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“La manera com et relaciones amb els altres és la manera com et relaciones amb tu mateix/a” 

Des dels Cursos de Formació sempre hem posat èmfasi en la importància d’unes bones relacions 

personals. Així doncs parlar de l’amor, de com estimar, de saber respectar a les persones amb qui 

convivim, de valorar les nostres amistats, la riquesa de  conèixer noves persones... és el fil conductor 

d’aquesta nova edició.  Sense oblidar la importància de valorar-se  a un mateix, amb les pròpies virtuts 

i  limitacions, per tal de conviure amb elles i treure’n el màxim profit. 

I és en aquest punt, on a través d’una retrospecció de la nostra història  de vida,  recordem d’on venim 

i qui som, per poder ser capaços de  gaudir al màxim el nostre present . 

Esperem que a través de la revista “El Nostre Taller”  pugueu  tenir la capacitat de sentir-vos reflectits 

amb nosaltres, un grup de persones de diferents edats, diferents sexes, diferents ideologies i diferents 

capacitats, les quals hem intentat aportar-vos les nostres inquietuds per mitjà de la honestedat, 

respecte, humor i tendresa. 

Esperem que us agradi, 

 

       Gemma Anguera Minguell 

       Ester Minguella Camps 

 

 



 

ENTREVISTA A JORDI MORILLAS 
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Quants anys tens? 

En tinc 50 i en faré 51 al desembre. 

On vius? 

Pregunta difícil. Jo sóc de Barcelona, fins ara, i encara visc a Barcelona. Però entre setmana, ara,  estic 

vivint  a Arbeca. Uns dies estic a Arbeca i els caps de setmana a Barcelona. 

Estàs casat? 

Sí, estic casat. 

Tens fills? 

No, tinc filles. Tinc tres filles: la Laia, l’Ònia i la Clara. 

Gerent de l’ACUDAM 
 

En aquesta entrevista podrem conèixer el Jordi Morillas, el nou Gerent de l’ACUDAM.  
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Quins estudis tens? 

Tinc estudis variats. De formació reglada: els títols universitaris, per una part sóc Enginyer Informàtic i 

per l'altra part, tinc un Màster en Administració d'Empreses. A la part no reglada, tinc formació en 

Direcció i Gestió de fundacions i entitats no lucratives. A més, durant molts anys he anat fent 

seminaris, tallers, formacions... de reciclatge. 

A quina edat vas començar a treballar? 

Podríem dir el que el meu primer xec que gratificava una feina va ser als 15 anys, pintant les baranes i 

les parets de l'escola. A partir d’aquí, de forma discontínua, he anat fent feinetes. De forma 

continuada, abans d’acabar la universitat, vaig començar a treballar més professionalment quan estava 

fent l’últim curs de carrera. 

En quins llocs has treballat? 

He treballat a diferents llocs. Especialment per multinacionals del sector tecnològic, i això m'ha fet 

viatjar per molts llocs d'Europa i també d'Espanya. I després m'he dedicat a la gestió i resolució de 

problemes empresarials a empreses variades com a consultor. 

On treballaves abans de venir a l'ACUDAM? 

Estava col•laborant amb una cooperativa que es diu Opcions de Consum Responsable. És una 

Cooperativa que el que fa és impulsar el consum conscient, és a dir, com transformar la societat a 

través del consum per construir un món més just i millor. És bastant complicat el que fa aquesta 

cooperativa, però al final el que es tracta és d'utilitzar el consum com una eina de transformació social. 

I això passa per tres normes: consumir menys, consumir sense comprar (reciclar, demanar prestat...) i 

comprar amb criteri (evitant el mal al medi ambient). 
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Per tant, abans treballava impulsant el consum conscient i fent xerrades per tota Catalunya al 

respecte. 

Havies treballat mai en un centre amb persones amb discapacitat? 

No, no hi havia treballat mai, però sí que col•laboro amb l'Associació Sant Guillem del Barri de Gràcia, 

ja que com a voluntari col•laboro amb una altra fundació, la Fundació Pare Esqué i l'Associació Sant 

Guillem que ens ajuden a ensobrar i etiquetar la revista que publiquem de forma periòdica. 

A part tinc una cosina que té diversitat funcional. Arran d'ella vaig conèixer l’Associació Sant Guillem 

de Gràcia. 

Què et va fer decidir venir a treballar a l'ACUDAM? 

Tots vosaltres. 

Com va anar el primer dia a l'ACUDAM? 

Amb molta intensitat! Vaig arribar a les 9 del matí i no vaig marxar fins les 8 del vespre passades. 

Estaves nerviós? 

