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 ESCAPADA A CASTEJON DE SOS  

I VALL  DE BENASQUE! 

 

FI DELS CURSOS 

DE FORMACIÓ 

33A EDICIÓ DEL SALÓ DEL 

LLIBRE INFANTIL I JUVENIL 

 DE MOLLERUSSA 

 

Del 26 al 28 d’abril, va tenir lloc la primera sortida de l’any de 3 dies per Castejón de 
Sos i la Vall de Benasque. Vàrem poder gaudir dels extraordinaris espais naturals i de 
l’encant rural de la zona. Uns dies magnífics per conviure i conèixer nous entorns.   
  

Aquest mes han finalitzat els cursos que 

s’imparteixen a diferents treballadors/es 

del CET. Ha estat un any ple d’activitats 

molt variades.  El passat dia 25, es va fer 

l’entrega de diplomes i posteriorment un 

sopar al restaurant “Felini” de Mollerussa.  

Aquelles persones del CET que estigueu 

interessades en participar en el curs, us 

podeu apuntar per a la nova edició que 

començarà el pròxim mes d’octubre! 

Els Autogestors visiten el saló del llibre, 

on aquest any tenia per lema “Visca la 

revolució”. A l’exposició s’hi trobaven 

entre d’altres, il·lustracions dedicades a 

la Pippi Langstrum amb motiu del seu 

70è aniversari. Al saló hi havia un  

sense fi de títols de joventut i infantesa 

on més d’una generació n’hem pogut 

gaudir-los.   
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REALITZAT A L’ACTIVITAT D’OCI DIGITAL 

  PARTICIPEM EN LA  VI MARATÓ 

LLEGIM EN VEU ALTA 
 

FESTA MAJOR!!! 

FESTA MAJOR!!! 

SOM UNS ARTISTES! 

AL CET ESTAN  A PLE RENDIMENT 

ACUDAM va participar en la VI Marató 

que va tenir  lloc al Teatre l'Amistat de 

Mollerussa,  de forma ininterrompuda 

des de les 9:00h del matí fins a les 

21:00h! Nosaltres vàrem fer   la lectura 

"Diari del tot verídic d'un Indi a mitja 

jornada" de Sherman Alexje. Ens ho vam 

passar genial!  

A la Residència es venen desenvolupant 

tallers d’expressió artística on es treballa 

les relacions interpersonals, la creativitat, 

l’autoconfiança... entre d’altres. 

L’objectiu no és el resultat final sinó el 

procés d’elaboració i creació de l’obra. El 

resultat ha estat un seguit d’obres molt 

boniques i personalitzades que ara 

formen part de la decoració del servei.  

 

Quan arriba la calor també arriba la temporada de més feina al nostre CET. Treballem 

per oferir uns productes de màxima qualitat: mosquiteres, cortines, alvèols... podeu 

conèixer els diferents productes que realitzem entrant al web empresarial 

www.acudam.com   

Com cada any i com no pot ser d’altra manera, gaudim de les diferents activitats que 

tenen lloc a la festa major de la nostra ciutat. Des del servei de lleure i d’habitatge s’ha 

participat en moltes d’aquestes activitats i hem gaudit moltíssim!  

http://www.acudam.com/

