del diluvio (2004). El 1995 va rebre la Creu de Sant Jordi, el 2009 el Premi 

Internacional Terenci Moix, el 2010 el Premi Planeta, i el 2015 el Premi Franz Kafka de 

literatura. El desembre de 2016 fou guardonat amb el Premi Cervantes. 

 

Premi FiraGran 2021 en l’Àmbit Esportiu 

Maria Boj, per la seva reconeguda activitat com a alpinista 

Nascuda a Girona l’any 1932, va agafar el seu primer avió amb 65 anys per anar-se’n 

a caminar a l’Annapurna, animada per un dels seus fills. Des d’aleshores i fins ara ha 

pujat vuit vegades al Teide, ha anat 12 vegades a La Gomera, ha anat al camp base 

de l’Everest, ha estat al mont Olimp de Grècia i ha pujat als volcans Stromboli i Etna, 

d’Itàlia.  

També ha caminat per la Terra de Foc de Patagònia, Alaska, Polònia, Croàcia, 

Madeira, Cuba, Islància, la Ruta de la Seda, Armènia, les illes Lofoten de Noruega o 

Geòrgia. Camina unes set hores cada dia i dorm en refugis i tendes de campanya. La 

majoria de viatges els fa en grup i gairebé sempre, acompanyada d’un dels seus fills, 

que ha creat una agència de trekking.  

Premi FiraGran 2021 en l’Àmbit Professional 

Àngel Casas, per la seva reconeguda activitat com a periodista 

Nascut a Barcelona l’any 1946 és un històric del periodisme però també de la crítica 

musical i presentador de televisió català. Va debutar la seva carrera a Radio Juventud, 

d'on passà a Ràdio Barcelona, on es va mantenir la primera meitat dels anys setanta. A 

Ràdio 4 va dirigir La clau i el duro, un dels primers programes en català.  Va ingressar a 

televisió l'any 1977 on va presentar diversos programes musicals.El 1984, després del 



 

 

naixement de Televisió de Catalunya, comença a treballar en aquesta cadena, i es 

converteix en l'estrella de la cadena amb el seu programa Àngel Casas Show.  

El 1990 torna a TVE 1 amb l'espai d'entreviste) Un día és un día (1990-1993) Tal cual 

(1992-1994), Los unos y los otros (1994-1995) i Esto es lo que hay (1995-1996). A 

Televisió de Catalunya ha realizat els programes Temps era temps (2001) i Totes 

aquelles cançons (2004). Des de l’any 2008 fins el 2014 va dirigir Betevé.  

Premi FiraGran 2021  en l’Àmbit Cívic i Social (entitat) 

Federació Catalana de Voluntariat Social, per la seva tasca de sensibilitzar a la 

ciutadania perquè participi voluntàriament en els projectes de les entitats socials. 

Xarxa d’entitats sense afany de lucre que treballa pel foment, la promoció i el 

reconeixement del voluntariat social a Catalunya. La seva incidència política persegueix 

que el voluntariat i l’associacionisme siguin reconeguts. Aplega unes 340 entitats que 

impulsen recursos i serveis per promoure l’acció voluntària i mobilitzen unes 80.000 

persones voluntàries.  

Premi FiraGran 2021 en l’Àmbit Cívic i Social (persona) 

Joan Alamillo, pel seu compromís i treball per millorar la qualitat de vida de les persones 

grans. 

 

Nascut a Córdoba l’any 1944, va treballar d’electricista i fou un destacat líder obrer 

socialista a Catalunya, conegut amb el sobrenom de “El Chorbo”. L’any 1978 va entrar 

a formar part Secretariat del PSC i un any més tard al Secretariat de la UGT de 

Catalunya com a secretari de coordinació i expansió comarcal.  

Ha estat un membre molt actiu del Secretariat de la Unió de Jubilats de la UGT de 

Catalunya, sindicat del qual es va donar de baixa per desacords amb la seva política. 

Actualment col·labora amb Comissions Obreres. L'any 2004 li van concedir el Premi 

Primer de Maig, instituït per la Fundació Josep Comaposada d'UGT i la Fundació Rafael 

Campalans del PSC. L’any 2006 va rebre la Medalla al Treball President Macià de la 

Generalitat de Catalunya. 

Premi Fundació FiraGran 2021 a una iniciativa a favor de la gent gran 

Manifest contra el maltractament de les persones grans, per la seva lluita en 

contra el maltractament de les persones grans. 

