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El passat 10 d’octubre, No Surrender Fesval va fer 
entrega  del xec amb un import de  2.000 € . Aquest 
donau correspon a la venda de les xapes solidàries 
del fesval, 2.000 gràcies! 

Després de la parada esuenca, aquest mes d’oc-
tubre s’han tornat a iniciar les següents acvitats:
- Equinoteràpia a l’IES Mollerussa
- Ús de les piscines municipals de Mollerussa
- Esports
- Música
- Sessions formaves als alumnes de l’IES Mollerussa
- Inici Cu- Inici Cursos de formació
Podeu trobar més informació www.acudam.org

Un grup del servei d’habitatge va visitar el complex  
passat 12 d’octubre. Aquesta acvitat  forma part de 
les sordes d’oci i temps de lleure que des del servei 
es planifica juntament amb els usuaris.  
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ACUDAM / ACTIVITATS 

SOLIDARI/ ACUDAM  LLEURE / HABITATGE

ACUDAM realitza actuacions simbòliques en desacord per la repressió i violència dels fets de l’1 d’oc-
tubre i per l’aplicació de presó prevenva, per a dues persones que van expressar només el que 
pensen. Des de la nostra entat treballem per empoderar a les persones, per fer valdre els seus drets 
i la seva veu. És un fre al dret i, per tant,  no podem estar-hi d’acord ni quedar-nos parats. 

Imatges d’esquerra a dreta del servei d’Habitatge, del Centre Especial de Treball i del Taller ACUDAM.
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La Seu d’Urgell i Andorra la Vella ha acollit els dies 21 i 22 
d’octubre l’esdeveniment esporu. 
Onze  persones de la nostra entat han compet en aques-
ta edició que ha aglunat a 500 esporstes  provinents 
d’arreu del país.
CincCinc han estat les  disciplines esporves que s’han disputat 
(futbol sala, atlesme, petanca, ciclisme i bàdminton) 
durant el cap de setmana. En el seu moment àlgid, la com-
peció ha aglunat  un total de mil  persones entre espor-
stes, entrenadors, familiars i voluntaris.

Hola, en aquesta edició m’agradaria parlar de l’actual situ-
ació que està passant  a Catalunya.
Tots els conflictes s’arreglen parlant, mai amb provocacions, 
fen joc brut i treure la llibertat de les persones. 
Sempre és bo dialogar. 
Totes les persones tenen dret a expressar-se lliurement.
Esperem que es posin a parlar les dues parts i que no ens 
manquin de llibertat i que s’acabi arreglant pacíficament 
tota aquesta situació.

Amb la finalitat d’apropar a famílies, ciutadania i ins-
tucions la realitat de la nostra entat d’una forma 
àgil i fluida, a meitats del 2017 neixen els “Breus de 
l’ACUDAM”. Aquests són arcles no molt extensos 
que informen sobre serveis, actuacions i metodolo-
gies de treball de la nostra organització.

Podreu trobar tots els breus a:
            www.acudam.org/breusacudam

Del 16 al 20 d’octubre diferents treballadors/es  de l’en-
tat bancària han realitzat accions de voluntariat en el 
Servei de Teràpia Ocupacional.  Desenvolupant  
tasques de suport i coneixent la realitat de l’ACUDAM. 
El programa de voluntaris de “La Caixa” està integrat 
per més de 30.000 persones que ajuden en diverses 
causes socials, mediambientals i culturals de manera 
desidesinteressada.
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