
L’ACUDAM fa 8 anys que disposa d’un espai de super-
visió per a l’equip tècnic dels serveis d’atenció a les 
persones. La responsable de conduir el grup és la Dra. 
Imma Buj. 
Solen treballar en equip casos de més complexitat que 
els que es tracten dins d’un servei específic i també 
treballen arcles d’interès, es formen i amplien 
coneixements. En altres sessions realitzen una mirada 
cap al propi equip, on avaluen accions, objecus, ac-
tuds... i que en tractar-los es poden millorar. 
Més informació a www.acudam.org 

17 persones de l'STO i d'Habitatges varen gaudir del 
19 al 21 de juny de tres dies de vacances per la Vall. 
Els seus pobles, les esglésies (patrimoni reconegut 
per l'UNESCO), els seus paisatges... un dels tresors de 
Catalunya. I la temperatura molt més agradable en 
aquesta època de l'any que a la plana de Lleida. Dies 
d'experiències i vivències que els parcipants s'em-
porporten a casa seva. 
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Barcelona va acollir el passat 15 de juny la X Edició dels Premis Nacionals Special Olympics Catalunya. Josep 
Pijoan i Roca, anc gerent i actual tresorer de l'ACUDAM va ser guardonat amb el Premi d'Honor Francesc 
Marnez de Foix. Pijoan va ser vicepresident de la Federació ACELL, president de Special Olympics Catalunya 
i vicepresident de Special Olympics Espanya, entre d'altres. + info a www.acudam.org
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El passat 12 de juny el serveis d'Habitatge va acollir la 
sessió formava sobre "suport acu" imparda per 
Susanna Vert. 

Treballadors/es dels serveis de Teràpia Ocupacional 
(STO) i d'Habitatge varen poder aprendre com millorar i 
donar suports personalitzats responent als interessos i 
necessitats de cada persona atesa.

En la darrera setmana de juny ha ngut lloc l'úl-
ma sessió d'equinoteràpia. Així doncs, ens hem 
acomiadat fins al curs que ve de l'Ingrid i la Nana. 
Agrair també la col•laboració de les voluntàries de 
Cáritas Pla d'Urgell que ens han realitzat suport al 
llarg de tot el mes de juny.

El dissabte 29 de juny es va celebrar la cursa a Miral-
camp. La cursa, solidària amb  la nostra entat ens ha 
desnat part de la incricpió. A més a més, diferents 
persones de l’ACUDAM varen parcipar com a volun-
taris/àries en l’organització.

1.240 músics hi han parcipat en la tercera edició. 
L'Adrià, la Gemma, l'Asterio, l'Adelina i en Carles 
de la nostra entat juntament amb la mestra de 
música Pilar Pelegrí, varen interpretar "Glory Days" 
amb la bateria. 
UnaUna edició de rècord i altre cop solidària amb 
l'ACUDAM. El sorteig solidari de la rifa de la rèplica 
de la guitarra de Brue Springsteen ha estat pel 
número 0666. Sols falten 364 dies per la pròxima 
edició, “no surrender” fins que vingui el Boss!

A totes les persones que formem ACUDAM ens sasfà i molt que el nostre amic i company Josep Pijoan hagi 
rebut la disnció de Special Olympics Catalunya. És un premi merescut a tota una trajectòria personal i pro-
fessional dedicada a promoure la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat intel•lectual i 
la seva inclusió a la societat. Sols dir-te que ens honres i ens omples d'orgull amb aquest merescut premi 
cap a la teva persona Josep. 
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