
El No Surrender tornarà a ser solidari amb l’ACUDAM 
amb la venda de les xapes del fesval dissenyades per 
Vizcarra. 
Vilanova de Bellpuig acollirà la segona edició del fesval 
els dies 29 i 30 de juny. L’any passat es va interpretar 
“No Surrender” i aquest any la cançó escollida ha estat 
“Badlands”.

L’escola Sitjar de Linyola va acollir la darrera actuació 
de “EL EQUIPO JA”. Un cop més varen interpretar 
l’obra “L'instrument més important de l’orquestra”. 
Aquest projecte musical  es va endegar  fa ja 3 anys a 
la nostra entat, on suma capacitats i alhora, permet 
educar en valors als alumnes dels  col·legis de la co-
marca i rodalia. 
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Aquest mes de maig hem ngut dues aparicions en el 
programa de TV online “Igual que jo”. La primera, rea-
litzada per Gemma Anguera, pedagoga de l’STO en la 
tertúlia “Estratègies per exercitar la memòria”. La 
segona aparició, en la tertúlia “Sexe en la gent gran” 
on Melisa Sassi, psicòloga del servei d’Habitatge va 
aportar com es tracta aquest tema a la nostra 
eentat. 

L'any passat es va realitzar un dinar de treballadors/es per commemorar el 40è aniversari de la creació del 
Taller. Arrel de la bona experiència de l'any passat, el dia 16 de  maig es va celebrar un dinar pels treballa-
dors/es de l’entat a la planta baixa de l’edifici on s’ubica actualment l’STO 2. No per celebrar cap aniversari 
sinó per poder reunir un cop a l’any a totes aquelles persones que treballen a l’ACUDAM per comparr una 
estona de germanor.                                                                                        + info a www.acudam.org
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Des del servei de Lleure i d’Habitatge han  ngut 
lloc un seguit d’acvitats dirigides a parcipar en la 
Festa Major de Mollerussa. Sopars, ball, acvitats 
culturals i populars, de ma, tarda o nit on els 
parcipants han pogut gaudir de la gran oferta que 
hi havia per l’ocasió.

Al maig finalitzen els cursos que s’imparteixen a 
didiferents treballadors/es del CET. Ha estat un any ple 
d’acvitats molt variades. El passat dia 24, es va fer 
entrega dels diplomes i posteriorment un sopar pels 
assistents. Aquelles persones del CET que esgueu in-
teressades a parcipar en el curs, us podeu apuntar 
per a la nova edició que començarà el pròxim mes 
d’octubre!

Cada dimecres al ma els alumnes del Cicle de For-
mació Professional  “Atenció a persones en situació de 
dependència” venen a les instal·lacions de l’ACUDAM 
per tal de rebre formació en l’àmbit de la disCAPACITAT.  
Aquesta formació  l’ofereixen diferents professionals de 
la nostra entat. El passat dimecres 25 de maig va tenir 
lloc la darrera sessió per aquest curs. Ens retrobarem a 
l’l’octubre!

Port Aventura i la Costa Daurada han estat escollits 
per fer la primera sorda de l’any. 
Del 25 al 27 d’abril vint-i-sis persones de l’entat 
varen poder gaudir d’aquesta escapada. A més a 
més del míc parc, també es va poder  visitar  Fer-
rari Land, una de les darreres creacions del grup 
d’atraccions. Quina marxa! 

El ritme de consum actual de plàscs és insostenible.
Connuar com fins ara, comporta un gran perill per al planeta i tots els éssers vius que 
l’habitem.
CadascúCadascú pot posar el seu granet  d’arena,  fer ús de mètodes  diferents als plàscs, com per 
exemple:  en lloc de  portar bosses de plàsc portar bosses de tela o cistells de fusta a 
l’hora de fer la compra,  a les festes fer ús de gots reulitzables,  fer servir tapers de vidre... 
a internet i trobareu un gran ventall d’alternaves.
Tot comença amb un pet canvi.
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