
El passat diumenge 16 de desembre Barbens va acollir 
el tradicional esdeveniment de l’entat  on persones 
ateses, famílies, treballadors/es, voluntaris i amics de 
l’ACUDAM varen poder gaudir d’una vetllada única.
 
Durant el transcurs de l’acte va tenir lloc la visualització 
del  making of del primer calendari solidari de 
ll’ACUDAM , el lliurament de  les plaques a les persones 
que porten 25 anys de trajectòria a l’entat i l’entrega 
dels premis del concurs NOU LOGOTIP ACUDAM. 

L’esperit nadalenc ha arribat a l’ACUDAM i les acvi-
tats i la decoració dels diferents serveis de l’entat 
així ho reflecteixen. 

Les decoracions que s’aprecien han estat realitzades 
per les persones ateses mitjançant les diferents 
acviacvitats relacionades amb l’art que habitualment 
tenen lloc a l’STO, el servei d’Habitatge i en algunes 
sessions dels Cursos de Formació.
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ACUDAM tria nova imatge corporava. Sorolla es proclama guanyador del concurs NOU LOGOTIP ACUDAM. Pel que 
fa als dos accèssits han estat per Àlex Moreno Lara i Jesús Palau Bones. El concurs ha  comptat amb el suport 
d’Xtrategics, l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàsques de Catalunya , el Departament de Cultura de la Generali-
tat i la Diputació de Lleida la qual ha estat el principal ens patrocinador. Més info a www.acudam.org



C/ Ferrer i Busquets n*2
Mollerussa  25230
973 71 04 04 

La darrera trobada de centres ocupacionals d’ALLEM ha 
estat organitzada per l’ACUDAM i celebrada a 
Mollerussa.  

Les trobades ocupacionals permeten establir lligams 
entre les diferents persones que hi parcipen 
mitjançant  un seguit d’acvitats de lleure molt variades 
en funció de cada trobada, en el nostre cas, acvitats 
esporesporves ambientades amb el Nadal.  

Diferents persones del servei d’Habitatge varen parci-
par el passat  1 de desembre com a voluntaris en la cam-
panya anual que organitza el Banc d’Aliments.

El Gran Recapte d’Aliments és una campanya de recollida 
d’aliments bàsics per aconseguir que les persones amb 
més necessitats del nostre entorn puguin rebre ajuda 
alimentària. 

ACUDAM organitza juntament amb la Llar Terres 
de Ponent i l’escola Siloé l’acte de celebració del 
Dia Internacional de les persones amb disCAPACI-
TAT. L’acte es va celebrar al Teatre l’Amistat de 
Mollerussa. Com a novetat aquest any, s’ha infor-
mat de la iniciava “Creixem amb la diversitat”. 
Una campanya organitzada per les tres entats 
que té com a objecu apropar la realitat de les per-
sones amb discapacitat a tot l’alumnat, fomentar 
l’educació en valors i ajudar a créixer amb la diver-
sitat mitjançant una sèrie de tallers que ndran 
lloc a parr del setembre de 2019 a les escoles i 
centres educaus de la ciutat. 

Tal com et vam dir Jordi, el teu racó connua per recordar-te i seguir amb la teva tasca. Tinc el privilegi de 
ser la primera persona que redacta unes paraules en aquest espai.  Aprofito per fer un toc d’atenció i re-
cordar a totes aquelles persones vinculades a l’ACUDAM i que siguin usuaris d’alguna de les  diferents xarxes 
socials; podeu ajudar  en la difusió del dia a dia de l’ACUDAM.  Com? Fàcil, posant un like en una publicació 
d’Instagram, comparnt una publicació al facebook o repiulant un tweet al twier. 
Si això succeeix, la tasca de l’ACUDAM arribarà  a moltes més persones, i no
costa gens. Ens ajudem?
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