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EditorialEditorial
Amics, socis d’ACUDAM, 

AMPLIACIÓ SALA MULTISENSORIAL

Sala Multisensorial

Servei de Teràpia 

Ocupacional (STO) 

RECURSOS HUMANS

STO-3

Centre Especial de Treball (CET) 

Teresa Santesmases i Boldú

PRESIDENTA D’ACUDAM
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CEE  SiloéCEE Siloé, Sortides  2010

MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES — 27 de gener 

A Capellades, un poble de l’Anoia al costat d’Igualada, 

l’aigua de la Bassa, una font natural que alimentava 16 
molins paperers. El Molí de la Vila l’han recuperat com a 
museu. Han restaurat les antigues màquines per tallar i per 

estan mogudes per la força de l’aigua. Quan les engegaren, 
del soroll que feien tots vam fer un pas endarrera. 

Avui encara fan paper, de retalls de roba usada o de papers 
vells. Nosaltres també hem tingut la sort de fer un full de 
paper: amb un sedàs hem agafat la pasta, l’hem estesa 
damunt una baieta i, totes juntes les hem premsat. Ara les 

TROBADA DE CEE A BALAGUER  — 23 de març

Aquest dimarts ens hem retrobat de nou amb nois i noies de 
l’Alba de Tàrrega, de l’Esperança, de la Llar de St. Josep, 

que junt amb l’ACELL han organitzat la trobada. Al matí hi 
havia preparades activitats lúdico-esportives on podien 
participar-hi tots amb les adaptacions adequades. Futbol 
sala, bàsquet, robar cues, petanca, dribbling, passada i tir, 
una sèrie de jocs per demostrar les habilitats de cadascú 
amb el suport entusiàstic dels companys. 

per dinar. La ballaruca ha acabat d’animar la festa. 

Ha estat una nova oportunitat de fer amics, de parlar i jugar, 
retrobar-nos després d’un parèntesis de dos anys.  

CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS  — 20 d’abril

Veure el cel ho podem fer a qualsevol lloc i hora. Si el volem 
-

mínica i unes condicions meteorològiques favorables. Àger, 

construït el PAM (Parc Astronòmic del Montsec). El Xavier 

el sol, sobretot quan pensem en totes les fruites i verdures 

sol o la terra? La resposta ja la sabem però amb un petit 
aparell ens ho va demostrar.  Per mirar cel enllà cal uns 
bons i potents telescopis, doncs hem  pogut mirar el sol 

fumeroles a la seva capa.

nostre sistema solar.  I... ens hem quedat enlluernats quan 
han descobert la cúpula mostrant-nos el sol i els núvols com 
si no ho haguéssim vist mai. 

Tot un espectacle! 
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ZOO DE BARCELONA  — 20 de maig
 
Estem a la vigília de la Festa Major, es nota més ambient, la 

altres. Hi ha més moviment, més bosses, algunes gorres... 

Aquests últim dies s’ha parlat d’alguns dels animals que 

Fem camí per l’autovia, entrem per la ronda litoral observant 

Entrar al zoo és no saber on mirar. Els elefants, el rinoceront, 

l’estirat que tenen el coll. Els camells o els suricates o les 
tortugues o ... ara sí que mirem cadascun, com es mouen, 
què fan. 

del seu hàbitat, de la capacitat de comunicar-se i podem 

sobretot els salts i els cops de cua a la pilota. 

Després de dinar acabem de donar la volta entre cocodrils, 
pinguïns, tigres, lleons, dragons de Komodo, goril·les, ...  
i una bona llista més. 

Les imatges ens han presentat alguns animals però tenir-
los davant ens  ha ben impressionat. 

ELS TALLERS 

els tallers. S’organitzen d’acord a un tema i adequats a les 

Taller de cuina,

grups. Un a més ho amplia amb la compra dels produc-
tes a les botigues. 
Taller d’hort i jardineria. Poc a poc l’anem consolidant. El 
jardí al setembre recupera el seu encant i l’hort, més lent, 
apunta noves hortalisses. 
Taller de costura.

