
Un any més per aquestes dates el servei ha realitzat un 
seguit d’acvitats dirigides a cobrir les necessitats de 
lleure dels usuaris, visitant el Castell de Montsonís, la 
Lleteria Sant José, la fàbrica San Miguel de Lleida, la 
Granja Sangrà... escapades variades i molt enriqui-
dores.  

ACUDAM  va muntar per la diada una parada al ma a 
la plaça de l’Ajuntament de Mollerussa. En aquesta 
s’hi podia trobar tots aquells productes realitzats per 
l’ocasió pel grup d’Autogestors; punts de llibre, roses 
de sabó, agulles de pit, imants... productes  amb valor 
afegit per regalar o adquirir  en un dia molt especial 
per Catalunya. 
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ACTES / CELEBRACIÓ

ERESS / ÈTICA

VOLUNTARIAT / RSC

Torna la col•laboració de Caixabank mitjançant el 
programa de voluntaris “La Caixa”. Els dies 11 i 13 
d’abril diferents treballadors/es de l’entat bancària 
varen realitzar accions de voluntariat en el Servei de 
Teràpia Ocupacional. Desenvolupant tasques de 
suport i coneixent a la vegada la realitat de l’STO de 
l’ACUDAM. 

El passat dia 20 d’abril ACUDAM va agrair a Pilar Quejido la seva col•laboració desinteressada amb la nostra 
entat. Fins aquesta data, la Pilar, havia estat coordinant i dinamitzant l’espai ERESS al llarg dels darrers 3 
anys. Sempre ndràs la porta oberta a l’ACUDAM.                                                 + info a www.acudam.org/eress
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Dins del 34è Saló del Llibre Infanl i Juvenil de Cata-
lunya celebrat  a Mollerussa de l’11 al 23 d’abril, va 
tenir lloc la  VI Marató de Lectura en Veu Alta. 
ACUDAM  hi va parcipar aportant 9 lectors  els 
quals varen llegir   “Bruixa de Dol” de l’escriptora 
Maria Mercè Marçal.  Ens encanta ser parcips de 
les acvitats culturals del nostre territori! 

ACUDAM va  acollir la reunió bimensual de coordi-
nadores de voluntariat de les entats adherides a 
Dincat. El passat 12 d’abril va tenir lloc la reunió que es 
va realitzar al servei d’Habitatges de la nostra entat. Es 
va aprofitar per mostrar a les diferents coordinadores 
provinents de diferents indrets de Catalunya,  el com-
plex residencial i les unitats que hi tenim en aquest.

Un mes esporvament molt compe u. Hem parcipat 
en dues compecions. La primera, en el campionat de 
Catalunya de Bàsquet a Igualada; i la segona, en el cam-
pionat territorial de Petanca a Lleida, els dos organitzats 
per la Federació ACELL.
Preparant el  camí cap als Jocs Special Olympics 2018 La 
Seu-Andorra. 

El passat 17 d’abril el grup REMS de la Fundació Cata-
lunya-La Pedrera va visitar la nostra entat i va com-
parr el ma amb el grup d’Autogestors.  Mitjançant 
una dinàmica sobre estris ancs del camp varen exer-
citar la memòria i comparr experiències d’infantesa i 
joventut. No serà la darrera acció conjunta d’ambdues 
entats.

Avui us parlo de les noves tecnologies. Sempre m’han agradat les novetats, en els úlms 
anys s’està avançant molt amb coses que fins i tot semblen tretes de les pel•lícules de 
ciència-ficció.
Us deixo alguna informació molt interessant:
- Sabíeu que al 2020 hi haurà 342.000 drons comercials (sense comptar els privats).
- Avui en dia hi ha més de 2.000.000 de cotxes elèctrics  al món.
- El número de línies mòbils supera per primer cop a la població  mundial.

ACUDAM/ ACTES

ACELL / ESPORT

DINCAT / VOLUNTARIAT 

ENTORN / ENTITATS


