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SALUTACIÓPresidenta:
Angelina Roure Arnaldo

Vicepresident:
Josep M. Pons León

Secretari:
Ton Solé Bonet

Vicesecretari:
Jaume Pubill Gamisans

Tresorer:
Josep Pijoan Roca

Vocals Senars:
Mercè Solé Bros  

Miquel Font Barqué

Ramon Maria Perelló Roig

Vocals Parells:
Teresa Santesmases Boldú

Antonieta Capell Bonjorn

Remei Garriga Caballol

 

Vocals Nats:
Miguel Ángel Montero 

Luque (Germà Superior del 

centre vinculat Llar Santa 

Anna)

Magda Reñé Montserrat 

(Representant del centre 

vinculat Col·legi Siloé)

Agustí Sanfeliu Andrés 

(Representant de l’AMPA 

del centre vinculat Col·legi 

Siloé)

Rosa Morera Timoneda 

(Directora-Gerent de l’Àrea 

Social de l’ACUDAM)

Ramon Castelló Pujol 

(Director-Gerent de l’Àrea 

Empresarial de l’ACUDAM)

Un any més rebeu a la vostra llar la revista 
ACUDAM Informa que, continuant en la 
línia editorial encetada l’any passat, pretén 
informar de les actuacions portades a terme 
durant l’any 2016. 

Ha estat un any intens de feina, emoció 
i reptes. Us asseguro que no ha estat 
fàcil, però   la majoria dels objectius s’han 
assolit,  tot  i que la situació, tant econòmica 
com social, ha estat poc favorable.  
 
Els més destacables han estat la 
inauguració d’una residència i 
l’ampliació del servei d’autogestors.

Al mes de maig vàrem inaugurar una 
Residència amb capacitat per a 12 persones 
de necessitats extenses. Fou un acte emotiu 
en el que hi participaren usuaris, treballadors, 
famílies, socis i simpatitzants; acompanyats 
d’autoritats locals, comarcals i de la 
Consellera de Benestar, Treball i  Família  de  
la Generalitat de Catalunya. Val a dir que en 
tot moment ens vàrem sentir acompanyats. 
Amb l’ampliació del servei residencial hem 
complert l’objectiu de donar resposta a 
totes les necessitats presents i futures de 
les persones ateses. Podem afirmar que s’ha 
tancat un cercle.

L’altra novetat ha estat la creació d’un 
nou grup d’autogestors per poder 
atendre l’increment dels nostres 
usuaris que es fan grans i han de deixar 
de treballar.

Mentrestant, en el Centre Especial de Treball 
(CET), amb les cortines, oliveres, manipulats, 
ferreteria i alvèols, continuem treballant 
de valent, dia a dia, per poder oferir una 
feina digna i de qualitat tant a les persones 
usuàries com al personal de suport.

Com podeu veure, l’ACUDAM està en 
constant evolució i innovació. Anem 
caminant segons les necessitats que es 
van esdevenint i per fer front a aquestes 
necessitats s’han trucat portes de fundacions 

privades i entitats i s’han portat a terme 
campanyes de sensibilització per captar 
donacions, sense deixar de reivindicar a 
l’administració, tant estatal com nacional,  
els ajuts pactats.

Vull agrair especialment el suport que hem 
rebut dels ajuntaments i de la Diputació de 
Lleida per cobrir els dèficits d’uns serveis 
que són importants per complir amb la 
nostra missió.

També vull agrair a la ciutadania per 
haver fet possible que l’ACUDAM rebés el 
reconeixement Ànima d’Honor Àngel Pujol, 
concedit per l’Ajuntament de Mollerussa a 
proposta de la Fundació Àngel Olaran.

I per acabar, a vosaltres treballadors, 
professionals, socis i famílies vull donar-
vos de tot cor les gràcies pel vostre 
recolzament, ja que sou els pilars que han 
ajudat, i segueixen ajudant a que la nostra 
associació hagi anat endavant al llarg de més 
de 40 anys. Espero que la lectura d’aquesta 
memòria reforci encara més l’estima vers 
l’ACUDAM i estic convençuda que tots 
junts hem caminat, caminem i continuarem 
caminant.
 
Angelina Roure Arnaldo

Presidenta
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L’ASSOCIACIÓ
Organigrama

USAP

Llar

Atenció psicològica Fisioteràpia Psiquiatria Menjador

Atenció mèdica Treball social Pedagogia Transport

Pisos Residència

CET

Servei d’Habitatge

Servei d’Esport i Lleure

STO

SOI
STO-1 EA
STO-2 AG

Residència

Servei d'Atenció a les persones



Residència
36

USAP
12

CET
20STO

18

Comercial
7

Transport
2

Neteja i cuina
12

Direcció
2

Voluntaris
16

Administració
6

Professionals Externs
 4

138 
Professionals

16
Voluntaris

SERVEI
HABITATGES

9
(CET)

31
(STO)
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EL PLA ESTRATÈGIC 
“ACUDAM 2020”

Amb l’objectiu de facilitar la complexitat de la gestió de la nostra associació i de 

preservar el considerable patrimoni de que disposa, aquest 2016 s’ha iniciat un procés 

informatiu per conèixer diferents models organitzatius d’entitats sense ànim de lucre 

que es dediquen a l’atenció a les persones intel·lectualment discapacitades. Aquest any 

s’han portat a terme dues línies d’actuacions:

  

Conèixer l’organització i funcionament d’altres entitats. 

•  El Director - Gerent de l'Àrea Empresarial i membres de la Junta Directiva 

de l’ACUDAM van realitzar una visita al grup ASPROSEAT de Barcelona.  