Taller d’aeròbic. Els moviments del cos seguint el ritme 
de la música. Tot un art.
Taller de mitjans audiovisuals.

les nostres mans. Aquests any farem trucatges. 
Taller de ciències.

Taller d’estimulació del llenguatge. Un seguit de jocs 
molts subtils per despertar un mar de sensacions.  

TALLER DE MITJANS AUDIOVISUALS
 
Durant el curs, un grup d’alumnes participen en un taller 

eines cada dia més habituals en el nostre entorn tecnològic. 

més adequades per recrear la història.

Durant el curs 2009-10 s’han realitzar dos creacions: un 
recull de vídeo clips musicals on imitem els nostres artistes 
favorits i un altre sobre l’astronomia. En aquest darrer, ens 

ulls dels enamorats, la màgia de vareta de les fades porta 
un estel molt brillant o els planetes ballen al seu ordre però 
la terra l’hem de cuidar. 

ASTROLITES, va ser el títol escollit. Es va presentar en 

Una sorpresa i... tots molt contents. Clar que sí! 
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CETNosaltres Treballem
Oriol Verdú i Polo

PSICÒLEG DIRECTOR TÈCNIC DEL.  
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

TALLER PLA D’URGELL

ACUDAM, ha de complir la normativa vigent en assolir els 
objectius de desenvolupar un treball productiu, participar 
regularment en les operacions de mercat i assegurar un 

Quan es pensa en la paraula “treball”, en un primer 

Però també hi ha un altre tipus de treball, que no té 

fabricar cortines i alvèols. El seu objectiu és atendre 

elevat de qualitat de vida i també, com a conseqüència 
d’aquesta tasca, que puguin desenvolupar les seves 
habilitats laborals.

lloc de treball, que pugui participar en les decisions 

Tots els treballadors disposen del suport de l’equip USAP 
(Unitat de Suport a l’Activitat Professional) , que es troba 
format per monitors de suport, psicòleg i treballadora so-

personal i social, reben el suport de monitors de menja-

sanitària, l’equip psicopedagògic, els monitors d’esport 

Des de fa tres anys, celebrem una assemblea al mes 
de desembre on hi participen tots els treballadors, que 

-

reivindicacions vers els temes pendents que podrien 
millorar.

quotidiana (cursos d’informàtica, imatge personal i au-
tonomia domèstica) i el seu rendiment laboral (aprenen-

de riscos laborals).

persones, també es compta amb els millors treballadors. 
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Actualment els professionals del nostre taller ens estem  preparant mitjançant una for-

-

persones amb DI, especialment quan aquestes a més presenten problemes de conducta. 
Aquest nou plantejament s’anomena :”Suport Conductual Positiu”.

del 100%.

o propòsit de la conducta problemàtica; és a dir, l’error és no partir d’una premissa bàsica: 
“La conducta problemàtica sempre té una funció per la persona que la porta a terme”.

importància als tractaments de conducta basats en l’ús de conseqüències aversives ( 
càstigs ) com a mitjà per a controlar la conducta inadequada d’una persona.

“El càstig no és la millor de les estratègies per resoldre un problema de conducta i pot 

generar, per sí sol, trastorns de conducta arran de la frustració que el propi càstig genera 

en sí mateix”.

-

persones properes, amb la finalitat d’aconseguir canvis conductuals importants, utilitzant 
estratègies el menys aversives possible per la persona, d’aquí el seu nom de “positiu”.

STOQuè és el suport conductual positiu? Rosa Morera i Timoneda

DIRECTORA TÈCNICA DE L’STO
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LES PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL SUPORT CON-

DUCTUAL POSITIU SÓN LES SEGÜENTS:

-

-

Un  concepte clau que defineix el suport conductual positiu, és aconseguir 

habilitats alternatives rellevants i útils. 

