
Alguns músics de l'entat varen parcipar un any més 
al No Surrender Fesval celebrat a Vilanova de Bellpuig 
els dies 29 i 30 de juny. L'any passat es va interpretar 
"No Surrender" i aquest any la cançó escollida ha estat 
"Badlands". Agrair a Josep Ma Pons i a tot l'equip del 
fesval el tracte rebut cap als membres de l'ACUDAM. 
Gràcies!

Al llarg del mes de juliol han ngut lloc dues sordes 
de vacances d'esu. La primera a Coma-ruga del 9 al 
13 de juliol, i la segona, del 23 al 27 en la localitat 
pirenaica d'Espot. Dies per relaxar-se, realitzar acvi-
tats en entorns diferents i gaudir de la convivència 
amb els amics i amigues.
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El dia 10 de juliol ens va visitar el  Sr. Josep Borrell, 
delegat territorial del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, juntament amb dos 
tècnics del departament. Va conèixer de primera 
mà els diferents centres de l’entat i els projectes 
actuals i de futur que realitza ACUDAM. 

El passat dia 5 de juliol va tenir lloc a la seu de l'entat una reunió amb les famílies que portava per tol "ACUDAM d'on 
venim, cap a on anem". L'objecu de la trobada, establir un diàleg amb les famílies per reflexionar sobre la trajectòria 
de l'entat i els reptes de futur que caldrà afrontar i treballar com a organització. 
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El grup musical parcipa en les jornades organitza-
des per la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo a Benavarri del 18 al 20 de juliol. 
Van exposar primerament  el projecte musical de la 
nostra entat i posteriorment van oferir l’actuació 
“Per l’instrument més important de l’orquestra”. 

La Generalitat de Catalunya i concretament el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies ha concedit 
a l’ACUDAM l’ampliació de dues places concertades  
de Llar Residència amb caràcter d’urgència pel servei 
d’Habitatge.  

Amb l’arribada de l’esu els usuaris del servei d’Habitat-
ge aprofiten en parcipar de les acvitats de lleure del 
territori. Ja sigui en festes majors, esdeveniments de 
cap de setmana i fires organitzades per les diferents lo-
calitats de la comarca. 

A l'esu deixem les piscines cobertes i gaudim de 
les piscines municipals de Mollerussa. 

Temps per relaxar-se, nedar i passar una estona 
tranquil·la amb els companys/es.

Voldria agrair a tots els lectors i lectores que em segueixen i que em 
llegeixen a cada full informau. Espero que us hagin agradat tots els 
temes. 
Al setembre, a l'inici del nou curs connuarem amb més escrits. Espero 
que acabeu de passar unes bones vacances. 

Atentament, Jordi Prieto
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