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Ja fa més de dues setmanes del confinament del 
servei. L’equip de professionals organitza acvitats 
que fan més còmode el dia a dia als residents. 

Es realitzen acvitats com ioga, pintura, exercici sic, 
cura personal, tallers creaus, ball... 

La parcipació en les acvitats es realitza en funció 
dels interessos de la persona, capacitats i adequació.  

HABITATGE / COVID19

ACUDAM / ORGANITZACIÓ

ACUDAM agraeix l'esforç que estan fent les persones ateses i tots els professionals de l'entat en aquests 
moments.

Els Serveis d'Habitatge atén a 51 persones en estat de confinament. Tant gerència com les direccions dels 
diferents serveis i equips de professionals, mantenen una coordinació diària, actuant amb la màxima 
professionalitat i vetllant pel benestar i la qualitat de vida de les persones ateses.

ComCom ja sabeu, el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) ha suspès la seva acvitat fins a nou avís. Així i tot, 
l'equip de professionals de l'STO està reforçant l'atenció directa i tècnica als Serveis d'Habitatge, aquest fet, 
es prolongarà fins a tornar a la normalitat.

I el Centre Especial de Treball desenvolupa la seva acvitat sota mínims. Agrair també l'esforç que realitzen 
els diferents treballadors i treballadores en rar endavant les demandes producves per donar resposta als 
nostres clients del sector agroalimentari.



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

Angelina Roure, presidenta de l’ACUDAM. 

ALLEM / STO ACELL / ESPORT

COMUNICACIÓ / HABITATGES 

DONA / SOCIETAT 

COL·LABORACIONS

Els diferents governs han pres mesures per pal·liar la crisi sanitària del país. La nostra entat també ha execu-
tat un seguit d’accions amb l’objecu de minimitzar el risc de contraure el Covid 19 per totes aquelles per-
sones que som i formem l’ACUDAM. Les accions que s’han pres tenen com a objecu garanr el benestar de 
tothom. Agrair als professionals i les persones ateses els esforços que en aquests moments esteu realitzant, 
gràcies. Estem vivint una situació complexa, segur que amb la voluntat que hi estem posant, la superarem i 
en sorrem reforçats.

ACTES / ALLEM

S’ha realitzat un videoclip de les persones residents 
dels Serveis d’Habitatge amb la cançó "Ballarem" del 
grup Lleidatà “Koers”. Ens toca viure una situació insòli-
ta i dicil. Comparm amb vosaltres aquest vídeo ca-
rregat d’energia que transmet opmisme i esperança. 
Malgrat tot, tal com diu la cançó: “res ens aturarà”. No 
ens cansarem d’agrair la tasca dels professionals que 
treballen amb i per a les persones, i la nostra solidaritat 
amb aquelles persones afectades pel #Covid 19 i les 
seves famílies.
Coneix el vídeo al canal de youtbe de l’ACUDAM.

ACUDAM es va sumar a la campanya "Sense TOTES les 
dones, no hi ha revolució" endegada per Dincat per 
celebrar el dia internacional de la dona. Van parci-
par-hi diferents serveis d'atenció a les persones i sec-
cions del Centre Especial de Treball. Mitjançant fo-
tografies reivindicaves per les xarxes socials o fins i 
tot, com és el cas de les persones del Centre de Dia, 
amb la creació d'un quadre arsc.

DINCAT Federació, AEES DINCAT i la Federació 
ALLEM, van presentar el passat 5 de març a Lleida el 
“Llibre Blanc per a la Formació, Ocupació i Treball de 
les Persones amb Discapacitat i Especials Dificultats 
als Centres Especials de Treball de Catalunya.”
Tota la informació a www.acudam.org

La Diputació ha col·laborat amb una aportació 
econòmica d'11.393 € (pressupost 2019) pel projecte 
"Serveis per a persones amb discapacitat en l'àmbit 
de la salut: Medicina general, fisioteràpia i metge 
psiquiatre".
Tota la informació a www.acudam.org