-

Com podeu veure, en aquesta nova etapa la persona és més respectada coma tal, ja que 

s’atén més específicament als seus interessos, preferències i valors a l’hora de tractar-la i, 

per altra banda, es vetlla més per la seva dignitat com a persona fent ús de tècniques no aver-

sives i més adequades per a assolir l’objectiu principal de millora de la seva qualitat de vida. 
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STOServei de Teràpia Ocupacional - 3 Esther Ros i Esteve

PSICÒLOGA STO

Com ja sabeu, el servei de teràpia ocupacional (STO) està dividit en 3 unitats en funció dels 
nivells de suport, l’ STO E-A (per a persones importants necessitats de suport, l’STO1-2 
(persones amb necessitats mitjanes de suport) i l’STO-3 que acull persones amb un nivell 
mínim de suport, i alhora aquestes són les que tenen més probabilitat de patir un trastorn de 
conducta (TC), per aquest motiu incloem en aquesta unitat persones que pateixen un TC. 

Degut a la creació d’aquesta unitat, el 14 de juny, d’aquest any, m’incorporo a treballar 
com a psicòloga a l’ACUDAM. 

L’STO-3, que és com l’anomenarem, està situat a una nau independent, a la part continua 

ocupacionals, dels quals 12 presenten TC, 2 estan en edat de jubilació i els altres són 
usuaris sense problemes de conducta amb un nivell baix de suport. Tots els usuaris de 

principal, menys per fer l’activitat de pràctiques motrius, que ho fan al segon pis d’aquesta 
mateixa nau.

En aquesta mateixa nau, i conviuen laboralment les persones d’STO i 9 persones del Centre 
Especial de Treball de manera estable, més 2 o 3 que van variant segons la feina que s’ha 

important, perquè es complementen, tant a nivell laboral com social.

Els professionals, que treballem dins aquest espai de l’STO-3, som: tres monitores d’atenció 
directa, la Rosa Mª Català i la Teresa Àlvaro a jornada complerta i l’Ester Camarasa a 
jornada parcial, ja que és va prejubilar aquest any i la psicòloga, tinc el despatx ubicat 
a dins de la nau per poder fer una millor atenció, valoració, intervenció i seguiment dels 
usuaris; i aquestes sempre coordinades i recolzades per tots, concretament per l’equip 
de professionals del Servei de teràpia Ocupacional, i en general, per tots els professionals 
de l’ACUDAM.
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Llar ResidènciaACUDAM informa 2010
Llar-residència i Llars ACUDAM  Llar-residència i Llars ACUDAM  

Nuria Lopez Badimon
DIRECTORA SERVEIS 

D’HABITATGE D’ACUDAM
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JA  TENIM  PISCINA !

         FESTA D’INAUGURACIÓ 

Vam decidir que volíem celebrar una 
festa hawaiana, així doncs els nois 
portaven barrets de palla i les noies 

nosaltres mateixos, vam decorar tot 

         ELEVADOR HIDRÀULIC 

L’elevador hidràulic permet que els 
usuaris amb mobilitat reduïda pu-

És un aparell dotat d’una cadira que 
puja i baixa hidràulicament amb un 

         BANY EN UN DIA NÚVOL 

La piscina disposa d’una coberta 
telescòpica amb una estructura 
d’alumini i policarbonat semicircular 
amb guies encastrades i enrasades 
en el paviment, l’alçada del terra és 

circulació que dins, la coberta es pot 
obrir i tancar fàcilment de manera 

4. 5. 6.

1. 2. 3.       CONSTRUCCIÓ 

La col·locació de la piscina prefa-
bricada es va dur a terme amb un 
camió pluma de grans dimensions, 
je veiu que la piscina va volar lite-
ralment pel damunt de la teulada 

2

         ENS BANYEM 

La piscina ens ha permet poder 
banyar-nos en els dies d’estiu que 
hem estat a la residència, però hem 

         INAGURACIÓ 

Teresa Santesmasses, Presidenta 
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Special Olympics

Els dies 22, 23 i 24 va tenir lloc a Figueres al Meeting 
Internacional d’esports ACELL i Special Olympics. 

