
RECEPCIÓ D’ANUNCIS. LABORABLES DE 9 h a 13 h I DE 16 h a 18 h
PERSONALMENT A: ST. ANTONI MARIA CLARET, 32. MANRESA

PER TELÈFON : 93 877 22 33. PER EMAIL: igrau@regio7.cat

ANUNCIS CLASSIFICATS
UN VENTALL

D’OPORTUNITATS!
Tens alguna cosa per vendre?

Pis per llogar, local per traspassar?

Vine a les nostres oficines de Regió7
o truca al 93 877 22 33

CLASSIFICATS

Estàs sol o sola?
Busques una amistat

o una parella?
Seriositat!

Informa’t al 629 274 463

AGÈNCIA MATRIMONIAL

La Seu acull des d’aquest dime-
cres una exposició sobre la cin-
quena Mostra d’Arquitectura de
les Terres de Lleida, la qual recull
totes les obres presentades a la
mostra i els 27 projectes seleccio-
nats pel jurat. En la mostra també
s’exposen les obres presentades al
Premi Ignasi Miquel per a joves ar-
quitectes. L’exposició, que es pot
visitar a la sala la Cuina fins al dia
onze de desembre, l’organitza la
demarcació de Lleida del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) en col·laboració amb la
Diputació de Lleida i l’Ajunta-
ment de la Seu. A la mostra es po-
den veure obres  dels arquitectes
Josep Bunyesc, Julio Mejón, Jau-
me Terés, Josep Maria Puigdema-
sa, Jaume Farreny i l’estudi Ianua
Arquitectures, guanyador del Pre-
mi Ignasi Miquel.

REDACCIÓ LA SEU D’URGELL

La cinquena Mostra
d’Arquitectura de
Lleida s’exposa a la
Cuina de la Seu

La Fundació Hospital de Puig-
cerdà ha anunciat la posada en
marxa d’un nou pla de millora de
les instal·lacions amb l’ampliació
de les zones comunes i la creació
d’un parc infantil per a les famílies
dels usuaris. 

Després de la inauguració de
les renovades dependències del
centre de dia, en un acte celebrat
dimarts amb els dirigents de l’en-
titat i de l’Ajuntament, la fundació
s’ha marcat com a nou objectiu fer
una passa més en la confortabili-
tat de la residència sociosanitària
tant pel que fa a l’estada dels resi-
dents com a la visita dels seus fa-
miliars.  El gerent de la fundació,
David Fernández, ha explicat que
la millora general de les instal·la-
cions de la residència forma part

del pla estratègic de l’entitat:
«Hem vist que tenim determina-
des zones en les quals podem fer
actuacions; de moment hem aug-
mentat el 20% l’espai del menja-
dor principal i hem ampliat les zo-
nes de relaxació. Ara, a curt termi-
ni tenim previstes adequacions

d’altres espais exteriors i inte-
riors». L’objectiu d’aquestes noves
obres és un millor aprofitament
de l’edifici tot reduint passadissos
i convertint les noves zones en sa-
les comunes per a la trobada dels
residents amb els visitants i les ac-
tivitats d’oci del dia a dia, amb la

finalitat de millorar-ne la qualitat
de vida.  En aquest sentit, el gerent
ha remarcat que «el que volem fer
és donar més metres quadrats per
al relax i, alhora, renovar també el
mobiliari, alguns elements del
qual encara són de l’edifici antic;
la nostra idea és que el centre sigui
cada vegada més acollidor». Per
això la fundació ha equipat les no-
ves sales amb sofàs, butaques, lli-
breries i llars de foc que prioritzen
l’ambient de distensió al centre.
Aquestes actuacions i l’ampliació
del menjador principal i el seu ca-
lendari d’obertura també tenen
com a objectiu promoure més les
visites dels familiars els caps de
setmana, els quals ara poden di-
nar amb els residents al menjador
principal com si fossin en un res-
taurant. 

MIQUEL SPA PUIGCERDÀ

La residència de Puigcerdà projecta més
zones comunes i un parc infantil al jardí 
Després d’ampliar el centre de dia, la Fundació Hospital vol millorar l’estada d’usuaris i visitants

FHP

La inauguració de l’ampliació del centre de dia de la residència

L’Ajuntament de Bellver de Cer-
danya ha convocat una activitat
infantil per ambientar l’arribada
de la festa de la castanyada. Sota
el lema «Castanyada màgica», el
consistori ha programat l’espec-
tacle Enchantéede la maga Mela-
nie, popular per les seves apari-
cions en programes de televisió.
L’espectacle es farà aquest diven-

dres a partir de les sis de la tarda a
la sala d’actes del centre cívic Es-
coles Velles.  

Melanie proposa un xou d’il·lu-
sionisme amb la participació de
nens i joves. L’espectacle està di-
rigit a un públic infantil i familiar
i fa èmfasi en el fet que és una
dona qui efectua els trucs. Melani
es declara deixeble del Mag Lari,
en qui es va inspirar.

REDACCIÓ BELLVER DE CERDANYA

Bellver omple la castanyada
amb la màgia de Melanie
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