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A finals d’aquest mes l’equip pedagògic ha fet 
entrega a tots els usuaris de l’STO del recull 
de totes les fitxes  que han treballat en 

les diferents activitats d’ajustament 
personal i social , durant el curs 2011-
2012. 
La tapa de l’àlbum i els separadors d’activitats 
han estat dissenyats i realitzats en l’activitat 
d’Expresssió Artísitca. 
Enhorabona per la feina ben feta! 

Aquest estiu com d’altres anys, els usuaris de la 
llar-residència i les llars  faran dues 
sortides a la setmana durant el mes 
d’agost . Aquestes seran anar a les piscines de 
diferents pobles de la comarca, per tal de gaudir-les i 
poder quedar-se a dinar a fora. La resta de dies es 
faran sortides a fer un beure a les tardes i als matins 
es podran banyar a la nostra piscina. 

El 10 de juliol s’ha incorporat un nou 
treballador al CET  de Vila-Sana, el Juan 
Manuel Plomino. Treballarà a la secció 
d’alvèols i farà el torn de tarda. 

Durant tot el mes de juliol l’equip de monitors de 
vacances d’estiu  ha estat preparant els cinc 
dies de vacances a Can Ferrer, a Porqueres. Anirem 
al Pla de l’Estany a gaudir de la natura, l’aventura i de 
totes les activitats i visites que ofereix aquest entorn 
al costat del Llac de Banyoles. 
Sortirem el 30 de juliol i tornarem el 3 d’agost, fent 
així cinc dies de vacances per un total de 24 
persones. 

Al mes de juliol fa bon temps, i per aquesta 
raó, les piscines municipals  obren les 
seves portes a tota la gent que vulgui gaudir 
de les seves instal·lacions, unes de les millors 
que hi ha a tot Catalunya, no només per la 
seva piscina sinó també pel circuït de relax i 
jacuzzis que hi ha a tot el recinte. 
A l’ACUDAM com cada any hem pogut gaudir 
del sol, l’aigua i d’aquest circuït termal durant 
tot el mes, fent una activitat de caire 
inclusiu . 

que corresponen als acords presos en els plens 
municipals de 103 ajuntaments catalans , els 
quals representen més de 4,5 milions de ciutadans de 
Catalunya, que ens han donat el seu 
suport , a més a més de la Diputació de Lleida i 5 
Consells Comarcals, i encara continuen arribant més 
mocions a la federació DINCAT. 

Sapigueu també que les entitats catalanes 
que atenen a persones amb discapacitat i 
trastorn mental han presentat al Parlament 
de Catalunya 103 mocions,  

El taller ocupacional  restarà tancat 
del 30 de juliol al 3 de setembre, per 
vacances d’estiu. 
Tornarem al setembre amb energies 
renovades! 
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El grup d’autogestors de l’Acudam és un grup  que actualment està format per 7 persones, algunes de les 
quals havíem treballat al CET i altres estàvem a l’STO. 
Vam iniciar les activitats el mes de maig d’aquest any i vam estrenar una nova sala, molt bonica, situada 
damunt la sala de l’STO3.  
Hem deixat de fer Ocupació Terapèutica, o en fem molt poca, ja que fem moltes altres activitats, 
que vam triar nosaltres mateixos abans de començar amb el grup. Algunes d’elles són: fem un 
diari de la nostra vida, habilitats cognitives, fem una activitat de cinema, sortides, ens anem a fer el dinar 
a la residència, informàtica, recull de les notícies de premsa de la setmana, entre d’altres. També anem al 
casal d’avis i al mercat i fem reunions setmanals per parlar sobre el funcionament del grup i les activitats 
que farem. 
Fem algunes tasques per l’entitat,  com anar a buscar el pa, posar una rentadora,  doblegar i 
etiquetar les cartes per als usuaris i famílies… 
També fem un taller de sabonets artesans, que després venem per pagar les activitats i 
sortides que fem. Aprofitem per dir-vos que si en voleu algun, només us heu de posar en contacte amb 
nosaltres, el grup d’autogestors.  
 

CARME: ”A mi m’agrada molt aquest grup 
d’autogestors. Fem sortides, anem a la 
Residència a fer-nos el dinar, fem sabons, un diari 
de la nostra vida i moltes activitats més”. 
 

MIQUEL : ‘’Aquest grup està molt bé. Fem cinema cada dimecres i a la tarda i cada 15 
dies ens fem el dinar a la Residència i ens surt molt bo. Fem moltes sortides, que estan 
molt bé. També anem al casal d’avis, mercat i biblioteca cada setmana”. 
 

ASSUMPCIÓ:”A mi lo que més m’agrada de fer 
amb el grup d’autogestors són les fitxes d’habilitats 
cognitives. També m’agraden les sortides i fer els 
sabons que després podem vendre, sobretot retallar 
les etiquetes que després hi posem”.  
 

PEP “A mi m’agrada molt anar al mercat, em trobo 
molta gent, a vegades del poble. També m’agrada 
molt fer els sabons, perquè després els podem 
vendre i guanyar uns diners per nosaltres”. 
 

JOSEP:”A mi el que m’agrada més de fer amb el 
grup d’autogestors són les sortides que fem”.  
 

SEBASTIÀ:”Estic molt content d’estar al grup perquè 
ja no treballo. A la nostra sala m’hi trobo molt bé i 
estic molt tranquil. M’agrada molt anar al mercat”. 
 

M. MARIN: “Me gusta más estar en este grupo que trabajar. Me gusta mucho hacer informática y las 
fichas de habilidades cognitivas”. 
 