Van participar prop de 1000 esportistes de Catalunya, 
Espanya i de diferents països com Itàlia, Dinamarca o 
Ecuador.

L’ACUDAM va participar amb 34 esportistes dividits en 
els següents esports: atletisme, bàsquet, tennis taula i 
petanca.

Durant tres dies vam poder gaudir no només de la com-

o una gran rua que va recorre tota la ciutat de Figueres.

En Genís Carné va participar amb l’equip de bàsquet 
d’ACUDAM: “me ho vaig passar molt bé a Figueres; vaig 
jugar a bàsquet i va estar força bé. El que més me va 
agradar de tot va ser l’hotel”.

En Xavi Penella va competir a tennis taula: “vaig estar 
amb companys de fora del taller, de tota Catalunya i de 

de fora i amics de fora que van jugar a tennis taula. Em 
va agradar molt com ens van tractar la gent de Figueres 
i va a anar molt bé amb tots els companys d’ACUDAM i 
amb els monitors del taller. A més de competir vam estar 
molt bé a l’hotel i vam menjar bé”

La Susana Ruiz va fer atletisme: “fue muy bien en Figue-

Roses y la música que pusieron una noche que pudimos 

baile”.

L’Adrià Muñoz compte: “Jo vaig fer petanca. Es va des-
cobrir la nova mascota d’Special Olympics Catalunya, en 
Nuc, i vam poder veure també a la Carlota. Vaig guanyar 
a petanca i el vaig passar molt bé”. 

L’Albert Cardona, treballador social d’ACUDAM,  va 
participar com acompanyant del grup: “Va ser la primera 

va sorprendre la quantitat d’esportistes que participaven 

va sorprendre gratament tot aquell muntatge i el calor que 
la gent donava des de les grades”.

El més important és que l’esdeveniment va estar carregat 
de bon ambient i de germanor entre els participants:   
TOTS SOM CAMPIONS!!!!!!!

Special Olympics

!!!

Participants d’ACUDAM al meeting esportiu

MEETING INTERNACIONAL D’ESPORTS ACELL

Alvaro Terreros

RESPONSABLE D’ACTIVITATS 
FÍSIQUES I ESPORT D’ACUDAM
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SantaAnnaCasa Familiar “Llar Santa Anna” EQUIP TÈCNIC DEL CASTELL DEL REMEI

Un any mes ens atansem a la vostra revista per fer-vos partícips de la vida i 
obres de la nostra casa familiar, la Llar Santa Anna.

Vida perquè son les persones les que donen sentit a la nostra tasca diària.

guren la història de la nostra Llar.

Aquest any, us volem comunicar les següents novetats:

Durant el mes de juliol, hem consolidat un repte que vam iniciar l’any 2009 i que 

de qualitat basat en un sistema de gestió de qualitat.

Els principals eixos d’aquest sistema son:

El compromís amb la millora continua com una forma de plantejar-nos  ob-
jectius a curt, mig i llarg termini.
La satisfacció del client, no solament la del propi resident si no també la dels 
familiars, voluntaris, administració, personal laboral i congregació.
La formació continua, que mitjançant accions formatives impulsa la millora 

serveis que presta.

Sense oblidar mai, que el nucli d’aquest sistema de gestió de qualitat es el 
resident, entès com una persona única i pluridimensional amb unes necessitats 

d’altres que ja funcionaven, per tal de donar resposta a les múltiples necessi-
tats dels nostres residents.

Destaquem l’activitat de teràpia amb gossos orientada a un grup de residents 
amb grans necessitats de suport i l’activitat d’hort que porta a terme el grup 
de residents autònoms de la Llar.

Per acabar, des d’aquestes pàgines volem agrair el gran esforç fet pel personal 
laboral que fa possible la tasca diària, els voluntaris que ens donen suport i ens 
encoratgen i els Germans de la Congregació que amb el seu carisma i saber 
fer donen sentit a la Llar Santa Anna. 

