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El divendres dia 15 de novembre, es va realitzar a la sala polivalent de la 
residència, una xerrada formativa a les famílies sobre l’ètica assistencial, 
impartida per la Sra Carme Vega, infermera, professora universitària 
d’infermeria de Sant Joan de Déu i experta en bioètica.  
Ens va venir a parlar dels drets que tenim totes les persones independentment 
de les nostres competències funcionals: dret a la intimitat, a escollir, al 
respecte, a l’atenció individualitzada, a la confidencialitat, etc. Aquest tema va 
lligat a la formació que varem fer l’any passat sobre Planificació Centrada en la 
Persona i el Suport Conductual Positiu. Creiem que és important que les 
famílies puguin conèixer els temes en els que ens estem formant els 
professionals, per tal de fer junts un mateix camí alhora de millorar l’atenció a 
les persones que atenem. 
Va haver una bona participació per part de les famílies, agraïm a tothom que va 
venir, encara que convidem als que no van poder assistir que no dubtin en venir 
a la propera formació, és interessant que totes les famílies puguin escoltar-ho. 
 

El diumenge dia 15 de Desembre, l’ACÚ DAM celebra el 
tradiconal dinar de Nadal  al restaurant el Resquitx. Com 
cada any us hi esperem a tots, no hi falteu!  

Des d’Allem continuem amb la campanya de 
recollida de signatures. Recordeu que podeu 
disposar de papers per signar al taller .  

El dimecres dia 4 de 
desembre, a les 7 de 
la tarda al teatre de 
l’Amistat , tindrà lloc 
un espectacle titulat 
“DONA”  a càrrec d’e 
la companyia danesa 
Projeckt Vaerkstedet 
Limfjorddkolen 
(persones amb 
discapacitat intel-
lectual). El preu de 
l’entrada és de 2 
euros. 
 

Lligues futbol sala i 
bàsquet ACUDAM 2013  
Aquest mes hem jugat les 
lligues de futbol sala i 
bàsquet que organitza la 
Federació ACELL. 
La jornada de bàsquet es va 
cel·lebrar a Lleida el 9 de 
novembre i vam jugar contra 
ASPROS de Lleida. 
La jornada de futbol sala es 
va jugar el dia 23 contra 
APROMI de Juneda i l’ALBA 
de Tàrrega. 
Campionat de Tennis Taula 
i Bàdminton  
El dia 16 de novembre, es va 
celebrar al pavelló de l’INEFC 
de Lleida el XXIII Campionat 
Territorial de Tennis Taula i 
Bàdminton que organitza la 
Federació ACELL  a Lleida. 
Marxa Special Olympics 
2013 
Un total de 23 persones de 
l’ACUDAM inclosos familiars 
d’algun dels participants, van 
anar el 24 de novembre a la 
XVI ena. edició de la Marxa 
Special Olympics.  
Sortida partit Força Lleida  
El dia 15 de novembre, 8 
persones d’ACÚDAM 
acompanyats per dos 
monitors van gaudir al Barris 
Nord del partit Força Lleida- 
River Andorra.   
 

El 28 de novembre, un centenar de persones de 
diferents tallers de la província Lleida van participar a 
Mollerussa de la trobada ocupacional  que va 
organitzar el nostre taller amb la temàtica de Jocs 
Tradicionals per a la Tercera Edat. 
Van jugar a diferents jocs tradicionals que van ser 
triats pel grup d’Autogestors d’ACÚDAM fent un 
treball de reminiscència.  
Va ser una jornada intensa en el que els Autogestors 
d’ACÚDAM van formar part de l’organització i van 
donar el seu suport en la realització d’aquest 
esdeveniment.  
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Des de l’ACÚDes de l’ACÚDes de l’ACÚDes de l’ACÚDAM volem acomiadar a la DAM volem acomiadar a la DAM volem acomiadar a la DAM volem acomiadar a la 
Carme, i quina millor forma que Carme, i quina millor forma que Carme, i quina millor forma que Carme, i quina millor forma que 
recordantrecordantrecordantrecordant----la, ja que tot el que es manté viu la, ja que tot el que es manté viu la, ja que tot el que es manté viu la, ja que tot el que es manté viu 
al record no mor.al record no mor.al record no mor.al record no mor.    
    
