
                                      

NOTA DE PREMSA 

 

Eduardo Mendoza, Àngel Casas, la Federació 
Catalana del Voluntariat Social i el Col·lectiu de 
professionals del sector residencial de Catalunya, 
guardonats amb els XX Premis Fundació FiraGran  
 

Barcelona, 27 d’octubre.- L’escriptor Eduardo Mendoza, el periodista Àngel Casas, la 

Federació Catalana del Voluntariat Social i el Col·lectiu de professionals del sector 

residencial de Catalunya són alguns dels guardonats amb els XX Premis Fundació 

FiraGran, que s’entreguen aquesta tarda a les 19 hores a Barcelona. Els premis es 

concediran en un acte, presidit pel metge geriatra Jaume Padrós, celebrat en el marc de 

FiraGran, la 22 edició del Saló de les Persones Grans de Catalunya, que té lloc fins 

divendres a les Drassanes de Barcelona.    

Els XX Premis Fundació FiraGran premien personalitats i entitats que han fet visibles 

l’aportació de les persones grans a la societat o que han impulsat mesures a favor de 

l’envelliment saludable. Els premiats són:  

Premi Fundació FiraGran 2021 en l’àmbit cultural a Eduardo Mendoza per la seva 

reconeguda activitat com a escriptor  

Premi Fundació FiraGran 2021 en l’àmbit esportiu a Maria Boj per la seva reconeguda 

activitat com a alpinista 

Premi Fundació FiraGran 2021 en l’àmbit professional a Àngel Casas, per la seva 

reconeguda activitat com a periodista 

Premi Fundació FiraGran 2021 en l’àmbit cívic i social a l’entitat per a la Federació 

Catalana de Voluntariat Social per la seva tasca de sensibilitzar a la ciutadania perquè 

participi voluntàriament en els projectes de les entitats socials. 

Premi Fundació FiraGran 2021 en l’àmbit cívic i social a la persona per a Joan 

Alamillo pel seu compromís i treball per millorar la qualitat de vida de les persones grans. 

 

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

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

el maltractament de les persones grans. 

Premi honorífic Fundació FiraGran 2021 al Col·lectiu de professionals del sector 

residencial de Catalunya per la seva tasca durant la pandèmia per la COVID19 

 

 



 
 

FiraGran 2021, més de 300 activitats gratuïtes fins el 29 d’octubre 

Els XX Premis Fundació FiraGran es concedeixen en el marc de FiraGran 2021, el 22è 

Saló de la Gent Gran de Catalunya, que des d’avui i fins divendres 29 d’octubre torna a 

les Drassanes Reials de Barcelona, després de la parada pandèmica.  

L’objectiu del saló, que enguany espera rebre 10.000 visitants, és que les persones 

grans portin una vida activa i coneguin totes les novetats que s’adrecen al col·lectiu.  

Les Drassanes Reials de Barcelona es converteixen en un punt de trobada per a la gent 

gran d’arreu de Catalunya, on els visitants poden participar de les més de 300 activitats 

gratuïtes, entre les que destaquen una gran caminada, una màster class de música i 

moviment, un festival de corals i una ballada de sardanes. 

Durant tres dies, els visitants d’aquest saló, patrocinat per Mémora, amb la participació 

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

també podran conèixer els serveis, programes, soluciones tecnològiques i productes 

que les empreses, entitats, organitzacions i institucions posen al seu abast per millorar 

la seva qualitat de vida.  

 

Currículum dels guardonats XXX Premis Fundació FiraGran  

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'entrevistes 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 i 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 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  

 

 

 

 

Per a més informació, entrevistes i declaracions: 

 

Departament de premsa de FiraGran 2021 

Gemma Bruna  627 51 35 79 · premsa@firagran.com · www.firagran.com 


