
                                      NOTA DE PREMSA  

 

Els XXVIII Premis Fundació FiraGran guardonen 
personalitats o entitats que treballen a favor la 
gent gran 

 

Acte de lliurament dels XXVIII Premis Fundació FiraGran 

Dia: Dimecres 23 de maig.  

Hora: 18.30 hores.  

Lloc: Auditori de FiraGran (Reials Drassanes de Barcelona. Av/ de les Drassanes s/n. 

Barcelona) 

 

Barcelona, 23 de maig.- El síndic de Greuges, la fotògrafa Joana Biarnés, l’exjugador 

de futbol Carles Rexach i l’Organització Mundial de la Salut són alguns dels 

guardonats amb els XXVIII Premis Fundació FiraGran, que s’entreguen aquest 

dimecres 23 de maig a les 18.30 hores a Barcelona, en un acte presidit pel metge 

Miquel Vilardell.  

Els XVIII 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 2018 en l’àmbit cultural a Joana Biarnés per la seva 

tasca com a fotògrafa. Nascuda a Terrassa l’any 1935, és la primera fotògrafa catalana 

i espanyola que va adoptar la carrera professional de fotoperiodista o reportera gràfica. 

Premi Fundació FiraGran 2018 en l’àmbit esportiu a Carles Rexach per la seva 

tasca com a jugador i entrenador de futbol. Nascut a Barcelona l’any 1947, va ser 

segon entrenador del Barça de Johan Cruyff.  

Premi Fundació FiraGran 2018 en l’àmbit professional a Mercè Boada per la seva 

tasca com a neuròloga. Nascuda a Barcelona l’any 1948, ha dedicat la seva trajectòria 

professional a investigar  malalties neurodegeneratives, com la demència i l'Alzheimer 

Premi Fundació FiraGran 2018 en l’àmbit cívic i social a l’entitat per a l’Associació 

Ciutadana pels Drets de les Dones per la seva tasca a favor de les vídues. 

Premi Fundació FiraGran 2018 en l’àmbit cívic i social a la persona per a Maria 

Victòria Molins per la seva tasca com a voluntària social. Nascuda a Barcelona l’any 



1936, és una religiosa catalana que es dedica a persones en risc d'exclusió social, 

recluses, drogodependents al barri del Raval de Barcelona.  

Premi Fundació FiraGran 2018 a una iniciativa a favor de la gent gran per a 

l’Organització Mundial de la Salut per al seu projecte Ciutats Amigues de les 

Persones Grans, per garantir que a les ciutats s’impulsin polítiques d’envelliment, 

entorns adaptats i serveis segurs per a persones grans.   

Premi Fundació FiraGran 2018 a Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, per 

la sensibilitat de la sindicatura de greuges envers els drets de la gent gran. 

FiraGran 2018, més de 450 activitats gratuïtes fins el 26 de maig 

Aquests premis s’han entregat en el marc de la celebració de FiraGran 2018, el 20è 

Saló de la Gent Gran de Catalunya, que des d’avui i fins dissabte 26 de maig té lloc a 

les Drassanes Reials de Barcelona, amb l’objectiu de superar l’assistència de 35.000 

visitants.  

Del 23 al 26 de maig, es converteixen en un punt de trobada per a les persones grans 

de Catalunya que porten una vida activa i participativa i també en un aparador per tots 

aquelles entitats, empreses i institucions que durant l’any organitzen activitats 

adreçades a aquest col·lectiu de la població.  

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

corals, en el qual hi participaran 30 formacions de tota Catalunya. També s’ofereixen 

tallers de sexualitat, xarxes socials, escriptura de records i sobre l’ús correcte dels 

medicaments, entre d’altres. 

Enguany FiraGran dedicarà una part de la seva programació del dissabte 26 de maig a 

fer activitats intergeneracionals, adreçades a totes les edats. S’hi celebrarà un Ball 

zumba family, adreçat a tota la família, tallers de manualitats dirigits a totes les edats i 

una gran festa de cloenda amb  actuacions i berenar per a petits i grans.  

Aquesta fira és també una oportunitat perquè les persones grans puguin conèixer els 

programes, serveis, iniciatives, solucions tecnològiques i productes que ofereixen 

empreses, entitats, organitzacions i institucions.  

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

de Catalunya, a través del Departament de Salut, l’Agència Catalana de Consum i de 

la Secretaria General d’Esports, i l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 

Barcelona.  

 

 

Departament premsa de FiraGran 2018 

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


