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El dissabte 6 d’octubre començarà l’oferta d’activitats 
d’oci d’ACUDAM.  
Continuarem cada dissabte oferint a tothom el nostre Racó 
de l’Amistat, amb molta il·lusió i moltes novetats. 
Enguany no es farà lleure els diumenges, tot i que 
aprofitarem cada dos o tres mesos per realitzar diferents 
sortides amb tot el grup de dissabte, tant en els 
esdeveniments que es puguin celebrar a Mollerussa com 
als que es puguin visitar a diferents llocs en funció dels 
interessos dels participants. 

Els propers dies 11, 12, 13 i 14 d’octubre  
tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú  el 20è 
Aniversari dels Jocs Special Olympics 
de l’any 92 . 
Participaran 28 esportistes d’ACUDAM 
amb les modalitats de bàsquet, atletisme i 
petanca. 
Com sempre esteu tots convidats a 
Vilanova i en pocs dies esperem poder 
enviar-vos una carta on tindreu més 
informació.  
 

L’equinoteràpia o hipoteràpia consisteix en crear un vincle positiu 
amb el cavall.  
Es tracta de fer una aproximació al cavall, mitjançant  tasques ben 
diverses com: la cura, neteja, alimentació, passeig...per fomentar 
aspectes com la motivació, afectivitat, responsabilitat i capacitat 
d’independència, entre d’altres.  

En breu començaran els tallers Psicosocials al CET, on hi participaran alguns 
dels treballadors de Vila-sana. Aquests aniran encaminats a treballar, reforçar i/o potenciar 
les capacitats dels treballadors. Els tallers es duran a terme setmanalment fins a la 
primavera, que és quan torna a começar la campanya més productiva al CET. 

Pel que fa a la formació dels professionals del centre i 
continuant amb la línia del Model d’Atenció Centrada en la 
Persona, diferents professionals dels tres serveis d’Acudam han 

participat de la sortida formativa al centre San 
Rafael d’Alacant, un dels referents en la implantació de 
la PCP en serveis com el nostre. 

Del 17 al 21 de setembre, com 
cada any per aquestes dates, 
un grup persones del CET 
(enguany 10), han anat de 
Ruta . 
El destí de 2012 ha estat 
Ribera de Cardós, en 
ple Pirineu de Lleida. 
L’allotjament escollit ha estat el 
Camping de Cardós. 
S’han realitzat diferents 
activitats i visites com una 
granja de cabres i formatgeria 
amb degustació a Benabarre, 
una excursió al Pla de Beret, 
visita a la central hidroelèctrica 
de Tavascan o una excursió en 
Jeep al Parc Nacional d’Aigües 
Tortes i Llac de Sant Maurici, 
pujada fins a l’Estany de 
Ratera, entre d’altres activitats. 
 

Aquest 25 de setembre un grup de persones de l’Acudam ha 
iniciat una activitat setmanal d’equinoteràpia 
al centre d’equitació de l’IES Mollerussa.  
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Dels dies 30 de juliol al 3 d’agost, un grup de 24 persones de l’ACUDAM vam anar a les nostres 

vacances d’estiu que s’organitzen cada any des del taller. 

El destí d’enguany va ser a la província de Girona, concretament a Can Ferrer, a Porqueres 
(Pla de l’Estany). 
Vam passar cinc dies al mig de la natura, gaudint del bon temps, de la piscina i de les activitats 
preparades. Vam visitar els pobles més propers a Can Ferrer:  Castelfollit de la Roca on vam  veure 
una fabrica de galetes i d’embotits; vam anar a l’Estany de Banyoles i vam fer una caminada al voltant 
de l’estany; també  vam fer una visita guiada per Besalú.   
L’última nit com a festa de cloenda, vam fer una barbacoa i un ball amb tots els companys. 
 

Durant el mes d’agost els nois i noies que viuen a la Llar-residència i 
Llars hem pogut participar en diferents tallers cada setmana. Podíem 

participar en el taller de Màgia  impartit pels mags, el Josep i el 
Jaume, de l’Associació de Mags de Lleida. Al final del taller els mags ens 
oferien un espectacle en el que podíem participar tots com a 
col·laboradors realitzant els seus trucs. 
Els dimecres a la residència la professora de dansa Vicky Rodríguez ens 
dirigia en el taller de Pilates Comtemporani , en aquest taller 
apreníem diferents exercicis d’estiraments, respiració i relaxació. 
El divendres amb la monitora Melisa Sassi vam poder gaudir  amb el 
taller de postres , en aquest taller vam aprendre a fer Cup Cakes,  
també vam fer pizzes i coques dolces, que després aprofitàvem a l’hora 
de berenar. 
A més a més, els dimarts i dijous a la residència es feien sortides als 
pobles a on anàvem a la piscina i ens quedàvem a dinar, a les llars 
sortíem els dimecres i divendres. 
A les tardes  que ens quedàvem a la residència podíem gaudir de la 
nostra piscina. 