El Manifest per aturar el maltractament a les persones grans es va presentar el 14 de juny 

de 2018, i actualment té el suport de 69 organitzacions, entre les quals s’hi compten les 

entitats promotores: EIMA, Fundació Provea, Fundació FiraGran, Fundació Roure, FATEC, 

Amics de la Gent Gran i Fundació Pasqual Maragall. 

 

Premi Honorífic FiraGran 2021  

Col·lectiu de professionals del sector residencial de Catalunya, per la seva tasca 

durant la pandèmia per la COVID19 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Comissions_Obreres


 

 

 

1. FiraGran 2021, més de 300 activitats gratuïtes 

 

Durant tres dies i en diversos espais, es desenvolupen, de manera simultània, activitats 

organitzades per persones grans, però també per empreses, entitats 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 i garantir el benestar de les persones grans.  

• Cultura, formació, oci i lleure: espai per promoure un envelliment actiu, 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 sobre pautes de consum i de seguretat, fora i a dins de 
la llar.  

• Esport: espai i escenari per promoure la pràctica de l’esport, on es realitzaran xerrades 
i diversos tallers i activitats sobre diverses modalitats esportives i activitats físiques. 

• Programes socials: Divulgació sobre els serveis de suport a la gent gran de les 
administracions públiques i també d’entitats i empreses.  

• Benestar, nutrició i bellesa: promoció de productes adreçats a promoure a les 
persones grans en el sector del benestar, la bellesa i la nutrició. 

• Exposicions i tallers: tallers de manualitats i de memòria, entre d’altres. 

• 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 per formar i informar els professionals 

que treballen en l’atenció de la gent gran. 

 

 

Activitats destacades  

• Màster classe de música i moviment: Té lloc dimecres 27 d’octubre, de les 10 a les 

11h a la Plaça Blanquerna. Al so de la música, els participants aprendran a fer 

coreografies. Les danses seran tant de caràcter activant com relaxant i els moviments 

s’extreuen de diversos repartoris per reduir l’estrpes, tonificar el cos i alliberar tensions. 

• Entrega dels Premis de la Fundació FiraGran 2021: Té lloc dimecres 27 de juny a 

les 19h a la Sala Gran de FiraGran. 

• Trobada sardanista: Es celebra el dijous 28 de juny a les 16 h al Parc de les Tres 

Xemeneies. Corganitzat per la Confederació Sardanista de Catalunya. 

• Caminada i tai-txi:  Es celebra el divendres 29 de juny de les 10 a les 12h i el 

recorregut es farà pel Port Vell de Barcelona. Al finalitzar la caminada, a FiraGran, es 

farà una classe de tai-txi. Patrocinada per Port Vell de Barcelona 



 

 

 

 

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, l’art i la dansa i d’altres com per exemple tallers de manualitats, 

tai-txi o teatre.  

 

XII Festival de Corals de FiraGran 2021 

El Festival de Corals de Gent Gran de Catalunya es celebrarà el dijous 28 i divendres 29 

d’octubre, on hi participen 31 corals de tota Catalunya. Els horaris de les actuacions seran 

d’11 a 13.30 hores i de 15.30 a 18.30 hores. Hi participen de jurat directors de corals de 

renom (Joan Pàmies, Carme Adelantado, Maria Mercè Argüelles, Maria Teresa Giménez, 

Montserrat Lluveras, Joaquim Miranda, Ramon Vilar, Esther Doñate, Joaquim Sabater, 

Maria Drets i Antoni Jorquera). 

Diàlegs FiraGran 2021 

Un format de diàleg, on dues persones o testimonis conversen sobre temes d’interès per a 

persones grans. Organitza la Fundació FiraGran i Mémora.  

• Com ha afectat la COVID19 en la salut mental de les persones grans? A càrrec 

de l’infermer en salut mental Àlex Marieges, president de l’Associació Catalana 

d’Infermeria en Salut Mental i cap d’Infermeria de l’Associació Centre d’Higiene 

Mental de Nou Barris i la treballadora social Èrica Rodríguez. Dijous 28 d’octubre, a 

les 17h.  

• Les relacions de parella de les persones grans. A càrrec de la parella formada 

per Araceli Fernández i Joaquim Clos. Divendres 29 d’octubre, a les 17h. 

Activitats i accions per lluitar contra la bretxa digital  

El Departament de Vicepresidencia, Polítiques Digitals i Territori, el Departament de Drets 

Socials i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya,  la Diputació de Barcelona 

i l’Ajuntament de Barcelona promouran activitats i difondran els seus programes per 

promoure l’ús de les noves tecnologies d’informació en gent gran. 

El Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat oferirà tallers per promoure les 

habilitats digitals, mentre que el Departament de Drets Socials organitzarà sessions de 

microteatre per sensibilitzar als visitants sobre la importància de salvar la bretxa digital, 

promoure hàbits saludables i visibilitzar situacions de maltractaments a gent gran. El 

Departament d’Interior també farà sessions de microteatre per mostrar la importància de la 

digitalització, oferir consells d’autoprotecció i de seguretat  i prevenir possibles estafes.  

La Diputació de Barcelona donarà a conèixer el seu programa de teleassistència domiciliària 

i l’Ajuntament de Barcelona explicarà els seus programes per lluitar contra la bretxa digital, 

com el projecte Agents TIC, una xarxa de persones que donen suport a persones dels barris 

més vulnerables per ajudar-los en el procés de digitalització, resoldre’ls tràmits electrònics i 

atendre presencialment. 



 

 

1. Col·loquis, 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, 

l’espai de reflexió del saló.  

• Reactiva les neurones amb Mente Activ. A càrrec de la psicòloga Begoña 

Hernando. Organitza MenteActiv. Dimecres 27 d’octubre, a les 11h, dijous 28 

d’octubre, a les 10.15h, i divendres 29 d’octubre, a les 10.15h.  

• El nou model d’atenció a les persones grans. A càrrec d’Àngels Cobo, de Suara. 

Dimecres 27 d’octubre, a les 12h. 

• El present i el futur del sector de les residències geriàtriques. A càrrec de Josep 

de Martí, director d’Inforesidencias. Organitzen les entitats de gent gran que 

participen a FiraGran. Dimecres 27 d’octubre, a les 16.30h. 

• Tanquem la porta al foc: com millorar la seguretat a la nostra llar. A càrrec 

d’Andreu Clarella i Joan Fabra, del Cau de Jubilats de Bombers de Barcelona. 

Dimecres 27 d’octubre, a les 17.30h, i dijous 28 d’octubre, a les 18.30h. 

• Com preparar l’últim viatge. A càrrec de l’advocada Teresa Maria Forcada, i de la 

presidenta de l’Associació Ciutadana pel Dret de les Dones, Antonia Hernández. 

Organitza Plataforma Unitària de la Gent Gran a Catalunya. Dijous 28 d’octubre, a 

les 11h.  

• La solitud no desitjada en temps de la COVID19. A càrrec del metge Joan Gené, 

especialista en Medicina Familiar i Comunitària i col·laborador de l’OMS en 

Polítiques de Salut i Serveis Sanitaris, i de Rocío Rodríguez, infermera del CAP 

Casanova. Organitzen les entitats de gent gran que participen a FiraGran. Dijous 

28 d’octubre, a les 12h.  

• La veu de la gent gran. Organitza el Consell Assessor de la Gent Gran de 

Barcelona. Dijous 28 d’octubre, a les 12.45h.  

• Bretxa digital de les persones grans en temps de COVID19. A càrrec de Juli 

Simón, president de la Fundació FiraGran. Organitzen les entitats de gent gran que 

participen a FiraGran. Dijous 28 d’octubre, a les 18h.  

• El pintor Marià Fortuny. A càrrec de Muntsa Lamúa, professora d’Història de l’Art 

de la Universitat de Barcelona. Organiza Agrupació d'Aules per a la Gent Gran de 

Catalunya. Divendres 29 d’octubre, a les 11h.  

• Per una mort digna: els drets que tenim i els nous drets de l’eutanàsia. A 

càrrec de la metgessa Glòria Cantarell, especialista en cures pal·liatives. Organitza 

Associació pel Dret a Morir Dignament.  

• Pedala Gran: Programa de voluntariat sènior per a persones grans actives. 

Càpsula d’iniciació per al voluntariat d’En Bici Sense Edat. Divendres 29 d’octubre, 

a les 12.45h. 

• El món de la vinya, el vi i el cava. Organitza CONEX-Fons de Coneixement i 

Experiència. Divendres 29 d’octubre, a les 17.45h.  

• Consells de prevenció i autoprotecció d’incendis domèstics i consells de 

seguretat i mobilitat segura. Guàrdia Urbana de Barcelona, Ajuntament de 

Barcelona. Divendres 29 d’octubre, a les 18.30h.  



