
Al llarg del mes de novembre ha ngut lloc la tria de 
les propostes del concurs "Nou Logop ACUDAM". 
Han arribat un total de 198 propostes a concurs 
provinents d'arreu, d'indrets propers com Lleida però 
també de llunyans com Tenerife, Mèxic, Uruguai, 
Croàcia...
EEstem molt sasfets del gran ressò del concurs i de la 
parcipació que ha ngut. Ara però, s'han escollit els 
tres logops finalistes que seran sotmesos a votació 
de famílies, persones ateses i treballadors/es per es-
collir l'opció guanyadora.

El passat divendres 16 de novembre va tenir lloc un 
any més la Jornada de l’Espai de Reflexió Èca or-
ganitzada per la Federació ALLEM. L’Orfeó Lleidatà va 
acollir l’esdeveniment. 

A més a més, aquest cop el nostre grup d’Autogestors 
va parcipar en una de les diferents taules rodones 
sobre el treball, el funcionament, els àmbits d’acció i 
les experiències personals dels grups d’autogestors 
de diverses entats. 
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A l’ACUDAM creiem necessari reflexionar i analitzar el funcionament de la nostra entat a fi d’anar millorant i cercar 
l’excel•lència en tots els àmbits. Per aquest mou, el passat mes de novembre es va fer públic els resultats sobre 
l’estudi de la festa de Nadal. Podeu consultar-los al web social www.acudam.org 
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A principis de novembre com a  membres del Club 
Bàsquet Mollerussa vàrem parcipar en la presentació 
de tots els equips del club en el dia de presentació de la 
temporada 2018-2019.   També ha arrencat la lliga inter-
clubs de bàsquet i hem pogut comper en el Campionat 
de Petanca de Catalunya i en el Territorial de Bàdminton 
i Tennis Taula de les terres de Lleida  organitzat  per la 
FFederació ACELL. Per úlm, la nostra companya Gemma 
Aldomà ha guanyat la medalla d’or amb la selecció cata-
lana de bàsquet en el  II Campionat Nacional de Bàsquet 
femení Special Olympics  disputat a Madrid el passat 25 
de novembre.

Bravo! 
Un any més èxit del projecte “Incursió Social” on 
pepersones de diferents associacions de la província (entre 
elles de l’ACUDAM) juntament amb persones de la 3a 
edat de les residències de Juneda i Bellpuig han realitzat 
l’obra de teatre “Chapamama”. Aquesta obra neix de la 
voluntat de tractar un tema de conscienciació social im-
minent com és l’ecologia i el canvi climàc, a causa de la 
intervenció de l’home en els sistemes naturals. 

La capital aragonesa ha acollit la darrera sorda 
de l’any. Del set al nou de novembre diferents 
persones de l’STO i del CET han pogut gaudir 
d’aquesta actuació. 

ElsEls parcipants varen poder visitar les dues cate-
drals de la ciutat,  el casc anc... el darrer dia i de 
retorn cap a Mollerussa, es va realitzar una 
parada a la ciutat d’Osca, allí es va visitar el centre 
de la ciutat i els seus indrets més significaus. 

Jordi senm molt la teva pèrdua, et trobarem a faltar.
Sí que volem dir-te que “El Racó d'en Jordi” connuarà, connuarà per recordar-te i seguir amb la teva 
tasca dins del Full Informau, fer reflexionar a les persones sobre situacions, vivències i quan ho calgui cri-
car per aconseguir un món millor. Donarem veu a altres companys i companyes de l'ACUDAM cedint el teu 
espai, el teu racó, el nostre racó.
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