QuiQuiQuiQui millor podria parlar de la Carme és  millor podria parlar de la Carme és  millor podria parlar de la Carme és  millor podria parlar de la Carme és 
sens dubte el seu germà Xavier, tsens dubte el seu germà Xavier, tsens dubte el seu germà Xavier, tsens dubte el seu germà Xavier, també els ambé els ambé els ambé els 
seus companys de residèseus companys de residèseus companys de residèseus companys de residència, els quals ncia, els quals ncia, els quals ncia, els quals 
estan tristos, sobtats, i també els monitors i estan tristos, sobtats, i també els monitors i estan tristos, sobtats, i també els monitors i estan tristos, sobtats, i també els monitors i 
monitores que l’han acompanyat durant monitores que l’han acompanyat durant monitores que l’han acompanyat durant monitores que l’han acompanyat durant 
aquests anys, l’han empenyut i sovint han aquests anys, l’han empenyut i sovint han aquests anys, l’han empenyut i sovint han aquests anys, l’han empenyut i sovint han 
frenat la sfrenat la sfrenat la sfrenat la seva impaciència, sempre ràpid, eva impaciència, sempre ràpid, eva impaciència, sempre ràpid, eva impaciència, sempre ràpid, 
ràpid…ràpid…ràpid…ràpid…    
    
Qui no coneixia aquella vessant tan Qui no coneixia aquella vessant tan Qui no coneixia aquella vessant tan Qui no coneixia aquella vessant tan 
espontània e insistent de la Carme, quan espontània e insistent de la Carme, quan espontània e insistent de la Carme, quan espontània e insistent de la Carme, quan 
anava al metge o a qualsevol visita, anava al metge o a qualsevol visita, anava al metge o a qualsevol visita, anava al metge o a qualsevol visita, 
aaaacabava sent l’entrevistadora encabava sent l’entrevistadora encabava sent l’entrevistadora encabava sent l’entrevistadora enlloc de lloc de lloc de lloc de 
l’entrevistada.l’entrevistada.l’entrevistada.l’entrevistada.    
    
Hem rigut amb la Carme, hem corregut, Hem rigut amb la Carme, hem corregut, Hem rigut amb la Carme, hem corregut, Hem rigut amb la Carme, hem corregut, 
hem parahem parahem parahem parat i ara ens acomiadem , per t i ara ens acomiadem , per t i ara ens acomiadem , per t i ara ens acomiadem , per 
algunes persones aquest moment és un algunes persones aquest moment és un algunes persones aquest moment és un algunes persones aquest moment és un 
final, per d’altres un fins que ens tornem a final, per d’altres un fins que ens tornem a final, per d’altres un fins que ens tornem a final, per d’altres un fins que ens tornem a 
veure.veure.veure.veure.    
    
    Adéu Carme. Adéu Carme. Adéu Carme. Adéu Carme.     
 

“Era una bona amiga, l’enyoraré molt”“Era una bona amiga, l’enyoraré molt”“Era una bona amiga, l’enyoraré molt”“Era una bona amiga, l’enyoraré molt”    
E.VilesE.VilesE.VilesE.Viles    
    
“Li agrada“Li agrada“Li agrada“Li agradavavavava molt anar a Bell molt anar a Bell molt anar a Bell molt anar a Bell----lloch”lloch”lloch”lloch”    
J.TàssiesJ.TàssiesJ.TàssiesJ.Tàssies    
    
“Li agrada“Li agrada“Li agrada“Li agradavavavava regalar el que regalar el que regalar el que regalar el que era seu” era seu” era seu” era seu”    
J.PrietoJ.PrietoJ.PrietoJ.Prieto    
    
“Trobaré a faltar la seva companyia”“Trobaré a faltar la seva companyia”“Trobaré a faltar la seva companyia”“Trobaré a faltar la seva companyia”    
S.PonsS.PonsS.PonsS.Pons    
    
“Era muy generosa”“Era muy generosa”“Era muy generosa”“Era muy generosa”    
C.OrtizC.OrtizC.OrtizC.Ortiz    
    
“Era una persona molt sensible”“Era una persona molt sensible”“Era una persona molt sensible”“Era una persona molt sensible”    
A.RuizA.RuizA.RuizA.Ruiz    
    
“Et trobem molt a faltar”“Et trobem molt a faltar”“Et trobem molt a faltar”“Et trobem molt a faltar”    
TOT l’ACÚDAMTOT l’ACÚDAMTOT l’ACÚDAMTOT l’ACÚDAM    