Agrair també a ACUDAM l’oportunitat de fer arribar la nostra veu als  lectors 
d’aquesta revista que us interesseu, sense cap dubte, pel mon de la disca-
pacitat.

Bones Festes i bon any!
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Esport i Oci ESTER TEMPRADO

RESPONSABLE ACTIVITATS D’OCI  
DE CAPS DE SETMANA ACUDAMEspai d’Oci 

Ja al món grec de Plató i Aristòtil es parlava 
d’oci com a part fonamental de la vida del 
homes “lliures”. L’oci permetia el desenvolu-
pament de la identitat de l’esser humà.

 Envia’ns un correu a la nostra adreça  

elrecodelamistat@gmail.com

Aquest any des de l’espai d’oci i esport d’ACUDAM, volem proposar alguns 

voluntària i escollida.

La proposta és la següent: 
 

Dissabtes al mati, espai obert; de trobada, 
d’intercanvi d’idees, de tallers, de tertúlia, on fent-
nos nostre l’espai físic , l’obrirem a tothom de 
l’entorn que vulgui compartir una matinal de dis-

Diumenges per la tarda  ens afegim a l’oferta de 

a partir dels mitjans dels que disposem, correu, 
propaganda, amics,cartells... posar-lo en comú i 
escollir on es vol anar o què fer.

Com: Mitjançant els suports necessaris, perquè 
tothom i cadascú pugui arribar a disposar de la 

Si voleu participar ho podeu fer.
Si tens quelcom interessant per compartir vine a 

Un dissabte al mes “dia del convidat” 
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EstportsACUDAM: Tria els teus esports

Durant la temporada esportiva 2009-2010, hem aconse-
guit gaudir de l’esport una vegada més, sempre treba-
llant des d’un punt de vista multi disciplinar i coordinat 
amb tots els serveis d’ACUDAM. Com es costum des de 
fa tres anys, cada esportista ha triat les activitats espor-
tives que més li agradaven i s’han esforçat per donar el 
millor de cadascun. 

A l’ACUDAM han fet esport un total de 50 persones, de 
les quals el fan activitats contiunades unes 30 perso-
nes, participant la resta en diferents campionats. Hem 
participat als Campionats territorials i de Catalunya que 
organitza l’ACELL des de fa més de 20 anys; però hi 
hagut més coses. Hem continuat participant al les lligues 
de futbol sala, y vam començar a participar amb un grup 
de 12 persones a les trobades de bàsquet que s’anaven 

persones que juguen a la lliga ACELL de bàsquet amb 
una periodicitat mensual. Per l’altre costat, al setembre 
també vam començar a participar a les trobades de 
tennis taula que organitza l’ACELL conjuntament amb el 

tal de poder gaudir d’un entrenament setmanal amb un 
professional del club de tennis taula, l’Albert.

Entre altres coses destacables, cal parlar en primer lloc 
de que hem rebut un premi del Consell Català de l’Esport 
a la Qualitat atorgat a clubs federats. Hem de parlar 
també del premis als millors esportistes lleidatans que 

aconseguit uns resultats destacats en l’àmbit esportiu 
durant l’any 2009 en els quals, Salva Martín i Raúl Oliva 
van estar premiats.

Individualment hem d’anomenar a diferents esportistes 
que han participat en diferents torneigs esportius: en 

Gerard Andorrà que va participar al I Trofeu Ciutat de 
Barcelona de futbol sala per esportistes amb discapaci-
tat psíquica que va  i en Raúl Oliva, que va formar part 

d’estiu Special Olympics 2010 a Varsovia.

ACUDAM ha participat també enguany al Meeting Inter-
nacional de Figueres ACELL- Special Olympics amb 34 
esportistes que ens van representar al bàsquet, petanca, 
atletisme i tennis taula.

