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El passat divendres dia 17 de gener  ens van 
visitar el Sr. Josep M.Forner Director 
Territorial del Dp. de Benestar i Família de 
Lleida , el Sr. Ramir Bonet i el Sr. Antoni Reinoso. 
Varem visitar el Centre Especial de Treball, el 
Taller Ocupacional i els habitatges. Es van 
mostrar sorpresos, ens van felicitar no sols per les 
instal·lacions sinó per la metodologia i l'oferta de 
serveis que tenim i així, ens ho van verbalitzar. 
Des d'aquí ho fem extens a tothom. 

A partir d’aquest any les 
famílies que esteu 
interessades en rebre 
l’informe psicopedagògic  
del vostre fill/a, heu 
d’adreçar-vos a la Gemma 
Anguera i sol·licitar-lo. 
Juntament amb la Irene 
Solsona i l’Esther Ros us 
explicaran el Programa 
individual de la persona 
atesa, les activitats 
d’Ajustament Personal i 
social que participa 
(cognitives i físiques), hàbits 
higiènics i alimentaris que 
presenta i com es 
desenvolupa en l’espai 
d’Ocupació Terapèutica. (El 
telèfon de contacte és el 
973.71.04.04). 

Gràcies a l’ajut econòmic que cada any ens ofereix  la 
Cooperativa d’Ivars s’ha adquirit una tablet  amb 
diferents accessoris per fer estimulació cognitiva i 
comunicació augmentativa i un mirall  per la sala de 
Rehabilitació. 

Aquest mes de 
gener s’ha 
ampliat el 
circuït de 
calefacció   
cap a la 
recepció on 
també s’ha 
pintat l’entrada 
i els 
despatxos. 

El 30 de Gener es va realitzar una Trobada Ocupacional  organitzada pel 
taller Shalom amb el tema de “Vivenciació Musical”. Hi vam participar 12 
persones del Taller Ocupacional. 

Lligues futbol sala i bàsquet ACUDAM 2013  
Aquest mes hem jugat  la lliga de bàsquet i la de futbol sala que organitza la 
Federació ACELL. 
La jornada de bàsquet es va celebrar a Lleida l’11 de gener al pavelló Juanjo 
Garra de Lleida i vam jugar contra l’ASVOLCALL DOWN LLEIDA. 
El futbol sala es va jugar al pavelló de Mollerussa el 25 de gener contra 
l’equip APROMI-TALMA de Juneda. 
 
Campionat de Catalunya de 
natació  
El diumenge 26 de gener, 10 
esportistes d’ACUDAM van 
participar del Campionat de 
Catalunya de natació que la 
Federació ACELL va 
organitzar a Sabadell. 
Com sempre tots van tenir la 
seva medalla premiant així 
l’esforç realitzat. 
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Durant aquestes vacances hi va 
haver dos dies que vam escoltar 
corals. Una va ser a l’església de 
Mollerussa, el dia 26 de 
desembre, durant dos hores ens 
van cantar un repertori de 
cançons de Nadal, hi havia força 
gent.  L’altre dia va ser el 3 de 
gener i van venir a les llars, a la 
sala polivalent, van venir moltes 
persones i cantaven bé, ens van 
cantar nadales. Després de la 
seva actuació vam menjar torrons 
i beure cava i coca-cola. Per 
record, a les persones de la coral 
els hi vam regalar la revista de 
l’Acúdam i un detallet fet per 
nosaltres. Algunes d’elles van 
visitar els nostres pisos. 

M. Reig i R. Torres  
 

En aquest full informatiu, des de les llars, us volem explicar 

algunes de les activitats que hem realitzat durant les vacances de 

Nadal: 
 

 
El dia 5, de gener, ens van visitar els Reis Mags d’Orient, a la llar-
residència. Van venir alguns dels nostres companys de l’Acúdam, 
monitors i monitores, van portar regals per tothom, ens van portar 
una gorra per tots i també, pels nois un bolso i, per les noies una 
bossa bastant gran, la podrem utilitzar per anar a les piscines a 
l’estiu. 
El dia 6 de gener vam anar a veure els Reis Mags d’Orient al Castell 
del Remei. Quan van arribar van parlar els Hermanos i els Reis i 
després, van començar a repartir els regals, ens van regalar un 
impermeable. Quan van acabar de repartir els regals, vam fer 
torronada. 

J. Ginestà, S. Guardiola, J. Martínez i X, Penella  

 
La nit de cap d’any vam  sopar tots al menjador comunitari. De sopar vam menjar sarsuela, i veure 
refrescos, vi i cava. Quan s’atansaven les dotze, estàvem tots preparats amb el raïm per quan 
comencessin a tocar les campanades, després vam fer un brindis comunitari per celebrar l’arribada del 
nou any i desitjar-nos que tot vagi molt bé. Després ens vam quedar una estona a fer ball, i amb tot 
plegat ens ho vam passar molt bé!!! 
A.Bañuelos, J.A. Martínez i S. Pons  
 