No, no ho estava. I això normalment no em passa, estava molt tranquil i molt content. I continuo 

tranquil i molt content. 

T'has sentit ben acollit pels treballadors de l'ACUDAM? 

M'he sentit molt ben acollit per part de tothom. Tots m'heu fet una gran acollida.  

Quines són les teves tasques? 

La figura d'un gerent és com un Director d'Orquestra; els instruments ja toquen bé, i el director  fa 

que el conjunt de tots els instruments sonin bé. Aquesta és la meva funció, que tot flueixi de la millor  
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manera possible i que cada persona es senti feliç amb la tasca que fa. 

Què és el que més t'agrada d'aquesta nova feina? 

El saber que cada petita cosa que fas, i cada gran cosa també, té un benefici social per a les persones, 

independent del que estiguis fent. Ja pugui ser una tasca més o menys avorridota, que t'agradi més o 

menys, cada cosa que fas té un impacte en les persones. 

Quins resultats vols aconseguir a l'ACUDAM? 

El que vull aconseguir a l'ACUDAM és que pugui continuar;  ajudar a construir el seu camí de futur. En 

aquest tipus d'entitats, el que jo pugui fer avui en el dia a dia, no té un gran impacte ja que hi ha un 

gran equip tècnic; i al mateix temps tots vosaltres també hi contribuïu a que l’ACUDAM funcioni. 

El repte és construir el futur i que aquest futur es pugui fer adequadament i de forma sostenible. 

Tens previst estar molt anys a l'ACUDAM? 

Si els resultats continuen bé, sí;  no tinc cap límit temporal. El temps que faci falta, el temps que 

convingui, sempre hi quan ho faci bé. 
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I per acabar, què fas al teu temps lliure? 

Primer hauríem de definir que és el temps lliure. Anem a suposar que el temps lliure és tot aquell 

temps que no estic a l'ACUDAM. Per tant, el dedico a fer activitats de voluntariat, a la família, i el poc 

temps que pugui tenir egoistament, per a mi,  m'agrada molt badar, mirar el cel i les estrelles, tot i així 

ho faig poc. 

Practiques esport? Vas al gimnàs? 

Hauria de practicar esport. Tan aviat com pugui aniré a les piscines d’aquí a Mollerussa i intentaré fer 

un quilòmetre cada dia. Caminar m'agrada molt, si això és un esport, doncs sí. 

Quina música t'agrada? 

Tota, amb algunes excepcions. M'agrada la música clàssica, en funció del tipus. M'agrada el rock, 

també en funció del tipus de rock; el jazz i d’altres. També m’agraden més unes o altres en funció del 

meu estat d'ànim. 

Puc dir que en general  no m'agrada el rap i no m'agraden les lletres del reggaeton. 

També sóc molt fan de les bandes sonores de les pel•lícules. 



 

ESTIMAR NO ÉS EXIGIR  

 
 
 

El Nostre Taller n.19   Pàg. 8  

Tots sabem de la importància de combatre la violència de gènere, però tot i així cada dia hi convivim 

sense adonar-nos-en: escoltant cançons, visualitzant anuncis, utilitzant un vocabulari no adient... 

Per tot això, hem volgut reflexionar sobre aquest tema, donant-li la importància que es mereix. 

 
Què és l’amor? Analitzem les següents paraules i escollim quines es poden incloure dins del 

concepte d’amor. 

Possessió 

Mentira 

Discussió  

Dominar 

Desengany 

Control 

Angoixa 

Cor 

Negociació  

Esforç 

Cap 

Compromís 

Gelosia 

Bogeria 

Desig 

Llibertat 

Afecte 

Respecte 

Confiança 

Recolzament 

Alegria 
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Us presentem paraules que per nosaltres han d’anar lligades amb una relació d’estima entre dues 

persones. 

 

 Esforç 

Desig 

Cor 

Confiança  

Llibertat 

Respecte 

Llibertat 

Alegria 

Compromís 

Negociació 

Afecte 

Cap 



 

MEMÒRIA PERSONAL 
                 Gerent de l’ACUDAM 
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Trobeu que gastem més comprant el mateix? Us  recordeu quan anàvem a comprar de petits? Quant 

valien les coses? Us proposem un exercici de reminiscència. Anem a recordar quin preu pagàvem 

abans d’entrar a l’euro per: 

 

Una tassa de café 

Preu antic: 100 ptes. 

Preu actual: 1 euro 20 cèntims. 

“Al pueblo iba con pesetas a hacer un café” 

Ignacio Planillo. 

 Un refresc 

Preu antic: 120 ptes 

Preu actual : 1 euro 80 cèntims 

 “Para comer me compro un refresco que vale 1,80 euros”  

Carmen Rodríguez. 