ASPROSEAT és un grup d’entitats socials sense ànim de lucre que treballen per millorar 

la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, preferentment de tipus intel·lectual, 

les seves famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, en el marc d’un compromís 

per a la igualtat d’oportunitats i la defensa dels seus drets. 

• Un grup de professionals de la nostra associació van visitar el centre Sant Tomàs de 

Vic.

Sant Tomàs és una entitat  sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, no 

governamental i no confessional, que col·labora amb les administracions i institucions 

públiques i privades per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i les seves famílies a la comarca d’Osona.

Xerrades a càrrec de professionals especialitzats en aquests temes.

• Al mes de juliol, la Gerent de l’ALLEM, Sra. Assumpta Fortuny, va exposar als membres 

de la Junta diferents estructures legals (Associació, Cooperativa, Fundació, ...) que pot 

adoptar una entitat de la tipologia de l’ACUDAM.

• L’advocat Gerard Canals, especialitzat en gestionar la legalització d’entitats sense ànim 

de lucre, va exposar en una sessió restringida als Directors-Gerents i membres de la 

Junta, les formes legals que pot adoptar cada un del serveis de l’ACUDAM: Residència, 

STO i  CET.

I  Adaptar l’estructura organitzativa i de funcionament als reptes actuals.
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II

V

III

IV

Millorar la coordinació interna entre equips, serveis i seccions

Augmentar la visibilitat i millorar la percepció externa d’ACUDAM

IV Ajustar la cartera de serveis al nou context socioeconòmic: disminució dels 
ingressos públics i envelliment dels usuaris. 

• Els Directors-Gerents han revisat els canals de comunicació existents entre els 

diferents serveis i seccions. Desprès d’una valoració conjunta s’ha considerat necessari 

reestructurar solament els canals de comunicació existents entre els caps de secció i el 

cap de producció del CET.

• La Junta Directiva ha encarregat a la Comissió de Comunicació la planificació i execució 

de les accions necessàries per afrontar aquest repte. Un primer pas ha estat assignar la 

dinamització i coordinació de la comunicació interna i externa de l’ACUDAM a Andreu 

Garcia, membre de la Comissió de Comunicació i professional del STO. Tasca a la que hi 

dedica mitja jornada laboral.

V. Reforçar el CET com a font clau de finançament propi, mantenint-ne la 
seva competitivitat. 

• Els professionals de l’Àrea Comercial, de l’Àrea Productiva i personal de suport han 

portat a terme diverses sessions  de treball. En aquestes sessions s’ha debatut possibles 

línies d’actuació per aportar la informació necessària a la Junta Directiva i valorar quines 

modificacions i/o readaptacions es podrien fer en el CET per reforçar-lo i mantenir la 

seva competitivitat.

• Aquest repte ha estat assumit des de l’Àrea Social. Un dels punts forts de la 

nostra associació és sens dubte la capacitat de crear i adaptar la cartera de 

serveis per donar respostes de màxima qualitat a les necessitats dels nostres 

usuaris, sempre d’acord amb  les disponibilitats econòmiques del moment.    

 

Les actuacions d’aquest 2016 s’han seguit  centrant, a l’igual que l’any 

anterior,  en estudiar l’envelliment dels usuaris dels tres serveis de l’ACUDAM: 

Servei de Teràpia Ocupacional (STO), Habitatge i Centre Especial de Treball 

(CET) i en implementar els recursos necessaris per mantenir la qualitat de 

vida de les persones que, per la seva edat, han iniciat un altre cicle vital.  

Aquest 2016, la comissió de recursos externs, amb el suport de professionals de 

l’ACUDAM, ha tramitat 20 expedients per sol·licitar ajut econòmic de suport a diferents 

actuacions i projectes de la nostra associació.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cinc de les vint peticions de subvenció  han estat denegades i amb les  quinze restants 

es preveu recaptar 160.909 €.
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ÀREA SOCIAL
SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Capacitació i progrés personal

Els usuaris

Els Professionals

STO 
El Servei de Teràpia 

Ocupacional (STO) atén 

persones amb discapacitat 

intel·lectual que presenten 

més necessitats de suport. 

Aquí es compaginen 

l’Ocupació Terapèutica 

amb diferents activitats 

d’Ajustament Personal i 

Social, per tal de potenciar 

al màxim les seves 

competències.

STO

79
AMB PLAÇA PÚBLICA

2
AMB PLAÇA PRIVADA

STO
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Novetats

Altres Novetats

Al setembre es decideix que 

els Informes psicopedagògics 

es deixaran de realitzar per 

treballar més amb línia amb l’ACP 

(Atenció Centrada en la Persona); 

s'anomenaran "Projectes de Vida". 

Aquest any s’ha pogut aconseguir 

un objectiu per a cada usuari 

de l’STO i per l’any que ve es 

treballarà més conjuntament 

amb les famílies, realitzant com a 

mínim una reunió amb cada una. 

Les activitats continuen dividides 

en 4 àrees per a totes les unitats 

iguals: activitats d’APS físiques i de 

la salut, cognitives, intel·lectuals i 

de comunicació, suport de la vida 

diària i socio-emocionals. 

 

36 activitats: 20 comunes i 16 
específiques. 
Com a novetat: activitat 
memòria personal, expressió 
musical, expressió artística i 
aprenentatge funcional. 

Es continua amb el projecte 

companys de suport i el de teatre 

d’incursió social que dura de 

setembre a desembre. 

