
Un mes després de la històrica manifestació a Barce-
lona ens hem tornat a mobilitzar a la capital catalana. 
El passat 21 de maig una cinquantena de persones de 
l'ACUDAM va parcipar en una concentració a Barce-
lona organitzada per l'Associació Empresarial 
d'Economia Social Dincat. La concentració va tenir 
lloc davant del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per exigir millores en el finançament tant 
dels Centres Especials de Treball, com dels mòduls 
delsdels serveis assistencials per a persones amb disCA-
PACITAT.

Els Mossos d'Esquadra van recuperar el passat 19 de 
maig la furgoneta robada de Brico Tap, la marca de 
productes de ferreteria de l'ACUDAM. La furgoneta 
va ser trobada en una àrea de descans de l'AP-7, prop 
del Vendrell. El robatori de la furgoneta va                          
viralitzar-se en diferents xarxes socials i va tenir força 
seguiment en diferents mitjans de comunicació.      
ActualmeActualment s'està realitzant una valoració del vehicle 
per determinar la seva funcionalitat, ja que ha sofert 
alguns desperfectes i avaries.
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Al llarg del primer trimestre han ngut lloc diferents sessions de grups de treball formats per famílies. Les 
conclusions i reflexions d’aquests grups es van fer públiques a la resta de famílies de l’entat el passat 28 de 
maig. En aquest retorn, també va tenir lloc l’actuació de l’”Equipo Ja”, i per finalitzar la trobada es va realitzar 
un pica – pica dins el nou espai “Art d’Inclusió” de l’ACUDAM.  
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Diferents treballadors/es de l'entat han realitzat ses-
sions formaves sobre "El Pla d'Igualtat" impardes per 
Susanna Salse. Les treballadores i treballadors que no 
han parcipat en aquesta ocasió en les diferents            
sessions, ho faran més endavant. En finalitzar l'any, tot/a 
professional de l'ACUDAM haurà d'haver realitzat aques-
ta formació. Alguns/es professionals també han realitzat 
fformació en relació a la nova Llei de Protecció de Dades 
personals i garana dels drets digitals realitzada per 
l'empresa PDDATA.

Els usuaris/àries del Centre d’Atenció Especialitza-
da (CAE) amb l’arribada del bon temps no paren!  
El CAE està  ubicat a la Residència en el funciona-
ment del Centre de Dia, i aquests dies les persones 
ateses al servei aprofiten al màxim tots  els recur-
sos que ofereix tant el servei com Mollerussa.

Organitzat pel CB Mollerussa i l’ACUDAM. En aquesta 
fita esporva hi van parcipar un total de 60 espor-
stes. Els equips unificats estan formats per 
esporstes amb i sense disCAPACITAT  intel•lectual, 
afavorint així la inclusió i la normalització a través de 
l’esport.

Un any més el fesval serà solidari amb la nostra 
entat. Tindrà lloc el 29 de juny a Vilanova de Bell-
puig, i ja compta amb més de 500 músics inscrits 
per interpretar la cançó Glory Days, de Bruce 
Springsteen. Aquest any no hi haurà xapes a        
benefici de l’ACUDAM. El No Surrender Fesval     
realitzarà un sorteig de la rèplica de la guitarra del 
Bruce,Bruce, fabricada pel luer Juan Yeste. La recapta-
ció que s’obngui amb el sorteig de l’instrument 
es donarà íntegrament a  l’ACUDAM.  

El retorn realitzat el passat 28 de maig a les famílies va ser molt posiu. Tot i que a vegades  costa trobar la 
fórmula perquè les famílies parcipin en les acvitats que se’ls proposa des de l’ACUDAM; aquest cop hem 
pogut reunir una setantena de famílies. Esperem  que l'èxit d'aquesta darrera reunió es vagi repent en fu-
tures ocasions. Les famílies són un dels pilars d'aquesta associació i cal que així connuï sent. És cosa de 
tothom rar endavant l'ACUDAM i poder connuar trobant espais de reunió, diàleg, de reflexió, formaus i 
on cadascú suma, i vosaltres, famílies, sumeu molt!
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