Per últim, afegir que enguany hem canviat les equipa-
cions de futbol sala i bàsquet gràcies al patrocini de la 
Cooperativa d’Ivars; hem rebut també de la clínica den-
tal Linyola un regal de pantalons curts de passeig, i en 

ACUDAM.

esportistes han gaudit del que han escollit: L’ESPORT!!!

Alvaro Terreros

RESPONSABLE D’ACTIVITATS  
FÍSIQUES I ESPORT D’ACUDAM
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Asterio Ruiz

Jo estimo la meva mare i germans i les 
amigues Pilar, Pepita i Maria.
Crec que si no estiméssim estaríem sem-
pre molt sols, per això és bo estimar a 
aquelles persones que t’han ajudat quan 

Josep Niubó

Estimo a la meva parella, la Marta, al meu 
cunyat i cunyada, als pares i sobretot a la 
meva neboda, quan la veig amb la seva 
carona de tendresa em passen tots els 
mals que tinc.
I amb la meva parella, espero el cap de 
setmana per veure-la i estar amb ella.

Marta Reig

Jo estimo a molta gent, tota la meva famí-

a la meva mascota, la cuqueta.
Jo sóc una persona molt carinyosa. Esti-
mar fa que em senti feliç.

Guifré Garlandí

Jo estimo a Déu sobre totes les coses i 
sobre totes les persones.

estimo Déu més estimo els meus pares. 
Déu és un pare i una mare per a mi i em 
fa feliç i sempre tinc estones per a ell. És 
el meu amic. Déu és tot amor.

Atilano Codina

Estimo a la meva padrina que està a 
l’altre món. Abans de morir m’estimava 
molt. Era com una mare per a mi i una 
padrina especial. La hecho de menos.

Josep Curià

Estimo la meva millor amiga, la  Carmen 
Ortiz, amb ella se’m desperten senti-
ments de felicitat i bondat.

Carmen Rodríguez

Quiero a mi padre i a mi madre porque 
ellos me han dado la vida y han luchado 
para tirar a delante; por los hijos que 
somos el tesoro de su amor.

Xavier Roig

Estimo les persones que m’envolten i 
això m’ajuda a tenir amor propi. Això fa 
que em senti bé amb mi mateix i pugui 
fer coses què m’agraden.
El més important és valorar les persones.

Jaume Ginestà

Jo estimo la meva família i els companys 
de treball. Estimar em desperta senti-
ments de tendresa i alegria cap aquestes 
persones.

Pep Perelló

Jo estimo la Lourdes. Ens estimem molt 
i som feliços.
Quan toco el piano tinc molts sentiment i 
també tinc molt amor cap als meus pares.

Assumpció Querol

Estimo la família que tinc ara. Abans te-
nia els pares, cosins i tiets i tot i que són 
coses passades, els recordo.

Emilio Carrasco

Quiero a mi madre. Siento la necesidad 
de respetarla y amarla. Pienso en ella en 
mi silencio. Mi tristeza es saber que por 
ley de vida me dejará ella primero en el 
camino de la vida.

Jordi Prieto

Estimo a la meva família, a la gent bona i 
honesta que em fa sentir bé però sobre-
tot estimo la vida, en els moments bons 
i dolents i amb els sentiments d’alegria 
i tristesa.

T'Estimo“T’Estimo” Gemma Anguera Minguell  PEDAGOGA

Irene Solsona Aixalà  MESTRA

“Una persona emocionalment Intel.ligent és aquella que és capaç de gestionar 

les seves pròpies emocions”.

En articles anteriors ja us havíem explicat la importància de posar en pràctica 

les habilitats emocionals en persones amb discapacitat Intel·lectual per tal de 

viure en harmonia amb un mateix i amb l’entorn.