·AG1
·AG2

>> Les activitats fomenten la INCLUSIÓ SOCIAL de les persones d’aquest grup
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FORMACIÓ

PARTICIPANTS TOTALS 
ALS CURSOS

MÉS 
ALUMNES QUE AL 2015

76
STO

1
CUINA

21
OFICINA

4
CET

48
RESIDÈNCIA



El Centre Especial de Treball (CET) és una 

empresa protegida amb diferents línies de 

producció que té l’objectiu d’oferir un lloc de 

treball remunerat i, al mateix temps, adequat a 

les capacitats de les persones amb discapacitat 

intel·lectual de la nostra comarca del Pla 

d’Urgell.

ACUDAM compta amb la Unitat de Suport a 

l’Activitat Professional (USAP), que de forma 

integrada al CET, té cura de realitzar accions que 

permetin mantenir i millorar la qualitat de vida 

de les persones amb discapacitat intel·lectual 

ateses al servei.

Dins de la vesant social del CET, hem de destacar que 

continuem amb la problemàtica de l'envelliment dels 

treballadors, ocasionant baixes per invalidesa i/o jubilació.

Abans de la jubilació i/o tramitació de la possible invalidesa 

(sempre que sigui possible) es cerquen alternatives perquè la 

persona pugui continuar treballant, com una reducció d’hores 

de la jornada laboral o un contracte de baix rendiment.

Per altra banda, continuem trobant-nos amb dificultats perquè 

entrin a treballar persones amb discapacitat intel·lectual del 

Pla d’Urgell, que puguin ser polivalents.
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12

USAP
PROFESSIONALS

3
CAPS DE 
SECCIÓ

3
INTERNS

TREBALLADOR
SOCIAL

PSICÒLOGA
FISIO

TERAPEUTA
PSIQUIATRA DOCTORA

2
EXTERNS

6
MONITORS

TÈCNICS

MANIPULATS
24

VIVERS
3

CUINA
1

ADMINISTRACIÓ
1

ALVÈOLS
14

CORTINES
19

Els usuaris 3 ALTES

5 BAIXES

62
USAP
2016

USAP
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SERVEI D'HABITATGE

El servei d’habitatge de l’ACUDAM, actualment compta amb tres serveis diferenciats: La Llar Residència, les 
Llars i la Residència. D’aquesta última disposem d’un servei excepcional per funcionar com a centre de dia i 
esperem poder engegar-la també com a servei nocturn i restem en espera d’un nou concert.

Un dels objectius del servei d'habitatge és 

poder donar cobertura en tot el cicle vital de la 

persona resident, és per això, que es va posar 

en marxa el projecte de la nova residència.  

Aquest procés és lent administrativament, 

però això no ha suposat cap obstacle per a 

que els usuaris en procés d’envelliment ja 

puguin gaudir d’una atenció durant les 24 

hores al nostre servei d’habitatge, tot i que 

de moment sigui dins dels equipaments de les 

Llars Residència.

Durant aquest any, i per poder adaptar el servei 

a les necessitats del grup més depenent, s’ha 

posat en marxa tot un dispositiu a nivell de programació d’activitats diürnes, d’equip de 

salut, d’equip de rehabilitació i de coordinació 

de serveis perquè aquesta atenció a la persona 

sigui de màxima qualitat.

Pel que fa a les activitats d’aquest 

grup destacarem el treball basat 

en ACP (projecte d’Atenció Centrat 

en la Persona) on el centre és 

la persona: així doncs, cal tenir 

en compte els seus interessos, 

desitjos i opinions. Ens hem de 

convertir en els seus gestors i 

creadors d’oportunitats.

Aquest paradigma es porta a terme en tots 

els àmbits de la persona: l’entorn, la família i 

també en el disseny i posada en marxa de les 

activitats com l’estimulació multi sensorial, el 

treball de memòria, activitats psicomotrius 

específiques, estimulació cognitiva, etc.

LLAR-
RESIDÈNCIA

LLARS RESIDÈNCIA

Vam finalitzar les vacances d’estiu amb una festa a l’aire lliure i amb música en directe, per tancar l’eix de 
totes les activitats i sortides de l’agost.

Durant els mesos de juliol i agost un grupet de les Llars es van 
encarregar del manteniment de les zones enjardinades de l’Escola Les 
Arrels. Aquest servei a la comunitat ha estat valorat molt positivament 
per les persones que ho van realitzar i per la mateixa escola.
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El fet que les persones participants escolleixin l’activitat de lleure, promou l’autodeterminació i fomenta la 
capacitat per posar-se d’acord i cooperació a l’hora de sortir en grup.

Per altra banda, i referent a la resta de 
persones que resideixen als habitatges o 
que gaudeixen d’una estada respir, degut a 
la diversitat d’interessos i la heterogeneïtat 
d’autonomia de les persones, ens hem hagut 
de replantejar com enfoquem l’oferta de 
lleure oferint un ventall d’activitats diferents 
per cada dia festiu, segons el servei on 
resideix la persona. 
 
Una sortida matinal per grup més depenent 
amb monitor, una sortida matinal amb 
grup autònom sense monitor, una activitat 

simultània a les Llars Residència per les 
persones que no volen fer sortida i per la 
tarda, dues sortides amb monitors i activitats 
a les Llars Residència. A més, cal sumar-hi 
aquells usuaris prou autònoms per gestionar-
se sols el lleure.
  

Cada dijous ens reunim per decidir on 
anirem el cap de setmana i, a més, cada 
persona decideix en quin moment del dia vol 
participar de l’activitat o sortida. 

Aquesta coordinació ens ha portat a fer 
sortides de més qualitat, ja que responen 
als interessos dels participants i a anar amb 
grups més reduïts, que faciliten la integració 
i l’oportunitat de donar millor atenció. 

