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COL·LABORACIONS / FIRA / OLIVERES

Dins les diferents accions solidàries de la Fira de l'Oli, 
el dissabte 18 de gener va tenir lloc la Caragolada 
Solidària organitzada per la Federació de Colles de 
l'Aplec del Caragol i l'Ajuntament de les Borges Blan-
ques a benefici de l'Olivina. 
El Passeig del Terrall va acollir la iniciava que posava 
a l'abast de la ciutadania l'oportunitat d'adquirir una 
ració de caragols a 3 € els quals aniran desnats a re-
poblar les oliveres de Les Garrigues afectades pels in-
cendis de juny i els aiguats d'octubre de 2019. Es va 
aconseguir recaptar 1.500 €.

Al llarg de tot l'any diferents grups de persones de 
l'STO parciparan en sessions formaves impardes 
per la companya Melisa Sassi, referent de sexeafec-
vivitat a l'ACUDAM. Les persones parcipants podran 
parlar dels seus interessos, movacions i adquirir in-
formacions i coneixements sobre la vida afecva i 
sexual. Les sessions en sexeafecvitat en pet grup 
permeten crear un clima de confiança que facilita la 
interacció entre els seus membres.  

FORMACIÓ / GRUP / SEXEAFECTIVITAT

FIRES / OLIVINA / CET

ACUDAM és protagonista en la Fira de l'Oli de les Borges Blanques amb el nostre estand d'exposició i amb 
l'Olivina, l'olivera social i solidària que ha col·laborat amb la campanya de repoblació d'oliveres de Les Garri-
gues. També s'ha parcipat en la Fira de la Candelera, una de les fires més rellevants del sector agrari català.
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ADQUISICIÓ / VEHICLE / HABITATGE

La darrera sessió grupal (l'onzena) de treball del Pla 
Estratègic ACUDAM 2020- 2024 ha estat sobre la co-
municació. Amb ella, s'ha posat fi a les sessions 
grupals en què han parcipat persones amb diferents 
perfils i responsabilitats. Ara, el treball que cal con-
nuar desenvolupant sobre el Pla adquireix una nova 
fase de treball tenint present les contribucions i 
propostes de millora que han sorgit al llarg de les dife-
rents sessions. Agrair la dedicació i implicació 
d'aquelles persones que hi han pres part en pro d'una 
ACUDAM millor.

El Serveis d'Habitatge de l'ACUDAM ha adquirit un ve-
hicle adaptat de 5 places (4 + 1 persona amb mobilitat 
reduïda) gràcies a la col•laboració de la Diputació de 
Lleida (que ha realitzat una aportació de 5.000 €) i del 
Ministeri de Sanitat i Serveis Socials (amb un ajut de 
10.000 € del programa de subvencions d'inversió del 
0,7% de l'IRPF). ACUDAM per la seva part, ha aportat 
10.61610.616 €. El cost total del vehicle i la seva correspo-
nent adaptació ha estat de 25.616 €. 
Quaranta-cinc persones es beneficiaran de l'ús 
d'aquest vehicle.

S'han formalitzat dos convenis de col·laboració. El primer amb CaixaBanc i l'Obra Social "La Caixa" que per-
metrà donar suport econòmic a la nostra tasca amb una aportació per part de l'entat bancària de 20.000 €. 
L'altre conveni de col·laboració s'ha formalitzat amb el Club Futbol Joventut Mollerussa. El qual estableix un 
seguit de sinergies entre ambdues entats, una d'elles, la integració dins de l'organigrama esporu del CFJ 
Mollerussa d'un equip de l'ACUDAM que parciparà en les compecions de la Federació ACELL.

El dissabte 8 de febrer ndrà lloc el Mercat de Rebaixes d'Hivern de Mollerussa organitzat per la delegació 
de la Cambra de Comerç i Mollerussa Comercial. Us animem a parcipar-hi . És important poder fer consum 
de proximitat i donar suport als comerços i establiments de la nostra ciutat. ACUDAM també disposarà 
d'una parada on trobareu diferents detalls d'Art d'Inclusió, calendaris i l'Olivina.
Els carrers i places on trobareu el Mercat són: pl. Major, pl. Manuel Bertrand, c. Jacint Verdaguer i 
c. Vilaclosa.


