
 

 

 

 

   

Els dies 26, 27 i 28 d’octubre, un grup de 

persones de l’ACUDAM vàrem visitar la ciutat 

de Vic i els seus voltants (Monestir de Sant 

Pere de Casserres, Rupit, una granja 

ecològica...). Va ser una sortida cultural molt 

enriquidora i a la vegada divertida.  Ara fins a 

la pròxima !.  
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El dimarts  15 de novembre l'Albert 

Cañelles va anar al programa Cafeïna de 

Lleida TV de la Mariví Chacon, juntament  

amb Álvaro Terreros, d' Esports ACELL a 

Lleida i de l'ACUDAM , i el José Carlos 

Monge, responsable d'esports Segre a 

explicar la seva participació en els Jocs 

Special Olympics que s’han celebrat a 

Reus del 23 al 27 de novembre. 

 

El passat 3 de novembre va tenir lloc la 

jornada "PARLEM D'ÈTICA" amb el Sr. 

Joan Canimas Brugué, Doctor en filosofia i 

màster en bioètica i dret. Tot un plaer i 

aprenentatge escoltar-lo, gràcies per 

dedicar-nos una estona del teu temps. 

ACUDAM ha estat premiada amb el guardó 

"Ànima d'honor Àngel Pujol", com a 

reconeixement a la tasca duta a terme al 

llarg de més de 40 anys vers les persones 

amb capacitats diverses. 

 Volem agrair la implicació de la ciutadania 

destacant el gran nombre de vots que ens 

ha atorgat i que gràcies amb aquests ens 

ha fet mereixedors del guardó. 

L'entrega de premis es va celebrar el 

passat dissabte 5 de novembre. 

L’ENTREVISTA 

PARLEM D’ÈTICA ! 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRE D’INCURSIÓ 

 

 

El grup d'Autogestors 2, dins de l'activitat de 

recursos de la comunitat, va assistir a l'exposició 

sobre voluntariat que organitza el Consell Social de 

Mollerussa. 

Una visita molt distesa i enriquidora sobre la figura 

del voluntari i la seva importància. 

AUTOGESTORS 

CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA & ACUDAM 

 

Hem signat un conveni de col·laboració 

perquè el nostre equip de bàsquet s'integri a 

la disciplina del  Club Bàsquet 

Mollerussa com una secció més del club. 

A partir d'ara, el nostre equip serà el CB 

Mollerussa ACUDAM!. 

Volem agrair a l' Ajuntament de Mollerussa i 

al Consell Català de l’Esport el seu suport en 

aquest projecte. 

 

REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

Com l’any passat, un grup de persones de l’ACUDAM ha participat en el projecte Juneda 

Incursió Social. Aquest any l’obra teatral,  Welcome to paradise?, ens explicava la història dels 

refugiats que arriben a Europa: el viatge per mar, l’ajuda dels voluntaris, el paper dels polítics, el 

contrast socioeconòmic... Tot això, a través de persones provinents de diferents centres de la 

província (Associació Alba de Tàrrega, Talma de Juneda, Sant Joan de Déu i ACUDAM) i la 

residència municipal de Juneda. 

 

https://www.facebook.com/cbmollerussa/
https://www.facebook.com/cbmollerussa/
https://www.facebook.com/ajmollerussa/
https://www.facebook.com/pages/Consell-Catal%C3%A0-de-Lesport/325301944203748