Seguint aquest procés 
de treball, presentem la 

següent proposta que 
estem duent a terme 
d’acord amb aquesta 

metodologia. 

A través d’estímuls 
artístics promovem la 

creativitat i emprem les 
veus dels participants 

com a guia.  

El servei de cuina també s’ha vist millorat en 
l’ampliació d’hores i plantilla. 
Actualment tenim servei de cuina tots 
els dies de la setmana i els dies festius. 

Totes aquestes millores, 
estan enfocades a cobrir 
les necessitats del servei, 
per tant, estem en contínua 
evolució i replantejament 
d’anar canviant i adaptant-
nos a la persona.
No volem ser una 
institució estàtica sinó 
que som flexibles i volem 
donar resposta al que cada 
persona requereix.

ADAPTACIÓ 
A LA 

PERSONA

> FLEXIBILITAT
> EVOLUCIÓ
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Pel que fa a la gestió i 
organització del servei, 
enguany hem organitzat el 

servei de salut amb una

doctora per a tot el servei 

d'habitatge, una infermera 

referent per a les Llars 

i una altra per a la Llar- 

Residència.

També, hem gestionat la 

unificació del metge 

del CAP per a tots els 

residents per tal d’agilitzar i 

millorar l’atenció i la gestió 

sanitària.

USUARIS

2015 2016

20 21

17 19

LlarsLlar- Residència

Les seves funcions es concreten en l’atenció assistencial directa per donar resposta a les 
necessitats bàsiques i instrumentals de la vida diària de tots els residents, tant de llars
com de residència.

2 ALTES

1 BAIXA
2016

SERVEI MÈDIC D'HABITATGE



SE
RV

EI
S 

TR
AN

SV
ER

SA
LS

16

AC
U

DA
M

    
    

    
    

    
    

    
M

EM
Ò

RI
A 

20
16

SERVEIS TRANSVERSALS
COMUNICACIÓ

Ens renovem !

A principis d’octubre, s’incorpora un
professional a mitja jornada per tal de 
gestionar i potenciar la comunicació 
interna (famílies, treballadors, socis...) 
i externa (mitjans de premsa, televisió, 
plataformes digitals...) de l’Associació.  

La seva gestió es centra en l’Àrea Social.

Transparència, accessibilitat i difusió són 
els pilars de la gestió del departament 
de comunicació.

Aquest té com a finalitat difondre la tasca 
d'ACUDAM arribant al major públic possible, 
aprofitant tots els canals i mecanismes de la 
informació que disposa la nostra entitat.

Principals eines de comunicació

• Xarxes Socials

 ·Facebook

 ·Twitter

 ·Instagram

 ·Linkedin

 ·Youtube

• Pàgina web www.acudam.org

• Full Informatiu (newsletter mensual de notícies).

• El Nostre Taller (revista realitzada per usuaris de les APS, 

600 exemplars).

• Memòria ACUDAM Informa (1.000 exemplars).

• Premsa impresa i digital (21 aparicions).

• TV digital i d’internet (7 aparicions).

Aspectes a destacar del 2016 :
•Creació del Pla de Comunicació.

•Inici renovació canals de comunicació (WhatsApp i Correu Electrònic) 

de l’entitat.

•Elaboració del vídeo presentació “Dia a Dia a l’ACUDAM”.

•Inici aplicació de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació i bon govern.
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CUINA I MENJADOR

MENÚ ESPECIAL PER TORNS

4 MENÚS
SETMANALS
DIFERENTS

123
COMENSALS

ADAPTACIÓ
AL RÈGIM

ALIMENTARI
DE CADA
USUARI

16 VERSIONS
DIFERENTS
DE MENÚS

A MÉS A MÉS, DINS 
D'AQUESTS MENÚS

8 RÈGIM DE QUANTITAT

6 RÈGIMS HIPOGLUCÈMICS

2 DIETES TIROIDES

1 SENSE GLUTEN

Aquest 2016 s’ha continuat canviant els menús mensualment,  cada 4 setmanes. 

Aquests menús estan revisats per una dietista dos cops l’any (menú d’hivern i menú d’estiu). 
 
La dietista, a més de supervisar els menús del taller, supervisa els del servei d’habitatge i intenta 
compatibilitzar els menús de dia del taller amb els de nit i cap de setmana que s’ofereixen al servei 
d’habitatge.

El control de la quantitat i la textura dels aliments han anat a càrrec dels professionals que atenen 
el servei de menjador.



SE
RV

EI
S 

TR
AN

SV
ER

SA
LS

18

AC
U

DA
M

    
    

    
    

    
    

    
M

EM
Ò

RI
A 

20
16

ESPORT

Activitats centrades en la persona
Els esportistes 

decideixen 
l'esport, o 

esports, 
als que volen 

participar

ACTIVITATS CONTÍNUES
•Entrenaments de Tennis Taula 
amb CTT Borges.
•Entrenaments de futbol 

sala i bàsquet.

ACTIVITATS PUNTUALS
•Participació en 
Campionats Territorials i
Campionats de Catalunya
de la Federació ACELL - SPECIAL

OLYMPICS CATALUNYA.

NOVETATS
•Conveni CB Mollerussa.
•Partits FC Barcelona i Força
Lleida.
•Jocs Special Olympics Reus.
•Premis millors esportistes
lleidatans. 
•Premis esport Ivars.

Campionats

Lligues
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LLEURE

Aquest any s’ha comptat també

amb l’ajuda d’una subvenció de la Fundació 

Repsol que ha servit per poder abaratir el 

cost de les activitats pels participants.