 

 

2. Jornades professionals 

Jornada FiraGran 2021: La participació de les persones grans en la 
nova societat digital: oportunitats i riscos 

Dijous 28 octubre 2021 

De 9.30h a 11h. Format online 

Organitza: Fundació FiraGran, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i 

Diputació de Barcelona. Patrocinat per Mémora i Electium 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen innegables oportunitats per 

a la millora de les oportunitats de vida de les persones, però no constitueixen per si soles la 

solució a les grans desigualtats socials, sinó que, com qualsevol avenç que resulta 

revolucionari, presenta profundes desigualtats.  

Aquestes desigualtats estan provocant que tota una part de la societat, amb especial 

incidència entre les persones grans, estigui quedant exclosa d’aquest nou paradigma social, 

el que es coneix com a bretxa digital. Com pot afectar la bretxa digital en la qualitat de vida 

de les persones grans? Què es pot fer des de les administracions públiques i des de les 

entitats? Aquesta son les respostes que es debatran en aquesta jornada.  

9.30 a 9.35h. Inauguració. Juli Simón. President de la Fundació FiraGran 

9.35 a 10h. La vida digital de les persones grans. Dra. Mireia Fernández-Ardèvol. 
Investigadora sènior. Institut de Recerca IN3 - Universitat Oberta de Catalunya. Responsable del 
grup de recerca Xarxes de Comunicació i Canvis Social, reconegut per la Generalitat de 
Catalunya.  
 
10 a 11h. Experiències institucionals d’abordatge a la Bretxa Digital de les persones grans 

Riscos per a la seguretat de les persones grans en l’entorn digital (Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya). Santiago Herrero. Sergent de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra, adscrit al Gabinet de Seguretat.  

VinclesBCN en temps de pandèmia: entreteniment, connectivitat social i suport 
(Ajuntament de Barcelona). Daniel López. Psicòleg i coordinador de CareNet Research Group 
IN3 - Internet Interdisciplinary Institute Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 

De la consulta presencial a la virtual. Estratègies per afavorir la inclusivitat (Departament 
de Salut de la Generalitat). Eulàlia Roure. Responsable de prevenció primària. Servei de 
Promoció de Vida Saludable  i Prevenció de Malalties Cròniques no Transmissibles. Subdirecció 
General de Promoció de la Salut. Secretaria de Salut Pública. Departament de Salut. 

Les TIC, una oportunitat pel coneixement i l’experiència (Departament de Polítiques Digitals 
i Territori de la Generalitat). Ricard Faura. Cap de Servei d'Inclusió i Capacitació Digital a la 
Direcció General de Societat Digital adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Territori de 
la Generalitat de Catalunya. 

Servei Local de Teleassistència: qualitat i innovació al servei dels municipis i la ciutadania 
(Diputació de Barcelona). Iolanda Moragues Casabón. Cap del Servei de Suport de Programes 
Socials. 

Trenquem la bretxa digital generacional. Noves formes de comunicar-nos, la vida digital 
de les persones grans (Departament de Drets Socials de la Generalitat). David Agustí. 
Responsable de l’Oficina de Gent Gran Activa del Departament de Drets Socials de la Generalitat 
de Catalunya 

11 a 11.15h Torn de preguntes 



 

 

Jornada Firagran - Inforesidencias: Atenció residencial per a la gent 

gran: tendències i realitats  

28 d’octubre de 2021 

De 16h a 19.15h. Format online 

Organitza: Inforesidencias i Fundació FiraGran 

Portem parlant d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) des de fa uns quants anys, tants 

que el que va començar com a paraules es va convertint en realitat poc a poc. La pandèmia 

ha suposat un parèntesi en el que s’han imposat condicions restrictives en els residents com 

a única forma de salvar la seva vida, passat el pitjor toca analitzar cap a on pot anar l’atenció 

a gent gran en residències.   

A les jornades comptarem amb la presència de Pilar Rodríguez, una de les més grans 

autoritats en qüestions relacionades amb filosofia d’atenció i ACP, també analitzarem 

avenços tecnològics que oposen l’ús d’intel.ligència artificial i la intimitat dels residents.  

També escoltarem a uns dels arquitectes més reconeguts en l’àmbit del disseny de 

residències amb influències escandinaves que ens explicarà com les idees es converteixen 

en realitat i acabarem veient que també les solucions alternatives a les residències, com el 

cohousing (co-habitatge col.laboratiu) estan passant del món de les idees al real. 