 

Una barra de pà 

Preu antic: 50 ptes 

Preu actual: a partir de 90 cèntims d’euro 

“Jo vaig a comprar el pa a la pastisseria i em costa 1,85 euros”  

Ihssane Abid. 



 

 
 
 

El Nostre Taller n.19   Pàg. 11  

Llet 

Preu antic: 55 ptes el litre 

Preu actual: Aproximadament  1 euro 

“Jo quan era petit anava a Arbeca a buscar la llet en una lletera” 

 Josep M Tilló. 

Entrades cinema  

Preu antic: 500 ptes 

Preu actual: A partir de 8 euros 

 “Quan anava al cinema de Mollerussa pagava 500 ptes per l’entrada, hi anava 

cada diumenge a la tarda i sempre mirava dues pel·lícules”   

Guifré Garlandi 

Futbolí 

Preu antic:  25 ptes 

Preu actual:  1 euro  

“Jo quan vivía a l’Aldea pagava 5 duros per una partida de futbolí”  

Núria Torres. 
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Premsa  

Preu antic: 150 ptes 

Preu actual: Aproximadament  1,20 euros 

“Jo compro el diari els diumenges i em costa 2,20 euros”  

Ramon Torres Mateu. 

 

 El consum conscient és pensar en les conseqüències de les nostres decisions de consum: com afecten a 

les persones, la comunitat i el medi ambient. És una eina molt poderosa que tenim al nostre abast per 

viure de forma més sostenible i sense contribuir a les injustícies socials. 

Per fer-ho apliquem les tres claus: consumir menys, consumir sense comprar i comprar amb criteri. Hi 

ha molts petits canvis que podem fer, només cal informar-nos i anar triant els que van més amb 

nosaltres. Poc a poc podem transformar el nostre dia a dia. 



 

CINEFÒRUM 
                 Gerent de l’ACUDAM 
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Dins de l’espai dels Cursos de Formació ens agrada mirar algunes pel•lícules d‘interès que ens 

permetin reflexionar i obrir un debat sobre algun tema. 

Per aquest motiu vàrem escollir visionar la pel•lícula “Campeones” degut a l’èxit taquiller que està 

tenint.  Una comèdia que tracta de la discapacitat intel•lectual amb humor i sentiment. 

 

Aquesta pel•lícula ens va permetre pensar i adonar-nos de situacions que nosaltres també ens  trobem durant el 
dia a dia. 



 

 

 
 
 

“Amb l’esport tenim l’oportunitat de fer molts amics fora de l’Acudam”  
Ramon Torres 

 Reflexió final: 

Tot el grup vam estar d’acord en que s’ha d’afrontar la vida amb sinceritat i naturalitat tal com fan 

els protagonistes. Així es com s’arriba a ser uns veritables  
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ESPAI CUINA & COCA DE IOGURT 
                 Gerent de l’ACUDAM 
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Per què ens agrada tant el menjar dolç?  

Alguns estudis asseguren que és una qüestió de tradició i cultura  ja que des de 

petits associem les llaminadures  a un premi  i/o  a una situació positiva. 

Per satisfer aquest desig gormand us proposem una recepta que ens permet 

substituir la brioixeria fent nosaltres mateixos una coca de iogurt.  

T’atreveixes a provar-ho? 

 Ingredients 

1 iogurt de llimona 

3 ous 

3 mides de iogurt ple de farina 

2 mides de iogurt de sucre 

1 mida d’oli de Girasol 

1 sobre de llevat 

Ametlla a granel 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
2. Tot seguit agafem un bol i hi trenquem els 

tres ous, afegim el sucre i ho batem tot 

junt durant una estona fins que queda tot 

dissolt. 

 3. Quan tenim la barreja ben feta hi afegim la 

farina i el llevat al bol amb els ous i el 

sucre.  

 4. Seguidament afegim el iogurt de llimona, 

que prèviament hem buidat en un altre bol 

per poder tenir l’envàs de la mida. 

 
5. Finalment s’aboca l’oli i es va remenant poc 

a poc fins que l’oli queda tot diluït amb la 

pasta. 

 
6. Es col•loca paper de forn a la safata, es 

tira la pasta, es col•loca l’ametlla picada 

damunt i es posa al forn. 

 7. Per acabar canviem la temperatura del forn 

a 175º i ho deixem durant uns 25 minuts.  
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1. Primer de tot hem d’escalfar el forn a una  

temperatura de 200º. 



 

UN ANY PLE D’ACTIVITATS  
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Entrega diplomes curs 2017-2018 

Dinàmica de grup 
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Inici curs 2018/19 
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