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La fundació privada Carme i M.José Godó ha concedit 
una ajuda econòmica al Servei de Rehabilitació 
d’Acudam , que ha adquirit una camilla elèctrica  de 
mides especials adaptada per a grua. Aquestes 
característiques fan que al ser de mides més amples 
les persones obeses i amb dificultats de moviments 
puguin fer-se els tractaments amb més seguretat.  
 

Hem arribat a la final del 
concurs “premios romper 
barreras” . El dia 30 de 
juliol es faran públics el 
guanyadors a la mateixa 
pàgina web on heu pogut 
votar. Des del taller us 
agraïm moltíssim la vostra 
col·laboració, sense els 
vostres vots no ho hauríem 
aconseguit. Gràcies a tots 
en necessitàvem 500 i 
gairebé n’hem aconseguit 
5.000! Ara el jurat decidirà 
qui seran els guanyadors. 
 

Aquest mes de juliol el grup 
d’Autogestors hem muntat un 
expositor (vitrina), on s’hi 
poden trobar alguns dels 
productes que elaborem i 
posem a la venta. La vitrina 
es troba a recepció, on hi ha 
la Divina. Si voleu comprar 
algun detall podeu fer-ho allí 
o a la sala dels Autogestors.  
 

Com cada estiu el Servei 
de terapia ocupacional  
romandrà tancat del 29 de 
juliol al 30 d’agost. Bones 
vacances a tots! 
 

El passat dia 10 de juliol ens van visitar 
l'alcalde del Poal   i alguns  membres 
del seu Consistori. Agraïm l'interés que 
els Ajuntaments de la Comarca mostren 
per les persones i també per l'entitat 
ACÚDAM. 

Amb motiu dels 25è aniversari de la 
constitució del Consell Comarcal , s'està 
fent un documental i han volgut recollir 
imatges d'ACÚDAM. El passat dijous dia 
11 van venir a filmar algunes imatges al 
taller. Ja us avisarem quan s'emiteixi. 
  

Del 29 de juliol al 2 d’agost, 24 persones de 
l’ACÚDAM aniran a les Vacances d’Estiu . 
Enguany, el destí serà Ogassa, a Girona. Està 
ubicat a la Vall de Camprodon, on podran  
gaudir durant 5 dies de la natura, el sol, la 
muntanya, l’ aventura i la diversió a través de 
moltes activitats i excursions. 

El dijous 4 de juliol de 2013 un grup de 
11 persones d’ACUDAM que han 
participat a l’activitat de piscina durant 
tot l’any, van participar de una 
trobada Ocupacional que va 
organitzar ASPROS   al seu centre 
Casa Nostra de Sudanell.  
Durant tot el matí van poder gaudir de 
jocs adaptats tan dins com a fora de 
l’aigua tots relacionats amb el tema 
del circ. 
 

Durant tot el mes de juliol, un 
total de 14 persones del taller 
ocupacional han pogut gaudir 
durant dos dies a la setmana 
de les piscines de 
Mollerussa .  
Donat que el temps ens ha 
acompanyat durant tot el 
mes, hem pogut assistir-hi 
cada dia.  
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Ja fa uns anys que des del 
Servei de teràpia 
ocupacional es va incorporar 
l’expressió artística i l’art-
teràpia com a activitats 
d’ajustament personal i 
social. L’objectiu d’aquestes 
activitats és descobrir i 
canalitzar les emocions i 
inquietuds per tal 
d’expressar-se partint de 
diverses tècniques de les 
arts plàstiques i fomentar un 
treball psicomotriu i així 
també utilitzar l’ús de 
diferents disciplines 
artístiques amb finalitat 
terapèutica. 
 

El desenvolupament i l’avaluació d’aquestes activitats ha estat molt positiva, aconseguint respostes i 
resultats sorprenents en alguns dels usuaris.  Així doncs, en aquesta edició del full us volem mostrar 
alguns dels tallers realitzats i que a la vegada podreu veure exposats en diferents espais del taller. 
 

Des de l’activitat d’art -teràpia  i 
com a tancament del curs, aquest 
mes de Juliol, vam assitir al Centre 
d’Art La Panera de Lleida, on vam 
poder veure una exposició sobre art 
contemporani, realitzada per 
diferents artistes lleidatans. 
 
Al final del recorregut, tots junts, 
vam realitzar un taller que va 
consistir en decorar unes bosses 
de tela, a partir d’unes plantilles, 
stencils i diferents colors i pintures. 
 
Un cop acabada l’activitat, cadascú 
es va endur el resultat final de la 
seva creació. 
 

 


