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ACUDAM / TRANSPARÈNCIA

A parr d’ara les ofertes laborals de l’ACUDAM es 
poden consultar en la pàgina web www.acudam.org 
(concretament en l’apartat uneix-te / treballa amb 
nosaltres). Allí es troben exposades les ofertes laborals 
en curs. En cada oferta de treball  hi ha explicat el lloc 
de feina a cobrir, els requisits que han de tenir els 
ccandidats i candidates, l’horari laboral i les tasques  a 
desenvolupar. Poden optar a les ofertes laborals tant 
les persones treballadores externes com internes. 

Coincidint amb el Dia Mundial de la Juscia Social (20 
de febrer), el digital "surtdecasa.cat" en la seva edició 
de Ponent ha realitzat una entrevista a Angelina 
Roure, presidenta de l'ACUDAM. Al llarg de l'entrevis-
ta la nostra presidenta fa un repàs dels inicis de 
l'ACUDAM fins a arribar al present, explicant també 
les fites conquerides i les que manquen per aconse-
guir.  Podeu llegir l'entrevista a www.surtecasa.cat

COMUNICACIÓ / PRESIDÈNCIA

ALLEM / CETs/ ACUDAM 

El passat 7 de febrer ACUDAM va acollir la primera trobada de CETs de la Federació Allem. L'objecu d'aques-
ta trobada ha estat fer xarxa entre les entats i presentar els nostres serveis i productes. Ha estat la primera 
de moltes i ens ha de permetre enforr i aconseguir una major projecció dels CETs al territori.
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Qui ha dit que gesonar i reconèixer les emocions fos 
fàcil? Aquest ha estat el tol de la formació realitzada 
a 38 treballadors/es del nostre CET celebrada al llarg 
de 4 sessions (a càrrec de "Dic Associació"). Una altra 
formació que ha ngut lloc i emmarcada dins dels 
"cursos de formació" ha estat sobre "l'educació bàsica 
financera". Aquesta formació ha estat imparda de la 
màmà de l'Associació de Voluntaris "La Caixa" a Lleida i hi 
han parcipat 18 treballadors/es.

Febrer ha estat el mes on hem parcipat en un major 
nombre de fires respecte de la resta de mesos. Les 
fires on hem parcipat han estat: Fira de la Candelera 
(Molins de Rei), Expocadena 2020 (Bilbao) i en la Fira 
Internacional de la Maquinària Agrícola (Saragossa). 
Totes elles fires referents en el seu sector. Hem pogut 
exposar les novetats que oferim en l’àmbit agroali-
mementari i en el de la llar (ferreteria, bricolatge i 
decoració). Si vols conèixer tota la nostra gamma de 
productes visita www.acudam.com     

150 persones parcipen en la Trobada Ocupacional 
organitzada per ACUDAM i celebrada a Mollerussa. El 
pavelló poliesporu municipal va acollir l’esdeveni-
ment el passat dia 13 febrer. L’eix temàc de la troba-
da van ser els jocs recreaus. 

Balaguer ha acollit el campionat territorial de 
bàsquet de la Federació ACELL. 192 esporstes d’11 
clubs es van donar cita al Pavelló Firal Impacsa. El 
campionat va comptar amb proves adaptades per a 
tots els nivells esporus.

Us ancipem que durant el marc de la fira de Sant Josep de Mollerussa se celebrarà un any més la caragola-
da solidària (i ja en serà la 3a edició) organitzada per la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida, 
l'Obra Social "la Caixa" i l'Ajuntament de Mollerussa. Els diners recaptats en la venda de les racions de cara-
gols aniran desnats íntegrament a l'ACUDAM. El pa de l'Escola de Música de Mollerussa acollirà la fita. 
Aviat us facilitarem tota la informació, esgueu atents/es!