Pensem que per desenvolupar la Intel·ligència emocional necessitem un treball 

personal constant, sent conscients en tot moment del que sentim, és a dir identi-

davant els estímuls externs.

discapacitat Intel·lectual. Per tant, valorem positivament aquest tipus d’exercici 

on a part de crear un entorn de comunicació i d’expressió promovem un espai 

Com a educadores l’objectiu que ens proposem aconseguir és que treballant les 

emocions els nois i noies d’Acudam potenciïn la descoberta i acceptació d’un 

a millorar la qualitat de vida.

té la seva pròpia manera d’entendre aquest sentiment.



Com t’ho podria dir

perquè em fos senzill, i et f
os veritat,Com t’ho podria dirCom t’ho podria dir

que sovint em sé tan a prop teu
, si canto,

que sovint et sé ta
n a prop meu, si escoltes,que sovint em sé tan a prop teu

, si canto,
que sovint em sé tan a prop teu

, si canto,

i penso que no he 
gosat mai ni dir-t’ho,que sovint et sé ta

n a prop meu, si escoltes,
que sovint et sé ta

n a prop meu, si escoltes,

que em caldria agrair-te tant temps que fa que t’es
timo.i penso que no he 

gosat mai ni dir-t’ho,
i penso que no he 

gosat mai ni dir-t’ho,

Que junts hem caminat,

en la joia junts, e
n la pena junts,

i has omplert tan sovint l
a buidor dels meus motsen la joia junts, e
n la pena junts,

en la joia junts, e
n la pena junts,

i en la nostra par
tida sempre m’has donat un bon

 joc.
i has omplert tan sovint l

a buidor dels meus mots

i has omplert tan sovint l
a buidor dels meus mots

Per tot això i coses
 que t’amagoi en la nostra par

tida sempre m’has donat un bon
 joc.

i en la nostra par
tida sempre m’has donat un bon

 joc.

em caldria agrair-te tant temps que fa que t’es
timo.Per tot això i coses

 que t’amago
Per tot això i coses

 que t’amago

T’estimo, sí,

potser amb timidesa, potser sense
 saber-ne.

potser amb timidesa, potser sense
 saber-ne.
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Amor particular (Lluís Llach)
Com t’ho podria dir

perquè em fos senzill, i et fos veritat,
que sovint em sé tan a prop teu, si canto,

que sovint et sé tan a prop meu, si escoltes,
i penso que no he gosat mai ni dir-t’ho,

que em caldria agrair-te tant temps que fa que t’estimo.

Que junts hem caminat,
en la joia junts, en la pena junts,

i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots
i en la nostra partida sempre m’has donat un bon joc.

Per tot això i coses que t’amago
em caldria agrair-te tant temps que fa que t’estimo.

T’estimo, sí,
potser amb timidesa, potser sense saber-ne.

T’estimo, i et sóc gelós
i el poc que valc m’ho nego, si em negues la tendresa;

t’estimo, i em sé feliç
quan veig la teva força, que empeny i que es revolta, que jo...

Que passaran els anys,
i vindrà l’adéu, com així ha de ser,

i em pregunto si trobaré el gest correcte,
i sabré acostumar-me a la teva absència,

però tot això serà una altra història,
ara vull agrair-te tant temps que fa que t’estimo

T’estimo, i et sóc 
gelós

T’estimo, i et 



 

Comercials de l’empresa 

Leroy Merlin visitant 

l’ACUDAM

Durant l’aplec de 

sardanes a Mollerussa, la 

colla sardanista reconeix 

els 35 anys de l’ACUDAM i 

els 40 de l’agrupament 

Cal Met . 

35é. aniversari 35é. aniversari

35é. aniversari

 

testament vital a càrrec del 

rector de la universitat de 

35é. aniversari.

Un grup de professionals 

d’atenció d’ACUDAM 

visitant altres tallers 

ACUDAM estrena la sala 

d’exposició de tots els 

comercialitza.



Assemblea GeneralResum de l’assemblea general
El passat dia 24 de març es va celebrar la darrera Assemblea General de 

Socis. S’inicià amb unes paraules de l presidenta de l’Associació donant la 

benvinguda a tots els assistents i recordant els difunts de les persones ateses 

als nostres centres i llurs familiars.

