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El passat mes de juliol l’Àrea Social va realitzar el procés d’acreditació, finalment aquest setembre 
hem obngut l’aprovació per part de l’ens acreditador Bureau Veritas. 
La norma  ISO són un seguit de protocols i processos dirigits a ordenar la gesó d’una entat en els 
seus diferents àmbits. Les normes ISO són establertes per l’Organisme Internacional d’Estandard-
ització  (ISO), i es componen d'estàndards i guies relacionades amb sistemes i eines específiques de 
gesó aplicables en qualsevol pus d'organització. Habitatge, Servei de Teràpia Ocupacional i l’USAP 
del Centre Especial de Treball són els serveis que han aconseguit aquesta acreditació.

El 24 de juliol va entrar en 
funcionament el  nou web 
www.acudam.org. Dóna re-
sposta als temps actuals 
adaptant-se als nous for-
mats tecnològics i aplicant 
la Llei de la Transparència 
de les entats socials. 

En el nou web, podreu 
trobar la presentació de 
l’entat, serveis que oferim, 
nocies, publicacions, ar-
cles d’interès... de forma 
àgil i amb una bona estruc-
tura digital. Esprem que us 
agagradi! 

Del 31 de juliol al 4 d’agost varen realitzar-se les va-
cances d’esu a la Cerdanya.
Al llarg de tota la setmana els parcipants varen 
poder gaudir de la Molina, Puigcerdà, Bellver de Cer-
danya... una setmana plena d’acvitats  en una de les 
zones més maques del Pirineu Català.

Com cada esu, el servei d'Habitatge ha realitzat un 
seguit d'acvitats   dirigides a cobrir les necessitats 
de lleure dels seus usuaris. Han visitat els museus de 
Cervera "Casa Duran i Sant Pere", acvitats nàu-
ques a ALPIPARK, sorda a la platja, visita al mone-
sr de les Avellanes i moltes més acvitats! 
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El dissabte dia 23 de setembre l’exterior del servei d’Habi-
tatges va acollir la celebració. L’acte va arrencar a les   
18:30 h amb les “portes obertes” dels serveis a fi i efecte 
que els assistents poguessin conèixer de primera mà la re-
alitat dels serveis, els quals tenen com a funció la subs-
tució de la llar familiar.
L’acte va tenir parlaments, paraules de record per aquelles 
persones que ja no hi són, música, festa... una celebració 
emova i alhora fesva. Va finalitzar amb la projecció d’un 
vídeo per l’ocasió i un refrigeri per tots els assistents. 

Hola!  Em presento, em dic Jordi Prieto , treballo a l’STO de l’Acudam i fa 4 anys 
que col•laboro amb el full informau.
Aquest curs el Full es fa des de Comunicació de l’Àrea Social. 
Però des d’ara, connuaré col•laborant amb la secció “El Racó d’en Jordi”.
En aquesta secció expressaré les meues inquietuds, les meues idees, comunicar 
nocies d’actualitat, esdeveniments, etc.
ENS VEIEM EN EL PRÒXIM NÚMERO!

Del 18 al 22 de setembre ha ngut lloc la “Ruta  
2017”. Treballadors/es del Centre  Especial de Tre-
ball han gaudit un any més d’una setmana de va-
cances organitzada per l’ACUDAM i en la que es 
cerca l’autoorganització d’aquestes vacances per 
part dels parcipants. 

Han gaudit entre d’altres, de pobles com Besalú,  
Llançà, Cadaqués, Figueres... Un no parar! 

ACUDAM parcipa en la programació familiar de la 
Fundació Orfeó Lleidatà. Aprofitant que ACUDAM dis-
posa de l’“Equipo Ja”, grup de persones de la nostra en-
tat que realitzen actuacions de conta-contes musi-
cals, es va decidir  presentar una candidatura  a la pro-
gramació “Tardor-Hivern” de la Fundació. El resultat  
ha estat que el dimecres 22 de novembre, a les 18:30 h 
el “Equipo ja” realitzarà la seva actuació  a l’Espai Orfeó 
dirigida a infants. 
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