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Els dies 13,14 i 15 vam anar a 
Cambrils  a la platja . Em va agradar 
molt l’hotel, ja que  l’habitació estava ben 
adaptada per les persones amb cadira de 
rodes . Van ser unes bones vacances i, 
tot i que l’aigua del mar estava super 
freda, no ens va faltar el gelat, el passeig, 
la piscina i un bon menjar! 

Fani Tudela  

Amb la col·laboració de Caixafòrum Lleida s’ha realitzat 
aquest mes de juny, cada dilluns i divendres, un taller de 
música amb el títol “Escolta, descobreix i crea la 
teva música!” . Aquest taller ha estat totalment gratuït. 
Han participat 8 persones de l’STO.  
L’últim dia es va oferir un concert de les composicions 
musicals de les persones que han treballat en aquest taller.  
 

El dijous 28 de juny de 2012, a Mollerussa es va inaugurar del 
camp de futbol 7 Cruyff Court Bojan Krkic Mollerussa apadrinat per 
l’actual jugador del Roma el qual té una estreta vinculació amb 
Mollerussa. 
ACUDAM  va estar convidat a aquesta inauguració i va 
participar, portant un equip per jugar un partit d’exhibició contra un 
combinat de l’APROMI de Juneda i l’ALBA de Tàrrega. Bojan 
Krkic i Johan Cruyff  han estat els protagonistes de l’acte. 
 

El passat dijous 21 de juny tres persones de l’entitat,  
l’Assumpció Querol, el Jordi Prieto i la Núria 
Torres  van participar al programa “Iguals” de La 
Mañana tv,  on van explicar la seva experiència dins 
d’Acudam. El grup d’autogestors vam anar a veure com es feia la 
gravació del programa i vam donar suport als nostres companys i 
companyes. Ens van ensenyar com es feia un programa de 
televisió i on es feia el diari de Ponent La Mañana. Va ser una 
experiència molt interessant! Esperem que puguem veure el 
programa ben aviat! 

Grup Autogestors 
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Aquest mes de juny  es fa el la cloenda  de diverses activitats que es porten a terme durant tot 
l’any. A continuació informem de cadascuna: 
 

El dissabte 2 de juny es va celebrar a Mollerussa 
l’última jornada de la lliga interclubs de 
bàsquet  que la Federació ACELL organitza a Lleida. 
ACUDAM ha participat tota la temporada amb el seu 
equip; que ha quedat quart, tot i que ha fet una gran 
temporada millorant el seu nivell de joc partit a partit. 
 

C.T. FUTBOL SALA 
FEDERACIÓ ACELL LLEIDA 
El 9 de juny es va celebrar a 
Mollerussa el XXII Campionat 
Territorial de Futbol Sala que organitza 
la Federació ACELL a Lleida. 
Aquest va ser l’últim campionat de la 
temporada esportiva 2011-2012. 
ACÚDAM va participar amb un total de 
18 persones dividides en dos equips 
de futbol sala que van guanyar les 
seves respectives categories, i dos 
equips de proves adaptades que van 
aconseguir el primer i quart lloc en les 
seves respectives proves. 
 

El dissabte 26 de maig es va 
dur a terme durant el matí la 
sisena i última  jornada 
de la Lliga Interclubs 
de futbol  sala 
FEDERACIÓ ACELL-LLEIDA 
2011-2012 al pavelló 
poliesportiu Pardinyes de 
Lleida.  
ACÚDAM ha participat amb 
dos equips a aquesta lliga.  A 
la fase regular hem quedat 
primers i segons; a la fase 
final de play-off, hem pogut 
finalitzar en primer i tercer 
lloc. 
 

La setmana del 18 al 22 de juny ha estat 
l’última dels cursets de natació  
que es fan a les piscines municipals de 
Mollerussa.  
Un total de 34 persones han participat 
durant tot l’any en els tres dies en que es 
divideix aquesta activitat.  
Tots han rebut el seu full informatiu i 
acreditatiu d’aquesta activitat. 
 

El dissabte 16 de juny, 
tots els participants 
d’esport i lleure que van 
voler, van participar de 
la festa de 
tancament 
d’esport i lleure. 
Aquesta festa es va fer 
a Les Obagues, a 
Juneda, i varem 
celebrar el final de l’any 
amb un bon dinar i una 
visita a aquesta granja 
escola. Després del 
dinar i la visita varem fer 
diferents jocs de taula. 
 

Aquest mes de juny s’han donat per finalitzades les Activitats 
d’Ajustament Personal i Social del curs 2011-2012 . 
Creiem que han estat molt profitoses per a tothom. Durant el mes de 
juliol es realitzaran les revisions i avaluacions de cada activitat i 
s’organitzen de nou per a reiniciar-les el mes de setembre.  BON 
ESTIU!!! 
 


