
           NOTA DE PREMSA 

Més de 35.000 persones han visitat FiraGran 2018, 

el 20è Saló de la Gent Gran de Catalunya 

Barcelona, 26 de maig de 2018.- Més de 35.000 persones han visitat del 23 al 26 de maig  

FiraGran 2018, el 20è Saló de la Gent Gran de Catalunya, que s’ha celebrat a les Reials Drassanes 

de Barcelona. Durant quatre dies, el recinte s’ha convertit en un punt de trobada i de referència per 

a les persones grans d’arreu de Catalunya que han pogut gaudir de les més de 450 activitats 

gratuïtes que s’han celebrat per promoure una vida activa i participativa.  

Les entitats, institucions i empreses també han pogut mostrar als seus visitants els programes, 

serveis, iniciatives, solucions tecnològiques i productes adreçats a millorar el benestar i la qualitat 

de vida d’aquest col·lectiu. La fira ha permès participar en una caminada multitudinària, que ahir va 

concentrar 1.200 participants, practicar tai-txi, classes de ball o realitzar manualitats.  

El director de FiraGran 2018, Juli Simón, ha fet un balanç molt positiu de la fira. “Després de 20 

anys, FiraGran segueix sent un referent per a totes les persones grans de Catalunya i una mostra 

de totes les activitats, programes i serveis que aquest col·lectiu de població té al seu abast per dur 

una vida activa, així com un espai on poder reflexionar i trobar resposta a les seves necessitats i 

inquietuds”.   

En el marc de la fira, s’ha organitzat una trobada sardanista, un festival de corals de gent gran, que 

ha concentrat un total de 34 corals de Catalunya i els visitants han pogut assistir a tallers de 

sexualitat, xarxes socials, hàbits saludables o escriptura de records.  

Paral·lelament, s’han celebrat tres jornades professionals sobre l’àmbit de l’atenció a les persones 

grans i un debat sobre el present i el futur de les pensions. També s’ha presentat un estudi sobre el 

rol dels denominats avis i àvies esclaus, que tenen cura dels seus néts.  

Durant la celebració d’aquest esdeveniment, s’han entregat els XXVIII Premis Fundació FiraGran 

que han guardonat personalitats i entitats per la seva aportació a favor de la gent gran. La fotògrafa 

Joana Biarnés, el Síndic de Greuges de Catalunya, l’exfutbolista Carles Rexach, l’Organització 

Mundial de la Salut per la seva iniciativa Ciutats Amigues de la Gent Gran, la religiosa i voluntària 

social Maria Victòria Molins, la neuròloga Mercè Boada i l’Associació Ciutadans pels Drets a les 

Dones han estat els guardonats d’enguany.  

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

Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.  
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