16.00h Presentació 

Juli Simón. President de la Fundació FiraGran 
Anna Cebrián. Inforesidencias 
 
16.10h Tendències del sector geroassistencial després de la pandèmia 

Josep de Martí Vallés.  Jurista i gerontòleg.   

 

16.40h Les residències que volem 

Pilar Rodríguez. Filósofa, socióloga i gerontòloga. Presidenta de la Fundación Pilares 

 

17.15h  Tecnologia, equilibri entre atenció i intimitat. 

Reconeixement d’imatges i intel·ligència artificial en residències. Jordi Vilardell. 

Director general de VIMA Residencial 

Nova tecnologia. Càmera amb ulls de ratpenat. Joan Matarín. Conseller de Medicip 

Health 

18.00h Arquitectura centrada en la persona. De les idees a la realitat. Marc Trepat.  

Arquitecte especialitzat en el disseny d’hàbitats per a gent gran.  

18.30h  Models de vida alternatius. Cohousing “del dit al fet”.Josep Maria Ricart.  

Periodista jubilat. Soci de Sostre Cívic del  'Cohabitatge cooperatiu sénior WALDEN XXI' 

19.00h Preguntes i cloenda. 

 

 

 



 

 

4. Oferta FiraGran 2021 

Les grans àrees de l’oferta de FiraGran es divideixen en: 
 

• Cultura, formació i oci 
 

• Viatges, transport, publicacions, premsa especialitzada, formació, 
col·leccionisme, equipaments culturals, activitats de cultura i oci, entitats 
culturals 

 

• Salut: programes de salut i prevenció, ajudes tècniques, òptica, audició, 
assistència sanitària, podologia, fisioteràpia, companyies d’assegurances, 
mobiliari especial, termalismes. 

 

• Noves Tecnologies: informàtica, internet, mobilitat, ajudes tècniques, telefonia, 
telefonia mòbil, sistemes de seguretat, vehicles adaptats, comunicació especial, 
teleassistència 

 

• Esports: empreses, institucions i entitats especialitzades, clubs esportius, 
equipaments esportiu, ,material esportiu, federacions 

 

• Estètica i cosmètica: cosmètics, perruqueria, assessorament d’imatge, 
quiromassatge. 

 

• Alimentació: Càterings, productes dietètics, nutrició, equipament per 
alimentació 

 

• Serveis socials, institucions i entitats 
 

• Administracions públiques, casals, residències, centres de dia,  fundacions i 
universitats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Activitats a la zona d’expositors 

 

Agencia Catalana del Patrimoni Cultural: Presentació del programa Bat a bat per tal 

que les persones grans puguin gaudir de museus i monuments jaciments arqueològics 

tantes vegades com vulguin durant un any.  

Associació En Bici Sense Edat: Oferiran passejades pels voltants de la fira amb els 

seus tricicles elèctrics adaptats, conduïts per persones voluntàries. Des de 2016 aquesta 

associació treballa per millorar la qualitat de vida i el benestar de persones grans i 

persones amb mobilitat reduïda, amb transports conduïts per voluntaris. A FiraGran 

donaran a conèixer els seus passejos i també oferiran als visitants la possibilitat de ser 

voluntaris.  

Bombers i Guàrdia Urbana de Barcelona: Reconvertiran els seus espais en museus 

i oferiran consells de seguretat per a les persones grans.  

Cazcarra image group: Serveis de manicura i maquillatge per a persones grans, amb 

alumnes de la seva escola. 

Cleve Vitam: Informació sobre els serveis d’aquest grup de residències geriàtriques.  

Caprabo: Assessorament nutricional per a les persones grans.  

Grup Edelweiss: Informació sobre els serveis d’aquest grup de residencies 

geriàtriques. 

Dependentia, Residencies atlàntida i assegurances Atlàntida:  Informació sobre els 

serveis de residències, atenció a domicili i assegurances d’aquesta empresa. 

Duchpark: Mostra de les solucions tècniques per adaptar els banys i la llar de les 

persones grans.  

Fundació Jacint Verdaguer: Difusió de l’obra de Jacint Verdaguer, eix central 

d’aquesta entitat sense ànim de lucre, que investiga, promociona i difon el patrimoni del 

poeta català. 

Mente Activ: Tallers per mantenir les capacitats intel·lectuals en el marc d’aquest 

programa d’estimulació cognitiva per adults que retrasa el deteriorament cognitiu. 

Fundació Internacional de l’Artrosi (OAFI): Difusió i informació la prevenció de 

l’artrosi i els servesi de l’OAFI.  

