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TORTOSA

Programa
contra el
deteriorament
cognitiu
La Residència Diocesana
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel de Tortosa posarà en marxa el programa REMI per als
seus residents.
Aquest programa pretén
contribuir a la prevenció del
deteriorament cognitiu en
persones grans amb dependència, així com a la reducció dels
símptomes en aquelles persones que ja el tenen.
El disseny del programa,
basat en la Teràpia de Reminiscència, és una iniciativa de
la Fundació Salut i Envelliment (FSiE) de la Universitat Autònoma de Barcelona,
en el que també hi participa
l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA),
col·laborant en el seu desenvolupament i difusió a Catalunya, i l’Obra Social La Caixa.
La teràpia de reminiscència (TR) és una tècnica terapèutica utilitzada en el context d’estimulació cognitiva
en demències, i ha estat definida com un «record verbal o
silenciós dels successos de la
vida d’una persona, sigui sola o amb una altra persona o
un grup de persones» (Wood,
Portnoy, Head i Jones, 1992).
El programa també es pot
aplicar a persones grans sense deteriorament cognitiu interessades a exercitar la seva
memòria i afavorir la seva socialització.
La intervenció ha estat
dissenyada i desenvolupada
tenint en compte el perfil de
la població a la qual es dirigeix, i s’implica els/les participants i els seus familiars en
el procés terapèutic. S’actuarà
en grups i el nombre de participants recomanat és de 4 a
10 persones.
La durada del programa és
de 3 mesos.
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ELS ACTES CENTRALS DE LES FESTES DE LA CINTA 2017 S’INICIEN AQUEST DIJOUS

Gran trobada a Tortosa per celebrar
els 60 anys dels gegants Rufo i Rubí
Unes 20 colles i 40
gegants de Catalunya,
Aragó i País Valencià
acompanyen la colla
local en l’aniversari de
la parella tortosina
A. C.

La tradicional Trobada Gegantera que se celebra a Tortosa al
voltant de les festes de la Cinta ha
incorporat enguany un element
més de celebració, el 60è aniversari de la creació d’una de les parelles de gegants amb què compta el municipi, Rufo i Rubí, protagonistes de la coneguda llegenda
de la Cucafera, i que van ser estrenats l’any 1957.
És per aquesta raó que la trobada d’ahir fou d’abast nacional
amb 20 colles i més de 40 gegants
participants de la desfilada per
commemorar l’aniversari dels
dos gegants.
A la capital ebrenca es van reunir els gegants d’Amposta, Alcora, Benicàssim, Reus. Alfara de
Carles, Falset, Fraga, Campredó,
Horta de Sant Joan, l’Hospitalet
de l’Infant, Maials, Santa Bàrbara, Sant Felip de Guíxols, el barri del Serrallo de Tarragona, Botarell, Valdealgorfa i la mateixa
ciutat de Tortosa.
Al matí, els participants es van
concentrar al parc municipal Teodor González i al migdia s’inicià la cercavila per l’avinguda Generalitat fins a la plaça de l’Ajuntament, on van ser rebuts, se’ls
va fer entrega de records i es va realitzar una ballada conjunta de
les colles.
La cercavila de tornada va finalitzar amb una segona ballada
conjunta de les colles participants en el parc municipal.

Imatge de la desfilada de gegants a la plaça de l’Ajuntament, ahir al migdia. FOTO: AJUNT. TORTOSA
gegants jueus Caxixa i Bonjuhà,
lluiran ben aviat vestuari nou, en
la dinàmica de restauració i manteniment constant del patrimoni cultural que es porta a terme des
de l’Ajuntament.
El pròxim any 2018 serà el de
la celebració del 60è aniversari
dels gegants àrabs, Nabil i Zoraida, que van ser creats un any més
tard que Rufo i Rubí, el 1958.

La colla gegantera de Tortosa, a la plaça de l’Ajuntament, amb els
gegants Rufo i Rubí, que compleixen 60 anys. FOTO: AJUNT. TOTOSA
La colla gegantera de Tortosa
va rebre un homenatge a la plaça
de l’Ajuntament per la seva tasca en pro del manteniment i re-

cuperació del patrimoni popular
de la ciutat.
En aquest sentit, una altra parella de gegants de Tortosa, els

Fins dijous
Els actes centrals de les festes
majors de la Cinta 207 s’iniciaran aquest dijous, amb el tradicional repartiment del panoli, el
seguici festiu dels gegants i la cort
de bèsties de la ciutat, el gran concert d’obertura de les festes amb
l’orquestra Cimarron i la nit amb
DJ, animació i música electrònica al parc municipal. El programa festiu finalitzarà el dia 4 de
setembre.

