Com a novetat al CET , tenim l'entrada d'un
nou treballador: Moisés Jimenez Velillas.
Benvingut a l’Acúdam, Moises!!!

Els dies 30, 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre, 27
esportistes i 6 entrenadors d’ACÚDAM van
participar als Jocs Special Olympics que es van
celebrar a Calella i Barcelona. Van participar en 4
disciplines esportives: futbol sala, natació,
petanca i tennis taula.
Tots els esportistes es van emportar la seva
medalla a casa, ja fos d’or, plata, bronze o de
participació, fruit i premi pel seu esforç per
superar-se dia a dia.
Recordem també que el dia 22 d’octubre la torxa
va passar per Lleida i la Susana Ruíz, va ser la
primera rellevista juntament amb el regidor
d’esports de l’ajuntament de Lleida Txema
Alonso.

ACUDAM N.30
28 DE NOVEMBRE DE 2014

Aquest mes la nostra companya
Irene Solsona ha començat com a
nova Directora de Llars i
Residència Acúdam.
Li agraïm la tasca feta fins ara a
l’STO, la qual a durat anys!!! i, li
desitgem molta sort en el nou
càrrec. Ànims i endavant!!!

I també la Melissa Sassi ha
començat com a nova psicòloga
de la Residència.
Et donem la benvinguda,
Melissa!!

El dissabte dia15 de novembre varem anar al
Pavelló Agnès Gregori i Prunera de Lleida a
participar de la Jornada +QBASKET PARA
TODOS, jornada d’esport inclusiu, adreçada
a persones amb discapacitat que va
organitzar la Federació Espanyola i
Catalana de Bàsquet, amb el suport de la
Federació ACELL.

Varem gaudir d’un matí de bàsquet amb
diferents activitats i ens varem emportar
diferents regals.
També varem poder compartir bàsquet i
riures amb el gran Fernando Romay.
Ens van acompanyar diferents jugadors i
l’entrenador de l'Actel Força Lleida així com
diferents autoritats de Lleida i del món del
l’esport.

El dia 6 de novembre vam participar en la
Jornada d’Envelliment organitzada per
ALLEM; amb aquest tema com a eix,
diferents tallers de Lleida varen fer una
presentació de bones pràctiques fetes al seu
propi centre amb la finalitat d’anar donant
cobertura a aquest procés d’envelliment.
ACÚDAM va exposar que actualment
tenia creades dues unitats diferents
destinades a l’envelliment, les quals
s’havien creat a mesura que varen sorgir
aquestes necessitats.
L’una, STO-EA atèn persones amb grans
necessitats de suport i l’altra atèn a
persones més autònomes, autogestors.

Ahir "Dia Internacional contra la
violència de gènere" ens varem reunir un
grup de ciudatans de la població de
Mollerussa per llegir un manifest que aquest
any parlava específicament de la violència de
gènere sobre persones amb discapacitat. Ens
van convidar a participar en la lectura del
manifest juntament amb l’Associació de
dones Albada i de la Residència Terres de
Ponent, que atén persones amb discapacitat
física.

Recordem que el proper mes de
desembre començarà el nou taller de
lleure sobre el tema del Nadal.
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