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Durant aquest mes de juny el grup 
d’Autogestors i el grup de conversa de 
l’STO van visitar el museu  privat 
que té la Carme Farré , la qual va 
treballar fa molts anys com a secretària 
a l’Acudam, a casa seva. S’hi poden 
trobar un munt d’eines del camp, 
utensilis antics i material divers de 
principis del segle XX, que ha anat 
col·leccionant al llarg de molts anys. 
Un espai de memòria històrica digne 
d’admirar!  Moltes gràcies  Carme per 
haver-nos obert les portes d’aquest 
raconet tan especial! 
 

L’equip pedagògic ha presentat al concurs “romper b arreras” un vídeo  on amb 4 minuts s’explica 
com repercuteix el treball a l’aula d’informàtica a les activitats del dia a dia de les persones que l’utilitzen. Per la 
seva edició vam comptar amb la col·laboració de l’Asteri Ruiz i el Jordi Prieto. Aquest reportatge el pots trobar 
a la pàgina web del premios romper barreras 2013  i s’han de votar per arribar a ser finalistes. Hem 
d’aconseguir més de 500 vots!!! Comptem amb el teu! Teniu temps fins el dia 20 de juliol. Gràcies! 

SORTIDA A CAMBRILS: 
SOL I PLATJA. 19, 20 i 21 
de JUNY  
Del 19 al 21 de juny, 24 
persones del taller ocupacional 
de l’ACUDAM van anar, 
acompanyats de 7 monitors, a 
Cambrils. Durant tres dies en 
els que van poder gaudir del 
sol, la platja, la piscina, i 
l’ambient tant diürn com nocturn 
d’aquest lloc emblemàtic de la 
Costa Daurada. Al tornar cap a 
Mollerussa, es va parar a 
Vimbodí on es va visitar el 
museu del vidre i es va fer un 
dinar de final de sortida. 
 

En Josep M. Corti, 
acompanyat del seu 
entrenador de tennis taula, 
l’Albert Soler, va participar 
del 7 al 9 de juny a Oropesa 
del Mar al “II Encuentro  
Nacional de Petanca i 
Tenis de Mesa-Clínic 
Pàdel Marina D’Or 
2013”.  Va ser un cap de 
setmana ple de partits en el 
que en Josep M. va 
representar a Catalunya en 
aquest esdeveniment i en el 
que va aconseguir un gran 
resultat. 
 

Des de fa 3 anys, el Pep i l’Esther 
Temprado, expliquen contes 
musicats, cadascú aporta allò que 
sap fer. El Pep toca el teclat i 
l’Esther posa la veu. Anem allà on 
ens conviden, aquest mes hem 
incorporat al grup dels 
contacontes  a quatre persones 
més, tots aficcionats a la música, 
com l’Adrià, el Martí, el Carles i 
l’Asteri, i amb els nostres 
instruments ens vam traslladar a 
Fondarella i a l’escola Pompeu 
Fabra de Mollerussa. 
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Aquest mes de juny finalitzem totes les activitats d’ajustament personal i social. Així 
doncs, passarem a fer una avaluació individual d’aprofitament de cada persona en 
cadascuna d’aquestes i, a la vegada, una revisió del funcionament de cada activitat 
amb el monitor responsable corresponent. Tota la informació que obtindrem la 
utilitzarem per treballar en el disseny i programació de les noves activitats que es 
reprendran al mes de setembre. 

Com ja és tradició a finals 
del mes de maig, els 
participants als Cursos de 
Formació vam donar per 
finalitzada l’activitat amb 
un esplèndid sopar al 
restaurant Jardí de 
Mollerussa. També es va 
fer l’entrega dels diplomes 
i la valoració general del 
curs. 

El passat dissabte 15 de juny, els 
participants del lleure "El Racó de 
L'Amistat" i participants d'esports, vam 
celebrar la cloenda del curs 2012/13.  
Una trentena de participants juntament 
amb els monitors/es, vam visitar el 
parc de Sant Eloi de Tàrrega, on vam 
disfrutar dels seus passeigs i 
instal·lacions. Per finalitzar i acabar de 
fer un matí rodó, vam anar a dinar a al 
Bar dels nostres companys de 
l'Associació Alba, "El Gat del Rosal".  
Esperem que l'any vinent, puguem 
tornar a gaudir de les activitats de 
lleure i esports.  
Bon estiu companys!" 

Les activitats de piscina d’hivern van finalitzar pels tres grups 
participants la setmana del 17 de juny. Tots els participants van rebre 
una valoració molt positiva en la seva evolució. 
La setmana de l’1 de juliol començarem les piscines d’estiu, activitat de 
caràcter més lúdic en la qual dos grups podran gaudir durant dos dies a 
la setmana per grup, d’aquesta activitat a les piscines municipals de 
Mollerussa. 
 

Mollerussa va acollir 
el 8 de juny el C.T. 
Futbol Sala que 
organitza la 
Federació ACELL a 
Lleida. ACUDAM va 
participar amb dos 
equips  de futbol 
sala i altres 4 de 
proves adaptades. 
Una jornada d’esport 
amb uns resultats 
satisfactoris, que 
van tancar la 
temporada esportiva 
de la Federació. 
 
Bon estiu 
companys!" 

El grup de l’Sto-ea 
tampoc ha volgut deixar-
se perdre l’oportunitat de 
realitzar una escapada, 
fent un beure o bé un 
gelat en una cafeteria de 
Molerussa. Aprofitant així, 
l’arribada del bon temps i 
celebrar-ho juntament 
amb els monitors que han 
compartit les activitats.  
 


