
Els dos primers arcles de l’any tracten sobre la 
secció dels Vivers del nostre CET i del servei de Reha-
bilitació de l’ACUDAM. Podeu accedir a ells al web de 
l’Àrea Social. Segur que descobrireu alguna cosa...

A meitats de desembre va veure la llum la 18a edició 
de la revista.  La publicació està realitzada pels par - 
cipants  dels “Cursos de Formació” del  Centre Espe-
cial de Treball de l’ACUDAM. Aquest any es destaca 
l’entrevista feta al Sr. Marc Solsona, alcalde de 
Mollerussa. 
La portada sorgeix arran d’una acvitat  d’art-teràpia 
desenvolupada en una de les sessions dels cursos.
Podeu descarregar-vos la revista a www.acudam.org
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Un any més el servei de l’entat no sols ofereix un seguit d’acvitats dirigides  a cobrir les necessitats 
de lleure dels seus usuaris al llarg de les vacances de Nadal, sinó que també celebra com qualsevol 
família, el sopar de “Nochebuena”, el dinar de Sant Esteve, el sopar de Cap d’Any... esdeveniments 
que tenen lloc en moltes de les llars del nostre país, i com a llar que és el servei d’Habitatge, també 
s’han celebrat. 

Fotografia grupal de la visita de SSMM els Reis Mags d’Orient el passat 5 de gener. 
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En l’acvitat Aprenentatges Funcionals de l’STO s’ha 
treballat sobre l’ús adequat de les plataformes digitals 
com facebook, instagram, twier… Cal tenir bons 
hàbits tecnològics i vetllar per la privacitat de les dades 
personals a la xarxa. 

El 24 de gener a la tarda  es va disputar un part 
amistós de futbol sala entre l’Asvolcall Down Lleida i 
l’ACUDAM, més enllà del resultat, es va poder gaudir 
d’una tarda de pràcca esporva i segurament no 
serà la darrera entre ambdues entats. 

Avui us vull parlar d’en Mahatma Gandhi. El passat dia 30 de Gener va ser el Dia Mundial 
Escolar de la No violència i la Pau (DENIP), el qual commemora el seu llegat en l’aniversari 
de la seva mort.
Mahatma Gandhi va ser un home de pau que lluitava mitjançant l’ús de la no-violència 
pels drets i la independència del seu país. Va ser un home que es manifestava amb milers 
de persones sense cap pus de violència, va ser el primer líder a aconseguir que un país 
(l’Índia) fos lliure de forma no-violenta. 
LesLes escoles de tot el món celebren el DENIP amb diferents actes. Són actes per a educar 
i sensibilitzar sobre la no violència, la pau i els drets humans...
Encara tenim que aprendre molt.

Mollerussa TV realitza un reportatge sobre el nostre 
CET.  En aquest, s’hi presenta les diferents seccions 
que es troben a Vila-Sana i també es parla de 
l'USAP, la seva finalitat i els diferents professionals 
que l’integren.  Aviat podrem gaudir-ne.

El passat 25 de gener ACUDAM va parcipar en la 
Trobada Ocupacional organitzada per la Fundació 
Privada Ilersis a Lleida , una jornada en la qual diferents 
centres d'ALLEM varen parcipar i que va tenir com a 
protagonista la música. 
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