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Des del Taller Acudam durant aquest mes d’octubre s’ha dut a terme 
la campanya de recollida d’arròs per l’Àfrica . Aprofitem també per 
recordar que continua vigent la campanya de recollida de taps de 
plàstic per l’infant Aitor . 
 

Des del Servei de menjador  
informem a tots/es els usuaris de 
menjador que durant la primera 
setmana de novembre s’iniciarà el 
menú d’hivern  i com a 
novetat s’incorporen els canalons 
d’acord amb les preferències 
expressades per vosaltres. 

Aquest mes d’Octubre hem tingut 
una nova incorporació al Servei 
de Teràpia Ocupacional, es 
tracta de l’Aleix Duran.   
 

El passat dia 19 d’octubre ens visità la Vicepresidenta 
del Govern de Catalunya , l’Honorable Sra. 
Joana Ortega . El motiu de la visita va ser la signatura d’un 

document de cessió dels arxius del canal d’Urgell  
que es van trobar a la casa d’ACUDAM quan es va comprar.  
La signatura d’aquest document es va fer a l’arxiu Comarcal 
del Pla d’Urgell que és on restaran els documents per tal que 
puguin ser consultats per tothom que hi estigui interessat. 
Abans d’anar a l’arxiu la Sra. Ortega, va voler conèixer l’entitat 
i a algunes de les persones que en formen part.  
Agraïm la seva visita com la de tothom que ve, però sobretot 
la seva forma d’adreçar-se a nosaltres. 
 

El grup del l’Sto-ea i algunes 
persones del taller Ocupacional van 
assistir el dia 5 d’Octubre, a la Fira 
de màgia: Montgai Màgic . Allí 
van poder participar i gaudir d’un 
taller i espectacle de màgia. La 
valoració de tots els participants ha 
estat molt positiva. 
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“Yo participé a los Special Olímpicos porque me 
gusta la petanca. Fueron unos días muy buenos, 
todo estaba muy bien organizado. 
Quedé en cuarta posición. Me tocó un nivel dónde 
se jugaba muy bien.  
Me gustaría, además, participar en Fútbol Sala pero 
tendré que esperar a la próxima ocasión!!!” 
Ignacio Planillo 
 

 
“Els Special Olympics de 
Vilanova i la Geltrú em van 
agradar molt i m’ho vaig 
passar molt bé.  
A la desfilada es van col.locar 
els monitors, voluntaris i 
nosaltres en fila i jo vaig  portar 
la bandera de Lleida, em va fer 
molta il.usió. Vam entrar al 
pavelló i es va fer la xerrada 
inagural. Després va haver-hi 
acutacions d’artistes, balls, 
acrobàcies…ens ho vam 
passar molt bé. Dormiem en 
bungalows.  
Jo vaig fer marxa i llençament 
de pes i vaig quedar primera i 
segona i em van donar dos 
medalles. Anàvem a dinar a 
una carpa i a la nit sopàvem al 
restaurant”. 
Assumpció Querol 
 
 

“Ja fa molt temps que participo als Specials. M’agrada molt. Vaig conéixer persones 
tan joves com grans que feien de voluntaris i ajudaven a l’organització. Em sento un 
esportista i això em dóna molta alegria. 
Enguany em va fer molta il·lusió portar la flama.” 
Josep M. Corti 
 

De l’11 al 14 d’octubre, Vilanova i la Geltrú  va repetir de nou com a seu dels Jocs Special Olym pics. 
Aquesta vegada van ser més de 1.100 esportistes d’a rreu de Catalunya, Espanya i Europa que van 
participar en 10 disciplines esportives diferents. Un acte esportiu i social que volia transmetre un 
missatge positiu de compromís, però que també prete nia reivindicar el paper que han de jugar els 
nostres esportistes. 
 

“Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo deixeu-me  ser valent en l’intent” 
 

 
Van participar un total de 27 esportistes i 5 tècni cs d’ACUDAM amb els següents esports: atletisme, 
bàsquet, i petanca. 
L’equip de bàsquet de l’ACUDAM va participar a la s eva categoria perdent només un dels partits que va 
jugar i assolint així el segon lloc i fent que la m edalla de plata viatgés cap a Mollerussa.  
 


