
Estan integrats per familiars de l’entat.  La finalitat 
d’aquests grups és abordar 3 temes  d’interès per les 
nostres famílies i per la mateixa entat:
- Serveis actuals i finalitat d’aquests
- Anàlisis econòmic de l’entat
- Passat, present i futur de l’organització
DuDurant els mesos de febrer, març i abril els diferents 
grups tractaran aquests temes dinamitzats per 
professionals de l’ACUDAM. S’espera que al mes de 
maig ngui lloc una diada amb totes les  famílies de 
l’entat on s’exposarà el treball realitzat pels grups i on 
es reflexionarà  sobre el model parcipau de les 
famílies amb l’entat.

Amb la finalitat de poder obtenir informació que 
avaluí l’atenció donada a les persones ateses per l’en-
tat, realitzem de forma anual enquestes de sasfac-
ció per tal de conèixer com ACUDAM està duent a 
terme la seva tasca. 

Són avaluats aspecte com l’atenció directa, el servei 
de menjador, transport i altres que varien en funció 
del servei que es beneficia cada persona.  
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El dijous 31 de gener un miler de persones vinculades a les entats que atenem a persones amb discapacitat de 
Lleida hem denunciat que estan en perill 650 llocs de treball arran de l’augment del Salari Mínim Interprofessional 
(SMI) i reclamem més suport del Govern. ACUDAM hi va ser present. Més info a www.acudam.org 



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

Del 18 al 20 de gener va tenir lloc a les Borges Blanques 
la darrera edició de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra. 
ACUDAM va ser-hi present un any més amb el seu 
estand com a productor d'oliveres. El certamen és un 
dels principals esdeveniments del sector. 

L'eL'estand de l’ACUDAM està construït amb el màxim de 
materials reusables. Segurament no és 100% perfecte, 
però és l'enèsima vegada que el reulitzem i a cada fira 
que hi anem, contribueix una mica més a la sostenibili-
tat.

Residents, familiars i treballadors/es del servei varen 
gaudir un any més amb la visita de Ses Majestats.  El 
dissabte  5 de gener el servei  va acollir la cita per darrera 
vegada. Els Reis  varen reparr  regals  per a tots els pres-
ents, il•lusió i bons desitjos per encara aquest 2019 que 
tot just iniciem.
AgAgrair a la Colla dels Cinquanta  i més de Mollerussa pels 
regals que ens han fet pel despatx mèdic d’Habitatges 
(material terapèuc).

Aquest projecte té per objecu facilitar la inte-
gració social i laboral, així com el desenvolupament 
de l’autonomia personal de l’alumnat de l’escola 
Siloé que té plaça assignada a la nostra entat, 
concretament pel Servei de Teràpia Ocupacional 
(STO).
Un cop al mes té lloc una sessió on aquests/es 
alumnes que s’incorporaran el pròxim curs visiten 
l’STO. Les sessions tenen com a finalitat conèixer el 
centre, els diferents espais, els horaris, els difer-
ents grups, treballs que es realitzen, drets i 
deures… i sempre gaudeixen del recolzament d’un 
companya/a de suport (usuari/ària de l’STO). 

Aquests darrers dies hem fet públic el moment dicil que vivim les entats sense ànim de lucre que geso-
nem els Centres Especials de Treball. Ho hem fet per carta i en les diferents plataformes digitals, preguem 
que esgueu parcipaus en tot allò que ACUDAM us indiqui. Sols junts i amb la implicació de tothom 
podrem fer front un cop més a les adversitats que ens depara el moment actual. 
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ACUDAM
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