LLEURELLEURE

sortides 2016

Sortides i excursions orientades 
a diferents persones en funció 

de capacitats i interessos

Lleure
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SERVEI DE REHABILITACIÓ: 
FISIOTERÀPIA, ERGONOMIA I TERÀPIA OCUPACIONAL

A principis d’any, s’inicia un nou servei de fisioteràpia a la Residència donat que 
l'envelliment natural i/o deteriorament físic dels usuaris dificulta 
desplaçar-los a l'STO.

Com a projectes de futur ens plantegem ampliar el nombre 

d’aparells d’electroteràpia per complementar els tractaments de 

fisioteràpia. L’OBJECTIU és poder atendre a més usuaris en menys 

temps i amb millors resultats.  

 

La principal aposta és disposar 

d’una Diatèrmia Capacitativa 

Degenerativa, aparell d’última 

generació que a través de la 

transmissió energètica de calor, 

permet treballar a grans profunditats 

sense que ens limiti la sensació 

tèrmica de l’usuari. D’aquesta manera s’arriba a les capes més 

internes del múscul, lligament i teixit conjuntiu obtenint una millor 

resposta.
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PEDAGOGIA

OBJECTIU PRINCIPAL
Dissenyar i proporcionar Activitats d'Ajustament Personal i Social (APS) 

per a cada persona de l’STO i millorar la seva qualitat de vida tenint 

en compte les seves necessitats i competències, per tal de millorar la 

interacció amb el seu entorn i així dur una vida el més autònoma possible. 

RESPONSABILITATS 2016 
· Gestionar i coordinar les pràctiques dels alumnes de centres educatius.

· Tutorar els treballs de recerca d’alumnes de batxillerat i universitaris.

· Programa Pilot de transició a la vida adulta, conjuntament amb l'Escola Siloé.

· Xerrades explicatives a diferents alumnes de centres educatius.

APS SOCIOEMOCIONALS

APS DE SUPORT DE LA VIDA DIÀRIA

APS COGNITIVES, INTEL·LECTUALS I COMUNICACIÓ

APS FÍSIQUES I DE SALUT
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PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

Eix Central de l'equip de Psicòlegs
Donar atenció psicològica i emocional a les persones ateses als diferents serveis d'ACUDAM

Objectiu principal
Assolir el màxim nivell de salut mental i benestar 
emocional i compensar els trastorns conductuals 
que es puguin presentar en els usuaris de l’ ACUDAM.

S’ha treballat amb cada una de les persones ateses als 

diferents serveis per conèixer i poder atendre el seu desig 

personal, d’acord amb la metodologia de treball de l’Atenció 

Centrada en la Persona. Per poder modificar els problemes de 

conducta treballem amb el Suport Conductual Positiu (SCP); 

aquesta eina es centra en poder modificar l’ambient abans de 

que apareguin les conductes problema, i ensenyar conductes 

alternatives i/o adequades, utilitzant el reforç positiu i deixant 

de banda el càstig.

 ÀMBITS D'ACTUACIÓ:
• Millorar el benestar psicològic dels usuaris.

• Coordinació:

 · Amb els professionals d'atenció directa

 · Amb els professionals d'altres serveis

• Atenció i assesorament a les famílies.

Aquest és un servei enfocat des d'una vessant interdisciplinària, 

ja que les actuacions i valoracions es realitzen conjuntament 

entre el psiquiatra, els psicòlegs i els treballadors socials en 

reunions mensuals. Aquestes reunions es realitzen en forma de 

supervisió de casos individuals, amb la participació dels atesos 

i de les seves famílies, i prèviament es fa amb els monitors 

d'atenció directa.

Es realitzen coordinacions mensuals entre la psicòloga 
de residència, la del CET, i la psicòloga i psicopedagoga de 
l’STO, per poder pautar les mateixes intervencions i realitzar el 
seguiment de les persones usuàries dels serveis.

Els projectes de futur van encaminats a potenciar els valors, les 
decisions i la autonomia de les persones, tenint en compte les 
capacitats i possibilitats de cada una.

 
 

1 PSICÒLOGA 
CET

1 PSICÒLOGA     
+ 1 PSICOPEDAGOGA 

STO

1 PSICÒLOGA 
LLARS I 

RESIDÈNCIA

UNIFICAR PAUTES 
I CRITERIS

AFAVORIR I 
POTENCIAR 

L'AUTONOMIA DE 
LES PERSONES

MILLORAR  LA 
QUALITAT DE 

VIDA

2 PROFESSIONALS DE PSIQUIATRIA

Supervisió mensual de l'equip tècnic

Més de 100 intervencions amb persones que 
presenten problemes de conducta per diferents 

conseqüència de l’envelliment.
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SERVEI MÈDIC

Gestió d'historials mèdics:

Un cop a l’any es sol·licita informació als usuaris 
o familiars per actualitzar els historials mèdics. 
Als usuaris nous, se'ls realitza una visita mèdica  
amb exploració física per valorar activitats a 
poder realitzar i, si fos precís, derivació al servei 
de Fisioteràpia del centre. A més, es recull la 

documentació  sol·licitada 
a l'entrevista amb el 
Treballador Social (informes 
mèdics, visita especialistes, 
recepta electrònica, 
visita òptic optometrista, 
al·lèrgies, ...).

Coordinacions:

• Setmanals amb els 
responsables dels serveis: 
STO, STO2, Direcció social.

•Coordinació periòdica amb el personal sanitari 
de la Residència per control  i seguiment  dels 
usuaris comuns.    

