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Aquest  mes d’octubre hem reiniciat 

l’activitat d’equinoteràpia. Es realitza a 

les instal·lacions d’hípica de l’IES 

Mollerussa. D’aquesta actuació en 

gaudiran una 30a de persones de les 

diferents unitats de l’STO, que hi 

participaran en grups reduïts i de forma 

rotatòria. Ens ha fet molta il·lusió tornar-

nos a trobar de nou amb els nostres 

amics, companys, professionals i 

estimats animals. 

El passat divendres 7 d’octubre, un grup 

de persones de l’STO1 van participar en 

la fira de màgia al carrer de Montgai 

“Montgai Màgic”,  on hi havia també 

convidats d’altres centres de la 

Federació ALLEM. Vam poder degustar 

un esmorzar amb coca i xocolata i 

després gaudir de dos espectacles de 

màgia. Va ser una jornada molt divertida 

i els participants s’ho van passar d’allò 

més bé!. 

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA, EL CALENDARI 

Des del Servei de Teràpia Ocupacional s’estan elaborant diversos 

calendaris anuals, ubicats als diferents espais del taller , on hi 

consten els aniversaris de les  persones de l’STO, així com d’altres 

dates significatives. 

En l’elaboració d’aquests calendaris, han participat usuaris de 

l’STO1-EA, STO2 i dels Grups d’Autogestors  d’ACUDAM, dins el 

marc d’algunes activitats d’Ajustament Personal i Social que es duen 

a terme. 



 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

L’escola Les Arrels de Mollerussa, com 

agraïment a la tasca de jardineria que des de les 

Llars hem realitzat durant l’estiu, ens han 

convidat a la primera plantada del seu hort. Hem 

compartit una bona estona i experiència amb els 

nens i nenes de l’escola.  

 

COL·LABORACIONS ENTRE ACUDAM I 

L’ESCOLA LES ARRELS DE MOLLERUSSA 

L’HORT DE L’ESCOLA   

“LES ARRELS” 

VISITA DELS ALUMNES AL CENTRE DE DIA 

La tarda del 20 d’Octubre vàrem 

reprendre les visites dels alumnes de 

l’escola Arrels de Mollerussa. Enguany 

les trobades seran mensuals i en cada 

una d’aquestes un dels membres del 

Centre de Dia d’ACUDAM en serà el 

protagonista.    

Per fer-ho, ens basem en la metodologia 

de les històries de vida i utilitzem la 

tècnica “Kamishibai” a través de la qual 

es presenta el seu relat autobiogràfic en 

un panel japonès. 

Aquest mes, el  grup d’Autogestors hem anat al 

Centre d’Art Contemporani La Panera de 

Lleida, a les Jornades de Portes Obertes, on 

s’exposen obres d’art realitzades per diferents 

entitats. 

Hem pogut veure la nostra obra exposada 

“Deconstruint Arrels”, relacionada amb 

l’exposició “Jardins Inquiets” que vàrem  visitar 

el curs passat. L’obra és una  fusió de materials 

de la natura i de peces creades per nosaltres 

on es barregen elements de la quotidianitat i la 

modernitat!. 
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