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US ESPEREM AL 

SETEMBRE 

El 2 de juny va tenir lloc la darrera sessió 

del programa “Transició a la Vida Adulta” 

dels alumnes que hi participen de l’escola 

Siloé.   

Aquest programa  és compartit entre 

ambdues entitats, i la seva finalitat és 

informar, assessorar i preparar als 

futurs/es treballadors/es de la nostra entitat 

(alumnes del Siloé). 

 

 

Finalitza la lliga interclubs de Bàsquet 

d’ACELL. Com és habitual, el darrer partit 

de la temporada va acollir  l’acte d’entrega 

de trofeus als diferents equips que 

competeixen en la lliga.   

 

Ara toca reposar forces i el curs vinent hi 

tornarem amb molta il·lusió.  

 

FI DE LA LLIGA 

PROJECTE CONÈIXER-NOS GRANS I PETITS 

El grup d’Autogestors ha col·laborat en el projecte “Conèixer-nos grans i petits” que es duu a 

terme des del Casal de la gent gran de Mollerussa. Han creat el guinyol i diferents titelles pel 

contacontes que s’ha dut a terme aquest mes de juny a diverses aules d’educació infantil de 

Mollerussa. 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

Us presentem al Semjon i al Julien, els voluntaris 

internacionals que ens han acompanyat enguany.  

Han estat participant en els serveis d’Habitatges i en 

l’STO al llarg de 8 mesos. Volem agrair-vos 

públicament la vostra dedicació cap a  nosaltres, 

gràcies, sempre tindreu les portes obertes a 

l’ACUDAM!  

FINS SEMPRE!  

SORTIDA A LA PLATJA 

Els dies 14,15,i 16 de juny un grup de persones de l’STO varen anar a passar unes petites 

vacances a Peníscola. S’ha gaudit  d’uns dies per poder refrescar-se a la platja i  a les piscines 

de l’hotel, visitar la ciutat i sobretot passar-ho genial!!! 

A COP DE RAQUETA A TOT RITME 

Al Centre de Dia continuen treballant de valent, 

aquest cop han realitzat l'activitat de 

“reminiscència sensorial” seguint amb l’estímul 

dels cassets (el qual ja porten treballant temps).  

A través del tacte i la música com a mitjà 

d’experiència i aprenentatge de la infància han 

desfilat deixant rastre a cada pas, al ritme de la 

cinta de música escollida. 

 

Col·laboració entre EspaiEsport Pàdel i 

ACUDAM. Aquesta  ha consistit a realitzar una 

trobada en les instal·lacions esportives amb la 

finalitat d’iniciar al món del pàdel a diferents 

esportistes de l’ACUDAM. 

 

Un total de 8 esportistes han pogut gaudir 

d’aquesta primera col·laboració. 

 