Sani-net: Proves gratuïtes de control de la pressió arterial i orientació sobre hàbits 

saludables.  



 

 

Seniordomo: Presentació d’una novedosa eina tecnològica de protecció avançada per 

a les persones grans que detecta situacions de risc, com inactivitat, pols anormal o 

possibles caigudes.  

Suara Cooperativa: Difusió i informació sobre els seus serveis socials i d’atenció a la 

dependència i xerrada sobre el nou model d’atenció a les persones grans.   

Campus de l´Experiència Universitat Internacional de Catalunya: Oferta sobre els 

cursos universitaris adreçats a les persones grans 

Renta Mayores: Informació sobre els serveis d’hipoteques inverses, rendes vitalícies i 

vendes amb lloguer. 

Vittalias: Difusió i assessorament sobre els seus productes de rendes vitalicies.  

Viajes Apolo: Informació i orientació sobre la seva oferta viatges i excursions properes 

dirigides a  persones grans, pensades per començar a moure’s després de la pandèmia.  

  



 

 

Llistat d’expositors 

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

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

• AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL 

• ÀGORA 

• AJUNTAMENT DE BARCELONA 

• AREA DE "SEGURETAT I PREVENCIÓ" AJUNTAMENT DE BARCELONA 
(GUARDIA URBANA I BOMBERS) 

• ASSOCIACIÓ CIUTADANA PELS DRETS DE LES DONES 

• ASSOCIACIÓ DRET A MORIR DIGNAMENT-dmdcat 

• ASSOCIACIÓ EN BICI SENSE EDAT 

• ASSOCIACIÓ SVS-SITGES VOLUNTARIS SOCIALS 

• ATLÀNTIDA ASSEGURANCES 

• ATLÀNTIDA RESIDÈNCIES 

• ATLÀNTIDA DEPENDÈNCIA 

• CAZCARRA IMAGE GROUP 

• CLECE VITAM 

• CONEX - FONS DE CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA 

• COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE 
CATALUNYA 

• DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS/ GENERALITAT DE CATALUNYA 

• DEPARTAMENT DE VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I DE 
TERRITORI/ GENERALITAT DE CATALUNYA 

• DEPARTAMENT D'INTERIOR/ GENERALITAT DE CATALUNYA 

• DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

• DUCHPARK 

• ESCENARI PRINCIPAL 

• FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE CCOO DE CATALUNYA 

• FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

• FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER 

• GRUP EDELWEISS 

• MANUALITATS 

• MENTEACTIV 

• OAFI FOUNDATION 

• PLATAFORMA UNITÀRIA DE LA GENT GRAN DE CATALUNYA 

• RENTAMAYORES 

• SANINET  

• SENIORDOMO S.L 

• SUARA COOP 

• UIC CAMPUS DE L'EXPERIENCIA 

• UNIÓ DE JUBILATS JUBILADES I PENSIONISTES UGT DE CATALUNYA 

• VIAJES APOLO 

• VITTALIAS   



 

 

 
Llistat de corals participants al XII Festival de Corals de Gent 

Gran de Catalunya 

• AGRUPACIÓ CORAL LA PAU DE BARCELONA 

• COR ORFEÓ NOU BARRIS  

• CORAL BARCINOVA 

• CORAL BÉTULO 

• CORAL CAN MERCADER I MOREDA 

• CORAL CASAL NAVAS  

• CORAL CREU ROJA 

• CORAL DE LA GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

• CORAL MARE DE DÉU DEL COLL 

• CORAL NOVA CONGESTA 

• CORAL NOVA DE CORNELLÀ 

• CORAL ORFEÓ NOU BARRIS 

• CORAL PEP VENTURA I NOVA LLOREDA 

• CORAL RASPINELL  

• CORAL TRINITAT VELLA I CORAL EL SOMNI DE L'ASSOCIACIÓ 
D'AMPUTATS DE SANT JORDI 

• CORAL VENT DE GARBÍ 

• CORAL VEUS DE TARDOR DE L'ORFEÒ GRACIENC 

• ELS AVIS CANTAIRES DE SANT ANDREU 

• SOCIETAT CORAL BADALONESE 

• SOCIETAT CORAL CENTENÀRIA LA COLOMA 

• VEUS CANTANTS DE CATNOVA 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Per a més informació, entrevistes, declaracions i gestió de gravacions: 

 

Departament de Premsa FiraGran 2021 

Gemma Bruna   

627 51 35 79  

premsa@firagran.com 


