
Aquest mes d'octubre hem parcipat en dues accions 
de la Federació. La primera, en la presentació dels es-
tudis (on ACUDAM hi ha format part) sobre joves i en-
velliment de la Federació i la Càtedra d'Innovació 
Social de la UDL.  Aquests estudis tenen el seu origen 
en  els grups de treball sorgits arrel de l'estudi "revisió 
del model de serveis de suport per persones amb dis
capacitat intel•lectual i del desenvolupament".
I també hem parcipat en les sessions de debat vers el 
Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024 on s’ha 
ngut la parcipació destacada del Sr. Fantova.

Tres dies d'emocions i aventura a PortAventura. El 
parc d'atraccions ha acollit la darrera sorda de l'any 
i les persones parcipants de l' ACUDAM s'ho han 
passat genial! El parc estava decorat de Halloween i 
totes les acvitats giraven entorn aquest tema. La 
sorda va tenir lloc del 28 al 30 d’octubre i van par-
cipar-hi 17 persones. 
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S'estan duent a terme les primeres sessions de treball en equip per definir el Pla. En aquestes sessions hi 
parcipen persones amb diferents perfils i responsabilitats. Tots els serveis i seccions de l'entat ndran la 
seua sessió que servirà per a establir les bases d'acció del futur Pla. Us manndrem informats/ades.



C/ Ferrer i Busquets n*2
Mollerussa  25230
973 71 04 04 

La tradició dels panellets i les castanyes encara perdura 
però el Halloween s'imposa. Des del serveis d'Habitatge 
han ngut lloc diferents tallers per guarnir el servei amb 
mou de la Castanyada i de Halloween. 
TTambé el dissabte per la nit (31 d'octubre) va tenir lloc el 
tradicional sopar de Castanyada, i els panellets que es 
van servir de postres van ser elaborats pels residents del 
Centre de Dia de l'ACUDAM.

El passat dia 16 d’octubre el No Surrender Fesval 
va fer entrega de 1.600 € aconseguits amb la 
venda de les paperetes del sorteig de la rèplica de 
la guitarra del Bruce Springsteen, organitzat pel 
fesval. La tercera edició del fesval va tenir lloc 
els dies 28 i 29 de juny a la localitat de Vilanova de 
Bellpuig. 

El darrer cap de setmana d'octubre es va iniciar la lliga 
interclubs de bàsquet de la Federació ACELL. En 
aquesta lliga hi parcipen un total de 6 equips (entre 
ells ACUDAM & CB Mollerussa). El primer part de la 
lliga ens va tocar jugar contra Down Lleida & ASVOL-
CALL, els quals es van alçar amb la victòria.  Ànims i pel 
pròxim part!

Del 22 al 24 d’octubre ACUDAM va parcipar en la 
fira internacional de referència del sector de fruites 
i hortalisses “Fruit Aracon”. És una de les fires 
internacionals més importants del sector i un any 
més Madrid va acollir el certament. 
AACUDAM va exposar la nostra gamma d’envasos i 
alvèols que fabriquem en R-PET , plàsc reciclat i 
100% reciclable. Si voleu saber més sobre els 
diferents envasos i alvèols que fabriquem, visiteu 
www.acudam.com 

El Racó d’en Jordi us anuncia per aquelles persones que encara ho desconeixeu, la celebració de la jornada 
i taula rodona “Migració i col•lecus vulnerables” que ndrà lloc el proper dilluns dia 18 de novembre al 
Teatre l’Amistat de Mollerussa a les 10:00h (organitzada per ACUDAM). Una jornada que compta amb la 
parcipació destacada del Sr. Nils Arne Kastberg, entre d’altres, exdirector d’UNICEF de la regió per Amèrica 
Llana i el Carib. Descobreix tota la informació de la jornada a www.acudam.org 
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