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Els millors films
d’animació xinesos,
enguany a Animac
DEL DIA 24 AL
27 DE FEBRER

La Xina és el país convidat a la 15a
Mostra Internacional d’Animació de
Catalunya-Animac, que se celebrarà
del 24 al 27 de febrer a La Llotja de
Lleida. L’Animac 2011 oferirà durant
quatre dies projeccions de cinema
d’animació, sessions escolars, teatre,
tallers, exposicions i la segona edició
de la Fira Animac, un espai on diferents

l’acuditeca

empreses i agents del sector de
l’animació tenen l’oportunitat de donar
a conèixer els seus productes i serveis
al públic.
L’Animac, organitzat per l’IMAC amb el
suport de l’Institut d’Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya,
tindrà lloc a La Llotja de Lleida, però

també hi haurà sessions a la Seu Vella
i enguany s’hi incorporen el Teatre de
l’Escorxador i el Centre d’Art La Panera.
Una de les novetats de l’Animac 2011
és el concurs “Es Pot Animac”, que
consisteix en la presentació d’una proposta d’espot de 20 segons sobre el
tema de la crisi alimentària mundial.

Els Magraners
estrenen
centre de dia
per a gent gran
i consultori
Els veïns dels Magraners han estrenat dos equipaments
socials al barri: un centre de dia per a gent gran i un consultori mèdic. La renovada residència per a ancians s’ubica
al carrer Soldevila, 32, disposa de més de 300 m2, 30 places
i és el primer que gestiona la Paeria. El centre és obert de
8.00 a 20.00 h i ofereix activitats lúdiques, teràpia ocupacional, rehabilitació i fisioteràpia, atenció a la dependència
i servei de menjador per a la gent gran del barri. L’actuació
ha consistit en l’ampliació de les zones d’ús més públic de
l’equipament, amb la creació d’una sala polivalent, una cuina
i un bany adaptat. A la planta primera s’han creat zones d’ús
més privat destinades a activitats, cursos, teràpia, fisioteràpia, etc.
El nou consultori mèdic dels Magraners obre de 9.00 a 13.00
hores i dóna servei als prop de 2.500 veïns i veïnes que té
el barri sense necessitat d’haver de desplaçar-se al Centre
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d’Atenció Primària de la Bordeta, com fins ara. Inicialment
hi ha una consulta per a medicina de família i per a infermeria,
que depèn de l’Àrea Bàsica de Salut Bordeta-Magraners,
en la qual, a més de les visites, també s’hi poden dur a terme
extraccions de sang.

