
 

 

 

 

 

 

  

Un grup de persones del Servei de Teràpia Ocupacional (STO), va visitar als 

companys que viuen a la nova Residència de l’entitat. Aquests, van mostrar les 

instal·lacions, les seves habitacions i també els hi van  explicar  que estan molt 

contents de la seva nova casa.  

EL FULL 
INFORMATIU 

VISITA A LA NOVA RESIDÈNCIA 
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ACTIVITATS SETMANA SANTA   

CELEBRACIÓ ASSEMBLEA  

El passat divendres 31 de març va tenir lloc la celebració 

de l’Assemblea General Ordinària de l’ACUDAM al Taller. 

Es van renovar càrrecs, presentar els informes dels 

diferents centres de l’entitat i les valoracions de l’Àrea 

Social i Empresarial. L’última part de l’assemblea va servir 

per aprovar els comptes de l’entitat.  

 

Un any més, des del servei d’habitatge de l’ACUDAM, s’ha portat a terme un seguit 

d’activitats i visites al llarg de les vacances de setmana santa amb la finalitat de gaudir 

d’un oci de qualitat. Les activitats han tingut lloc del 8 al 17 d’abril i  han participat totes 

les persones del servei d’habitatge.  



 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

NO SURRENDER 

REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

El 20 d’abril es va presentar la col•laboració 

entre  No Surrender  Festival i l’Acudam a 

la seu de l’entitat. Els beneficis de la venda 

de les xapes del festival es destinaran a la 

nostra associació. També alguns dels 

integrants del grup de música de 

l’ACUDAM participaran en el festival.  

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI  

CAMPIONAT DE PETANCA  

FI DELS CURSOS DE   

A l’abril han finalitzat els Cursos de 

Formació dels treballadors del CET. La 

darrera activitat que s’ha dut a terme, ha 

estat  realitzar una “gin cama” fent una 

visita pels edificis històrics de Mollerussa, 

començant pel nostre propi edifici, Casa 

Vilaró.   

El divendres 21 d’abril,   la UDL va acollir la presentació de l’estudi “Revisió del model de 

serveis de suport per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID)”. 

Realitzat per la Càtedra d’Innovació Social de la UDL per encàrrec de la Federació ALLEM. 

Hi va participar, la Sra. Rosa Morera, gerent de l’Àrea Social de l’ACUDAM, sent una de les 

persones  promotores de l’estudi.  

El dissabte 22 d’abril vàrem participar un 

any més en el Campionat Territorial de 

Petanca d’ACELL a la Seu d’Urgell. Ens 

ho vam passar genial! L’any vinent hi 

tornarem.  

 

FESTIVAL I ACUDAM FORMACIÓ  