• Psiquiatria: responsables diferents seccions 
després de visites o canvis de medicació.
• Coordinació amb menjador per a la valoració 
d'intol·leràncies, al·lèrgies, aliments prohibits 
per creences religioses  i canvis de dietes.
• Coordinació amb esports i lleure 
Assessorament sobre la idoneïtat o no de 
la participació en les diverses activitats 
per part dels usuaris i preparació de la 
documentació mèdica i certificats ACELL. 
• Organització de les revisions mèdiques 
anuals CET i bianuals STO.
• Coordinació amb Fisioteràpia i Ergonomia per 
valorar  tasques a realitzar segons patologies de 
base cada 6 mesos (limitar manipulació manual 
de càrregues, alternança de tasques, evitar 
aixecar pesos, postures forçades, moviments 
repetitius, ...).
• Realització d’un llistat de contraindicacions i 
consells segons patologies i antecedents per al 
personal d’atenció directa.

A remarcar de les actuacions 
desenvolupades al 2016:

• Control i seguiment de paràmetres 
somatomètrics de tots els usuaris. En 
funció dels antecedents es realitzen registres 
setmanals, quinzenals o mensuals.
• Control de vacunacions segons calendari 
vacunal de la Generalitat; amb el suport del 
Centre d’Atenció Primària.
• Control i seguiment dermatològic
• Aquest any s’ha adquirit un pulsímetre  per 
registrar la saturació d’oxigen. Com a norma 
general es fa un control anual a tots els usuaris 
i puntualment davant un incident (crisis 
epilèptiques, mareig, ofec, ...). També s’ha 
adquirit un electrocardiograma pel control de 
patologies i primeres visites.

PERSONES ATESES 2016
   •Primeres visites per incorporació 

 STO : 1 persona

 CET : 1 persona

   • Visites i seguiments mèdics
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TRANSPORT

 

MÉS DE 
170.000 

KILÒMETRES A 

L'ANY

4
CONDUCTORS  
AMB PERMÍS  

ESPECIAL

MERCADERIES

2 CAMIONS

MÉS DE 
100.000 KM. 

A L'ANY

2 
FURGONETES 
DE CÀRREGA
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TREBALL SOCIAL

L’ Àrea de Treball Social ajuda i orienta a 
les persones que tenen afectades la seva 

capacitat d'autonomia i 
d'autosuficiència, tot assistint, 
donant suport i protegint a les 

persones amb discapacitat 
intel·lectual.

 

 

Seguim oferint estades de respir. 

rotació pretén  que coneguin i formin part de l’espai un major nombre de treballadors.

internacional. 

Suport i acompanyament de les persones que gaudeixen del Programa de Suport a l’Autonomia a la 
Pròpia Llar. 
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VALORACIÓ ÀREA SOCIAL

Amb la finalitat de poder enllaçar la 
valoració d’aquest any 2016 amb la 
feina feta des del 2013, any en el qual 
es va començar a gestionar per separat 
l’Àrea Social, m’agradaria fer un breu 
recordatori del principal objectiu que 
teníem en ment en començar. Es tracta-
va d’unificar els diferents serveis tant 
quant a paradigmes de treball i marcs 
teòrics de referència com quant a pro-
cediments i mètodes d’actuació. Per 
això, durant tres anys, s’han fet ponts 
entre els tres serveis d’ACUDAM (HAB-
ITATGES, STO i USAP) cara a consensu-
ar tots aquests temes i maneres de fer 
i poder-nos visualitzar com una entitat 
on tots treballem sota els mateixos 
paràmetres en allò que a acompan-
yament a les persones amb DID (Dis-
capacitat Intel·lectual i del Desenvolu-
pament) es refereix.
 
Així, des de les pautes d’atenció di-
recta a les intervencions de tot tipus 
(mèdiques, psicològiques, motrius, de 
rehabilitació, cognitives...), cada perso-
na tenia dissenyat el seu pla de treball i 
era comú dins els serveis que utilitzava. 

Atenció Centrada en la Persona i 
Suport Conductual Positiu

Ens vàrem fer nostres els paradigmes de 
l’ACP (Atenció Centrada en la Persona) i 

el de l'SCP (Suport Conductual Positiu) 
com a principis que guiaven les nostres 
actuacions del dia a dia. Des de l’ACP es 
promou el respecte a la individualitat 
de cada persona i als seus drets. El que 
prima és atendre tant les seves princi-
pals necessitats com els seus interessos 
i preferències i utilitzar l'SCP quan la 
persona així ho requeix. L'SCP implica 
que a l'hora de resoldre problemes de 
conducta cal mirar d’afavorir i/o premiar 
aspectes positius de la persona enlloc 
de centrar-se en com fer desaparèixer 
aquestes conductes negatives a través 
d'eines com el càstig o els reforços nega-
tius.

Amb la tasca del dia a dia anem consol-
idant-nos com a professionals que tre-
ballem en equip coordinadament i en la 
mateixa direcció, és a dir, immersos en 
aquests paradigmes de treball.

A efectes de sentir que fèiem les coses 
en grup i en la mateixa direcció, prin-
cipal objectiu de l’Àrea Social, vàrem 
introduir l’Espai de Supervisió (ES) de 
l’equip de tècnics dels diferents serveis 
de l’entitat.

