NOTA DE PREMSA

FiraGran 2019, el 21è Saló de la Gent Gran de
Catalunya, obre les portes amb 450 activitats
gratuïtes i l’objectiu de superar les 30.000 visites
Una gran caminada, amb una classe de tai-txi, una gran ballada de sardanes
de colles veteranes i diàlegs intergeneracionals formen part de l’oferta
Ventura Pons, Federico Mayor Zaragoza, Llum Delàs, Joan Majó, Maria Pau
Corominas, Associació pel Dret a Morir Dignament i Age Europe
Plataforme, guardonats amb els XIX Premis Fundació FiraGran
Un centenar d’empreses, entitats i institucions mostren els seus
programes i productes adreçats a persones grans
Barcelona, 12 de juny.- FiraGran 2019, el Saló de la Gent Gran de Catalunya, ha
obert les portes avui i fins dissabte a les Drassanes Reials de Barcelona, amb una
oferta de 450 activitats gratuïtes adreçades a la gent gran. Aquesta fira es converteix
en un punt de trobada per totes les persones grans de Catalunya que porten una
vida activa i participativa.
Enguany, l’objectiu de la fira és “superar l’assistència de 30.000 visitants i
aconseguir, d’aquesta manera, fer créixer i consolidar aquesta fira com el referent
europeu en l’àmbit de les persones grans”, ha afirmat el director de FiraGran 2019 i
president de la Fundació FiraGran, Juli Simón, durant la inauguració.
A la inauguració de FiraGran 2019 hi ha assistit el conseller del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir el Homrani,
el gerent de l’Institut Muncipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi
Sánchez, la vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, en funcions, i
presidenta delegada de l’Àrea d’atenció a les persones, Laura Martínez, la directora
general de Mémora, Sílvia Ramis i el president de la Fundació FiraGran, Juli Simón.
En el marc del saló, avui s’ha presentat un estudi sobre Soledat i gent gran a
Catalunya i també tindrà lloc, aquesta tarda, l’entrega dels XIX Premis Fundació
FiraGran, que guardonarà personalitats i entitats que treballen a favor de la gent
gran o que han fet visible aquest col·lectiu.
Ventura Pons, Mayor Zaragoza i Joan Majó, premis Fundació FiraGran 2019
Els premiats d’aquest any són, en l’àmbit cultural, per el director de cinema Ventura
Pons, per la seva reconeguda activitat en el mon del cinema català, en l’àmbit
esportiu, per la nedadora Mari Pau Corominas, en l’àmbit professional per a Joan

Majó, per la seva trajectòria en la divulgació de les noves tecnologies i a la política.
El Premi Honorífic Fundació FiraGran 2019 és per a Federico Mayor Zaragoza, qui
va ser director general de la Unesco entre 1987 i 1999, per la seva activitat a favor
de la pau i la justícia universal.
El Premi Fundació FiraGran 2019 en l’àmbit cívic i social s’ha concedit a la persona
Llum Delàs, per al seu treball a favor de la gent gran desfavorida i a l’entitat
Associació Dret a Morir Dignament a Catalunya, per la seva lluita a favor d’una mort
digna. El guardó que reconeix una iniciativa a favor de la gent gran és per a Age
Plataforme Europe, programa de la Unió Europea que lluita en contra de la
discriminació de la gent gran.
Més de 450 activitats en quatre dies
Durant quatre dies, els visitants podran participar de les més de 450 activitats
gratuïtes que s’ofereixen, entre les que destaquen una gran caminada, adreçada a
majors de 60 anys, que tindrà lloc el proper divendres, una trobada sardanista i un
festival de corals, en el qual hi participaran 32 formacions de tota Catalunya.
En el saló també s’hi podran trobar espais per actuacions de gimnàstica, ioga, tai-txi
o country, en els quals hi participen persones grans, i també d’altres espais que
acullen recitals de poesia, obres de teatre i manualitats.
També s’ofereixen conferències, tallers i diàlegs intergeneracionals sobre salut,
esports, acció social, sexualitat, mitjans de comunicació i final de vida, o col·loquis
sobre el maltractament a les persones grans, la mort digna o la promoció de
l’envelliment actiu.
Programes, iniciatives, serveis, activitats i productes per a gent gran
Aquesta fira és també una oportunitat perquè les persones grans puguin conèixer
els programes, serveis, iniciatives, solucions tecnològiques, activitats i productes
que ofereixen un centenar d’empreses, entitats, organitzacions i institucions per
millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.
FiraGran 2019, patrocinada per Mémora i Electium, compta amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

FiraGran 2019, 21ena edició del Saló de la Gent Gran de Catalunya
Fins el 15 de juny de 2019
Entrada i activitats gratuïtes www.firagran.com
Horari: de 10 a 20h (12, 13 i 14 de juny) i de 10 a 15 h (15 de juny)
Sala Gran. Drassanes Reials de Barcelona.
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