FONTSANA SÓLLER CELEBRATES ES FIRÓ AGAIN
Within the framework of the program of events that have been organized, the private
screening of an 8-minute short film, starring 10 residents, which has been recorded and
produced by the Physiotherapy and Occupational Therapy departments, with the
collaboration of different neighbors and companies from Sóller.
In addition, the visit to the exterior of the residence of the last historical figures who were
invested in the Firó before the start of the pandemic is planned, and so is the performance
of the Solleric music band “Estol de Tramuntana”.

Link to the video here

Palma de Mallorca, a 7 de maig de 2021. Després de més d'un any gairebé sense celebracions, la
vacunació de tots els residents i treballadors de la residència Fontsana Sóller ha fet possible el
que fa uns mesos semblava un miracle: tornar a celebrar Es Firó, la festa més important del
municipi de Sóller (Mallorca). Així, el centre ha organitzat un programa d'activitats, en el qual
destaca la projecció privada d'un vídeo de 8 minuts, els protagonistes del qual són 10 dels seus
residents amb diferents habilitats físiques, cognitives i emocionals.

La pel·lícula, que ha estat gravada i produïda pels departaments de Fisioteràpia i Teràpia
Ocupacional de centre, sota la direcció de Xis Llorens i la col·laboració de Marina Sharpe, de qui
va sorgir la idea, narra els esdeveniments més importants d'aquest fet històric que en el Segle XVI
va enfrontar a "moros i cristians". En la seva elaboració han participat diferents veïns i empreses
de Sóller, com els grups Estol de Tramuntana i un integrant de Tamborers de Sa Fira, a més de la
violoncel·lista Sureymis Santana, que s'han encarregat de compondre la banda sonora del film.

L'estrena ha tingut lloc aquest matí, en un acte a què, per mesures de seguretat, només han pogut
assistir els residents de Fontsana Sóller, però els seus familiars l'han pogut seguir en streaming a
través d'aquest enllaç.

Segons Xis Llorens i Marina Sharpe, fisioterapeuta i terapeuta del centre, respectivament,
"l'enregistrament d'aquest curtmetratge s'emmarca dins del programa de teràpies alternatives,
que solem fer a l'mínim un cop a l'any, perquè els residents surtin una mica de les seves rutines".
La interpretació de papers, expliquen, "i la dinàmica de l'rodatge, que els exigeix més mobilitat,
i fins i tot sortir de la residència, requereix un esforç a nivell de memòria, llenguatge, expressió
corporal i activitat física, que els és molt beneficiós, i que té com a resultat una millora de l'estat
anímic i de l'autoestima".

La realització d'aquest tipus de vídeos, que estan penjats a la nova web de centre, i el títol del qual
sol associar-se a un joc de paraules relacionat amb l'activitat mental (Documental,
confinaMENT), va donar començament el 2011. Durant la pandèmia se’n van realitzar diversos,
que van permetre als residents mantenir el contacte amb els seus familiars, i un d'ells, "la Gàl·lia",
va obtenir el primer premi de la Rua Virtual organitzada per l'Ajuntament de Sóller, en la categoria
de "Disfresses de famílies".

A part de la projecció del curtmetratge d'Es Firó, el programa d'activitats que ha organitzat
Fontsana Sóller preveu la investidura dels personatges històrics d'Es Firó (Ses Valentes Dones,
Capità Angelats i un pagès) per part de personal de la residència, que es vestiran amb els vestits
típics de "moros i cristians" per a ajudar els residents a prendre consciència de l'esdeveniment;
una actuació de xeremia a càrrec del grup Estol de Tramuntana, que faran un concert a l'exterior
del centre; la visita a l'exterior del centre dels últims personatges històrics que van ser investits al
Firó d’abans de l'inici de la pandèmia; i 3 menús gastronòmics temàtics divendres, el diumenge
de Fira i el dilluns de Firó, amb productes típics d'aquesta celebració.

Sobre Fontsana Senior Living Group:
Fundada el 2003 a Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living Group és una companyia gestora
de residències geriàtriques i centres de dia, l'objectiu de la qual és millorar la qualitat de vida de
la gent gran. Amb 2 residències a Mallorca (Fontsana Son Armadams i Fontsana Sóller -antiga
Bell Entorn-), que sumen 325 habitacions, i amb una plantilla de prop de 200 persones, constitueix
el 3er grup de residències privades més gran de les Balears. A més d'instal·lacions de gran qualitat,
i localitzacions cèntriques immillorables, els seus centres destaquen per oferir una atenció
personalitzada, els més estrictes cures sociosanitaris, i, sobretot, uns serveis hotelers, d'oci i
d'entreteniment de primer nivell. Per a més informació: www.fontsanagroup.com.
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