
 

 

 

 

 

   

El passat dijous 12 de gener, algunes 

persones d’ACUDAM vàrem visitar l’escola 

les Arrels de Mollerussa, on va arrencar 

l’activitat “Esport Inclusiu” dirigit a les 

escoles de cicle superior de la ciutat.  

Aquesta activitat té com  a objectius 

l’educació en valors i el coneixement de la 

realitat de la nostra entitat i les persones 

que formem ACUDAM. 
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Un grup d’exalumnes del Siloé hem 

tornat a l'escola!!! 

Vàrem visitar les aules en les quals vam 

passar uns molts bons anys, i ens van 

convidar a un esmorzar per celebrar la 

jubilació de la Magda, mestra i antiga 

directora del centre. 

El dijous dia 26 de gener, van venir al 

CET d’ACUDAM uns reporters de 

TVE, del programa “España Directo”. 

El reportatge que van gravar es 

centra en el procés d’elaboració de 

les cortines que fem.  

Aviat el podrem veure per televisió!  

VISITA AL CEE SILOÉ 



 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSIÓ MUSICAL 

 

 

 

SES MAJESTATS D’ORIENT 

 ELS AUTOGESTORS NO PAREN!  

Aquest mes el grup d’Autogestors 2,  dins l’activitat Recursos de la Comunitat, han realitzat 

dues activitats. La primera, conèixer la Creu Roja del Pla d’Urgell, i la segona,   visita a 

l’exposició “ vestits de paper per a nines” que ha acollit el teatre l’Amistat de Mollerussa. 

 

REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

Us presentem una altra de les nostres activitats 

d’Ajustament Personal i Social (APS)  que 

realitzem al Servei de Teràpia Ocupacional 

d’ACUDAM. És el taller  “d’expressió musical”, 

activitat que busca treballar la memòria, la 

reminiscència i l’educació emocional a través de 

la música. 

Un any més ens han visitat els 3 reis Mags 

d’Orient juntament amb la seva comitiva de 

patges a la Llar – Residència d’ACUDAM.  

Vam gaudir molt de la vostra visita! 

Gràcies i fins a l’any vinent.  

ACUDAM premiada com a  “Millor Estand” del 

Pavelló Comercial de la “54a Fira de l'Oli 

Qualitat Verge Extra i les Garrigues”.    

Moltes Gràcies.  

PREMI A L’ACUDAM 