En el primer punt de l’ordre del dia, el secretari va procedir a la lectura de l’acta 

anterior, la qual va ser aprovada per unanimitat.

En el segon punt, es va comunicar a l’Assemblea el nobre de baixes i altes de 

socis durant l’any 2009, tal com preveu els estatuts vidents.

Tot seguit, en el tercer punt, els representants dels centres i serveis de 

l’Associació i dels centres vinculats, van informar de les activitats dutes a terme 

durant l’exercici. 

En el quart punt, el cap d’administració va presentar el tancament de comptes 

auditats i consolidats de totes les seccions de l’Entita corresponents a l’exercici 

2009 i els pressupostos del 2010, explicant detalladament les xifres i els con-

ceptes. Ambdós documents van ser aprovats per unanimitat.

El gerent de l’Associació va llegir els seu informe anual, previst en el punt 

cinquè de l’ordre del dia. va basar la seva intervenció -a part dels aspectes 

econòmics i productius- en el comentari de les principals realitzacions de l’any 

en el Servei de Teràpia Ocupacional (STO), en el Centres Especial de Treball 

(CET) i en la Llar-residència i les Llars ACUDAM. Bàsicament es va centrar en 

les millores dels serveis tècinics i en l’antenció a les persones.

En el sisè punt s’aprovà, per unanimitat, l’actuació de la Junta Directiva, durant 

l’exercici 2009.

Finalment, en el punt setè, es va procedir al torn obert de paraules i van in-

tervenir, per aquesta ordre, els socis: Sra. Roser Garrofé, Srs. Artur Garsaball, 

Josep Pijoan i Primi Vallès.

Tot seguit va aixecar la sessió la presidenta de l’Associació, Sra. Teresa San-

tesmases, amb el treadicional parlament de cloenda, del que destaquen els 

següents temes treactas: l’increment de personal tècnic, el nou autacar, la 

nova sala multisensorial, la propera celebració del 35è aniversari d’ACUDAM, 

l’encàrrec d’escriure i publicar un llibre sobre la història de l’entitat al llarg 

Pla d’Ordenació Urbana de Mollerussa (POUM).

Va acabar agraint l’esforç i dedicació de la Comissió Negociadora del POUM 

nics, monitors, producció, comercial iadministarció i de forma personalitzada 

al gerent de l’Entita que ens ha presentat un exercici exitós, tot i la greu crisi 

2010 PRESIDENTA

Teresa Santesmases Boldú

VICEPRESIDENT

Artur Garsaball Timoneda 

SECRETARI 
Ramon Vallès Botines

VICESECRETARI

Ton Solé Bonet

TRESORERA

Maria José Ruzafa Gámez

VOCALS SENARS

Rosa Arqué Pons
Ramon Maria Perelló Roig
Josep Maria Buireu Prats

VOCALS PARELLS

Miquel Carné Valls
Angelina Roure Arnaldo

Antonieta Capell Bonjorn

VOCALS NATS

Joaquim Cifuentes Fernández  
   (Resp. Llar Santa Anna, centre vinculat)

Magda Reñé Montserrat  

Agustí Sanfeliu Andrés  

vinculat)

Josep Pijuan Roca  
   (Responsable dels centres dependents d’ACUDAM)

Bon Nadal i Feliç Any 2010
 Missa del Gall al Catell del Remei
Com ja és tradicional, ens retrobarem a la Missa del gall 
a la Llar Santa Anna del Castell del Remei.

L’hora de la celebració serà a les 12 de la nit.

Compartirem la nit de Nadal amb els germans franciscans 
de Creu Blanca i els seus assistits.

Cavalcada de Reis
El dia 6 de gener ens visitaran Ses Majestats els Reis d’Orient, procedents de 
la Fuliola, acompanyats per la banda el Moli Vell de les Borges i Juneda.

A les 6:30 de la tarda a la Llar Santa Anna del Castell del Remei.
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