Espai de reflexió ètica

L'espai de reflexió ètica (ERESS) ens per-
met valorar aspectes de la nostra tasca 

que ens generen dilemes ètics a l’hora 
d’acompanyar les persones.Ha estat 
una eina molt profitosa per reflexionar 
i reconduir-nos a l’hora de no perdre el 
nord en allò que és el més important, el 
respecte dels drets de les persones.
Sovint ens trobem amb el dilema entre 
la tendència a la protecció i l’esforç que 
cal fer per no interrompre l’autonomia 
i l’autodirecció de les persones. És un 
dilema que apareix reiteradament per-
què ens hem passat molts anys pro-
tegint i no escoltant el què volien les 
persones i limitant oportunitats d’au-
tonomia. Aquest espai ens recondueix 
també reiteradament en una única di-
recció: “És només una actuació ètica de 
respecte la que s’espera de vosaltres”.

Codi Ètic

Hem estat treballant en l’elaboració 
d’un Codi Ètic en el qual s’empararà tot 
el treball dels diferents serveis quant a 
l’acompanyament a les persones.

Quina eina millor que l’ ètica per a fer 
el guiatge a l’hora de respectar els drets 
de les persones així com els seus inter-
essos, preferències i voluntats?
Aquesta sempre ens permetrà discernir 
entre allò que és important i el que és 
secundari, el què podem fer i el què no. 
Aquest Codi Ètic no deixa de ser un pro-
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tocol més de l’Àrea Social, però a difer-
encia de la resta, ha de ser el protocol 
principal que engloba a tots els altres, 
perquè en ell hi consten els principals 
VALORS ÈTICS DE L’ ÀREA SOCIAL.

Protocols

A fi de seguir avançant com a entitat 
no descuidem tampoc altres plans de 
treball que humanitzen i afavoreixen el 
respecte als diferents drets fonamentals 
de totes les persones que formen part 
d’una entitat.

En aquest sentit, paral·lelament a dif-
erents protocols que es van elaborant 
en el moment 
que es creu im-
portant tenir-los 
disponibles, s’es-
tan elaborant 
plans vinculats a 
altres temàtiques 
com la prevenció 
de l’assetjament 
moral i sexual, el 
pla d’igualtat de 
l’entitat o la llei de la transparència.

Aquest treball es fa tant per la importàn-
cia que en sí mateixes tenen aquestes 
temàtiques com per la progressiva mil-
lora que de la seva implantació se’n pot 
derivar.

Arran del treball realitzat per una de les 
comissions del pla estratègic de l’entitat, 
es va determinar com a punt important 
implantar la figura d’un responsable de 
comunicació de l’Àrea Social per aten-
dre de forma més constant i més pro-
fessional el tema de divulgació de l’en-
titat a l’exterior.Es considerà que teníem 
desatesa o no posàvem prou recursos 
per a visualitzar-nos cap a l’exterior (què 
és ACUDAM, què s’hi fa, com ho fa, ac-
tivitats, equipaments que té...) i per at-
endre i millorar, a la vegada, la comuni-
cació de caràcter intern.

Habitatges

A l'Àrea Social hem anat enriquint-nos 
i avançant en coneixements i eines que 
afavoreixen el nostre dia a dia com a 
acompanyants de les persones amb DID 
fent que els nostres serveis, tant de dia 
com de nit, siguin de gran qualitat i de 
referència en l’àmbit de la DID.
Tenint per estel l’evolució de les per-
sones que estan amb nosaltres, al 2015, 
la màxima prioritat de l’Àrea Social va 
ser crear una Residència per a persones 
amb NS (Nivells de Suport) extensos i 
generalitzats. Així, es varen iniciar les 
obres a l’abril de 2015 i es van acabar 
a desembre de 2015. Tanmateix des del 

maig de 2016 disposem del número de 
registre com a servei de Residència.

Construir una residència per a les per-
sones que requereixen uns NS extensos 
i generalitzades porta implícit la creació 
d’un Centre de Dia per a les mateixes 
persones, ja que l’estada és de 24 hores. 
A més, també es pot aprofitar aquesta 
mateixa estructura de Centre de Dia 
per a atendre altres persones que mal-
grat siguin més joves tinguin, per dif-
erents motius, alts graus d’afectació i 
dependència i que els nivells d’atenció 
requerits tant físics com psíquics resul-
tin equiparables als que han de rebre 
les persones envellides amb NS exten-
sos i/o generalitzats del Centre de Dia. 
Es tracta d’un CAE (Centre d’ Atenció 
Especialitzada), un servei del qual 
ACUDAM també ja disposa.

D’ençà que es van acabar les obres de la 

nova Residència, restem molt pendents 
de l’Administració Pública a fi que ens 
aporti alguna via de solució per poder 
obrir les portes de la nova Residència a 
les persones que ho necessiten.

Com a conclusió i fent una mica de bal-
anç del 2016, podríem dir que seguim 
oferint uns serveis d’atenció a les per-
sones de màxima qualitat i que, a més 
a més, són valorats amb un alt nivell 
de satisfacció per part de totes les per-
sones que en són usuàries.

L’actualització permanent dels equips 
de professionals i tècnics dels diferents 
serveis avala aquest treball de quali-

tat, en  línia amb 
les més actuals 
tendències en el 
marc de la Dis-
capacitat Intel·lec-
tual i preparats 
per a nous reptes.

Com en tota valo-
ració no totes les 
notes sonen bé ni 

tot és harmonia, també hem de dir que 
no poder disposar dels nous serveis de 
residència en funcionament és una fita 
que ens ha quedat pendent. Amb tot, 
això no està a les nostres mans i, per 
tant, confiem que l’Administració Públi-
ca pugui donar-nos solució ben aviat.

Em resta només donar les gràcies a tots 
els que treballeu i/o col·laboreu amb 
l’ACUDAM, fent que l’ACUDAM sigui allò 
que és. 

