
El Banc de Recursos de Lleida lliura 10 ordinadors 
complets i 3 impressores a l’ACUDAM. Aquesta dona-
ció ha estat possible gràcies al projecte “Pont Solidari” 
de la Fundació. 

Els ordinadors d’aquesta donació els desnarem a re-
nnovar part de la sala d’informàca de l’STO i també en 
actualitzar alguns dels ordinadors dels diferents pro-
fessionals de l’ACUDAM. 
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CAMPS DE TREBALL / VOLUNTARIAT / JOVENTUT

Del 5 al 19 de juliol un grup de 15 joves (amb edats 
compreses entre els 14 i els 17 anys) d’arreu de Cata-
lunya i que han format part del camp de treball de 
Mollerussa de la Generalitat, gesonat per Qualia, 
han realitzat tasques com a voluntaris a la nostra en-
tat. Això ha estat possible mitjançant un conveni de 
col•laboració entre  Qualia i ACUDAM. Els joves han 
pogutpogut parcipar en diferents serveis i seccions  
donant suport al grup d’educadors/es i també donant 
suport en les acvitats diàries.  

COL·LABORACIÓ / RECURSOS

SOLIDARITAT / ACUDAM / TERRITORI

ACUDAM posa a l'abast d'aquelles persones que vulguin col•laborar en la repoblació d'oliveres, de fer-ho de 
forma online i virtual mitjançant “l'Olivina”, l'olivera social i solidària, que dóna la seva imatge per aquesta ini-
ciava. Des de les pàgines web www.acudam.org i www.acudam.com  pots realitzar una aportació i col•laborar 
apadrinant una olivera.  Recordar que les flames dels incendis de juny de 2019 van arrasar vora les 6.000 
hectàrees d'arbres, matolls i camps de conreu de tres comarques: la Ribera d'Ebre, les Garrigues i Segrià.
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Cambrils ha acollit la sorda de platja d’aquest any. 
Al llarg de cinc dies una vintena de  parcipants han 
pogut gaudir de la platja, el sol, del passeig marím de la 
ciutat, els seus comerços...  
Uns dies de vacances merescudes després de tot un any 
d’esforç. A més a més, pels desplaçaments s’han aprofi-
ttat els recursos públics de la ciutat. 
Dies on les  persones parcipants  han pogut gaudir de la 
convivència i reforçar lligams en un entorn de relaxació i 
d’oci. 

Aquest mes de juliol hem fet pública la memòria de 
l’entat “ACUDAM INFORMA”, la qual recull les 
xifres i les informacions més destacades de l’any 
2018. Igual que l’any passat, ha estat realitzada en 
suport A4 desplegable. L’espera (s’ha publicat amb 
retard) ha valgut la pena, amb connguts més rics i 
aportant més informacions quantaves. Espe-
rrem que sigui del vostre interès.  

En format sic s’ha fet una rada de 700 exem-
plars, podeu descarregar-la en PDF de baixa resolu-
ció a www.acudam.org

Miquel Font ha estat l’agraciat del sorteig solidari de 
la rèplica de la guitarra de Bruce Springsteen del No 
Surrender Fesval. El passat dia 16 de juliol es va fer 
entrega de la guitarra al Taller ACUDAM. La guitarra 
ha estat elaborada pel luer de les Borges Blanques 
Juan Yeste, el qual també va estar present en el 
moment de lliurar-la. 
La papeLa papereta premiada ha estat la número 0666. 

FESTIVAL / MÚSICA 

Tot i que encara queda per sorr a la llum la segona edició del calendari solidari de l'ACUDAM, ja s'està 
començant a gesonar l'actuació, ens alegra informar que l'Albert Font tornarà a ser el fotògraf que rea- 
litzarà el calendari "ACUDAM 2020", i a més a més, ho tornarà a fer sense ànim de lucre. En aquesta segona 
edició apareixeran aquelles localitats que no van fer-ho en la primera  i també tornarà a tenir com a prota-
gonisme les associacions de dones de la comarca. Presteu atenció a les xarxes, ja que aquest any hi haurà 
novetats! ACUDAM

LLEURE / VACANCES 

PUBLICACIONS / MEMÒRIA 


