
Alumnes de l’escola Mestre Ignasi Peraire varen en-
trevistar el passat 29 de gener  la presidenta de 
l’ACUDAM, Angelina Roure.  
Mip Ràdio és un projecte radiofònic de l’escola Mestre 
Ignasi Peraire on els protagonistes són l’alumnat. 
Aquests es converteixen en pets periodistes on trac-
ten un gran ventall de temes i on també entrevisten 
personalitats de la ciutat. 
Angelina Roure va tenir el plaer de ser entrevistada i 
va poder explicar als pets periodistes què és 
ACUDAM i allò que fem. Podeu escoltar l’entrevista a 
la pàgina web www.acudam.org 

Rosa Morera, directora tècnica de  l’Àrea d’Atenció a 
les Persones de l’ACUDAM ha realitzat  una sessió  
sobre el Suport Conductual Posiu al curs formau 
de la Federació ALLEM. Aquest curs  s’adreça als 
monitors/es nous de les entats de la federació.   

El Suport Conductual Posiu és la metodologia de 
treball desnada a resoldre problemes de conducta.

n*77
28 de febrer de 2019
comunicacio@acudam.com

ENTITAT / EDUCACIÓ

ASSOCIACIÓ / PRESÈNCIA / METODOLOGIA  

STO  / CET / PROJECTES 

En el primer BREU de l’any us hem explicat el projecte que permet de forma exitosa l’adequació d’alguna de les persones 
del Servei d’Orientació a la Integració (SOI), que inicialment s’ubiquen dins de l’STO, optar al Centre Especial de Treball 
(CET) de l’ACUDAM. El projecte s’inicia en el moment que la persona manifesta estar-hi interessada, mitjançant  un procés 
que li permetrà afrontar el canvi al CET de forma personalitzada, amb un suport i acompanyament professional que garan-
ran una bona inclusió al seu lloc de treball.  Tots els BREUS a www.acudam.org
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Mes de vergen pel departament Comercial de  
l'l'ACUDAM. El primer cap de setmana de febrer hem 
estat presents en la Fira de la Candelera celebrada a 
Molins de Rei. Aquí els productes exposats han estat els 
plançons d’olivera. Tenim dues varietats d'oliver arbequí, 
la primera, amb cerficat Irta (Clon IRTA i•18) i l'altra va-
rietat, Estàndard originària de la zona de Tarragona. 
  
Les dues darreres fires on també ha parcipat ACUDAM 
han estat a Expocadena (Sevilla) amb els diferents pus 
de corna que fabriquem i Enomaq (Saragossa) amb oli-
veres, protectors i planters.

Aquest mes s’ha reiniciat l'acvitat d'equinoteràpia. En 
aquesta acvitat hi parcipen  usuaris de l'STO i d'Habi-
tatge i és possible gràcies a la col·laboració entre els 
alumnes de l'IES Mollerussa i l 'ACUDAM. 

Per la seva part, els nostres esporstes de l'equip de 
bàsquet varen comper en el Campionat Territorial de la 
Federació ACELL celebrat a Balaguer, una jornada 
d'esport, did'esport, diversió i germanor.  

El passat 18 de febrer un grup de persones de 
l’ACUDAM va poder visitar en exclusiva el Circuit de 
Catalunya.    

AqueAquests dies les diferents cases de Fórmula 1 estan 
realitzant els seus tests. També es va tenir l’oportu-
nitat de conèixer el Paddock, una experiència vi-
brant i amb molta adrenalina que ha estat possible 
gràcies a Special Olympics Catalunya.

Tinc l'honor d'escriure unes línies amb aquest espai. Us vull parlar sobre els beneficis de fer esport:

- Millora la forma i la resistència. 
- Ajuda a mantenir el pes corporal. 
- Rebaixa la tensió i l'estrès. 
- Ajuda a relaxar-nos.
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s que feu espo
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Per Alfredo Bañuelos
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