
 

 

 

 

 

   

Aquest mes de febrer la trobada de 
centres ocupacionals ha estat 
organitzada per Ilersis Shalom i s’ha fet 
un gran Escala en Hi-fi. Ens ho vam 
passar  força bé i la nostra actuació va 
ser un èxit. 
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El passat 15 de febrer, Mollerussa TV va publicar un reportatge sobre la nostra sala 

d’estimulació multisensorial. La sala acull de mitjana 132 sessions cada mes. A 

banda dels usuaris de l’entitat, també en fan ús els de l’Escola Siloé o els de la 

Cooperativa l’Olivera de Vallbona de les Monges, entre d’altres. 

Podeu veure el reportatge a la nostra pàgina web  www.acudam.org i al facebook 

d’ACUDAM.  

* 

 

SALA D’ESTIMULACIO MULTISENSORIAL 

CONCERT  A LA LLAR 

RESIDÈNCIA 

 L’onze de febrer la Coral Ressò de 
l’Albada va realitzar un concert a la Llar 
Residència d’ACUDAM, amb un 
repertori molt emotiu, volem agrair la 
seva col·laboració desinteressada, ens 
va encantar!   

http://www.acudam.org/


 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

NOUS MANIPULATS 

 

 

 

El dia 3 de febrer de 2017 el grup 

d’Autogestors vam anar al restaurant La 

Bota de l’Avi de Mollerussa. Allí vam poder 

aplicar els coneixements obtinguts dins 

l’activitat “Hàbits de Salut i Alimentàris” per 

triar la millor opció de menú per a cadascú 

de nosaltres. 

HÀBITS DE SALUT I ALIMENTÀRIS 

PREPARANT LES PALMES 

Inici de campanya de Palmes al CET. 

Juntament amb Palmes Viaplana comença 

la temporada d’envasat de palmes pel 

diumenge de rams. El manipulat consisteix 

a etiquetar i preparar les comandes per la 

seva distribució als comerços.  

 

REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

Muntatge de les acreditacions pels 

assistents al Mobile World Congress que 

es farà a Barcelona del 27 de febrer al 2 

de març de 2017. Aquest manipulat es fa 

tant al taller de Mollerussa com a les naus 

de Vila-Sana. 

 

 

CARNESTOLTES 
Un any més hem participat en la Rua de Carnestoltes de Mollerussa. La disfressa que 

hem escollit per aquest any ha estat la de “futbolí”. Després de la rua, vam anar  a 

sopar i ballar al pavelló juntament amb la resta de comparses de la ciutat.   

I el diumenge al matí, a la Llar Residència també vàrem tornar a celebrar el 

carnestoltes, aquest cop de bussejadors!!  


