Al Cet
d’ACÚDAM
s’han posat en
funcionament
dues noves
màquines per
l’elaboració de
termoconformats
de plàstic.
També s’ha
renovat un dels
camions de
repartiment, ja
que el que hi
havia era antic.

L’ajuntament d’Ivars va premiar el
nostre esportista Genís Carné per la
seva trajectòria esportiva durant la
temporada 2013-2014.
El dissabte 12 de juliol li van entregar el
premi a la sala Maria Marçal d’Ivars.

Durant tot el mes de juliol, 9 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.

Com ja és habitual, el Servei de Teràpia
Ocupacional tanca durant el mes d’agost per
vacances. Així doncs, ens acomiadem aquest
divendres 25 de juliol i ens
retrobem l’1 de setembre.
Bon Estiu!!!
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Tres dels nostres esportistes i el nostre entrenador de futbol sala, van participar el 27, 28 i
29 de juny del I Torneig Manlleu Special amb la Selecció ACELL de Lleida, en el qual
també hi van jugar esportistes de associació Alba de Tàrrega, de la Fundació Aspros i de
Salvador Seguí.
Els nostres esportistes van realitzar un gran torneig contra els equips més forts de futbol sala
a Catalunya.
El dijous 3 de juliol, 7 persones de
l’ACÚDAM van participar d’una

Trobada Ocupacional a
Sudanell.
En principi aquesta trobada estava
plantejada a la piscina que el Centre
Casa Nostra té a Sudanell, però
finalment, i degut al mal temps, es va
haver de realitzar al Pavelló Polivalent.
Tots plegats varem poder gaudir de
diferents jocs relacionats amb la
música i d’un dinar de germanor amb
la resta de centres i tallers participants.
Del 28 de juliol a l’1 d’agost, 24
persones d’ACÚDAM aniran a
les Vacances d’Estiu.
Enguany, el destí serà Les
Piles, a Tarragona. Està ubicat
a la Conca del Barberà, allí
podran gaudir durant 5 dies de
la natura, el sol, la muntanya, l’
aventura i la diversió està
garantida a través de moltes
activitats i excursions.
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