MOLTES GRÀCIES A TOTS.

Rosa Morera i Timoneda 
Directora - Gerent de l'Àrea Social
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ÀREA EMPRESARIAL

Aquest és un resultat força positiu 
tenint en compte que veníem d’un 
2015 en el qual vàrem aconseguir 
un increment de les vendes inusual 
en el context de crisi que afecta 
tots els sectors d’activitat. Cal tenir 
present, a més, que a inicis del 
2016 van aparèixer, especialment 
en cortines, nous competidors 
amb una estratègia molt agressiva 
basada en el baix preu i destinada a 
conquerir quotes de mercat a curt 
termini. Això va tenir repercussió en 
l’àrea de cortines. Mentre que en 
el  bloc de productes de la gamma 
agrícola, així com les d’alvèols, de 
termoconformats i de ferreteria, els 
resultats han estat d’increment de les vendes, les de cortines i manipulats han estat inferiors, causant que en global es 
registri un descens de les vendes inferior al 2%.

El 2016 un dels factors més destacables que ens han permès resistir aquests embats ha estat sens dubte la captació de 
nous clients. Els clients actius en aquest exercici s’han incrementat de manera global en més d’un 9%. En el cas concret 
de les cortines ha suposat un increment de 115 clients actius, la qual cosa ha tingut un impacte positiu en les vendes que 
ha amortitzat els efectes abans esmentats a causa de la crisi i l’entrada de nous competidors de baix preu.
 
A tot plegat cal afegir, com sempre, la 
nostra habitual presència en fires, 
la introducció de nous productes i 
l’exportació. 
Aspectes que passem a explicar breument 
tot seguit.
 
El 2016 vàrem estar presents, com és 
habitual, a les principals fires nacionals 
i internacionals, la qual cosa ens permet 
obtenir nous clients i fidelitzar els que tenim.  

També cal destacar el llançament 
de nous productes, que sempre 
genera noves oportunitats 
de venda i permet incrementar el nivell de satisfacció dels clients. D’altra banda, comença a donar fruit el 
nou sistema de gestió i lliurament de les comandes que vàrem implementar el 2015 a les grans superfícies, 
així com passa amb l’expositor de productes a mida que es va implantar en la línia d’articles de decoració. 

ÀREA COMERCIAL

El 2016 ha estat un any en el qual hem pogut consolidar les fites assolides l’exercici passat i, en gen-
eral, pràcticament s’han mantingut les vendes. 
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Un cop més hem d’esmentar el paper rellevant que l’exportació continua tenint, el qual constitueix un 
17% de les vendes totals, gràcies a les vendes a països com Itàlia, França, Portugal, Holanda, entre altres. 

Per acabar, remarquem com a factor 
més destacable del 2016 l’augment 
de clients actius abans esmentat, 
el qual va ser en bona mesura el 
resultat d’una intensificació de la 
força de vendes i de l’ampliació en 
l’àmbit geogràfic a cobrir per tal de 
mantenir el nostre posicionament en 
el difícil context actual.

BALANÇ ECONÒMIC
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CET
Seguint la tendència de l’any passat, l’any 2016 s’ha caracteritzat 
pel creixement continuat de la secció de termoformats (+8,3%) 
i una important davallada de la secció de cortines (-17,35%) de-
gut, aquest últim, a un entorn de forta competència i reduc-
ció de marges operatius per intentar compensar la caiguda de 
vendes en aquesta secció. Les dues seccions restants, ferrete-
ria-manipulats i la dels vivers, no arriben a representar ni un 
5% dels ingressos i la seva aportació al compte de resultats, any 
rere any, és molt deficitària. Tan sols l’especialització i adaptació 
dels llocs de treball en el CET, justifiquen la seva continuïtat ara 
per ara. Amb tot, la facturació del CET sols ha caigut un 1,25%, 
però les exigències de mantenir les despeses estructurals en un 
entorn de caiguda de rendibilitat, ha provocat que el resultat 
operatiu del CET disminueixi un 55,7% fins als 197.508,87 €. 
 
Les subvencions d’USAPS i de Manteniment de Llocs de Treball 
continuen topades amb xifres d’usuaris del 2011, així com, un 
any més, no hi ha hagut subvencions per la creació de nous llocs 
de treball.

TALLER OCUPACIONAL
Quant al Taller Ocupacional, l’única font d’ingressos; el concert, 
ha tingut un lleu increment del 5% per la creació d’alguna plaça, 
mentre que la millora dels ratis d’atenció i personal del ocu-
pacional ha provocat que el dèficit s’hagi duplicat des de l'any 
2012 fins als 105.592,47 €.

SAPS
En els Serveis d’Ajustament Personal i Social (menjador, trans-
port, lleure, colònies i festivals) hi ha hagut una important reduc-
ció del dèficit respecte a l’any anterior, del 46% amb un resultat 
negatiu de 42.968,50 €. La subvenció de Lleure de la Fundació 
Repsol i els nous convenis amb els Ajuntaments pel transport, 
han permès aquest any aquesta important disminució.

HABITATGE
L’aplicació del concert, amb el reconeixement de tots els usu-
aris que atenem i el pagament de les subvencions enrederides 
dels any 2014 i 2015, ha suposat un increment del 26,5% en 
el ingressos d’explotació via concert i subvenció. En contra, els 
ingressos d’usuaris per efecte del copagament han passat dels 
260.000 € el 2014 als actuals 25.400 € aquest any. La posada 
en marxa del nou servei de Residència, suposarà un augment 
important de les despeses de personal sense que això suposi 
cap ingrés addicional, amb el conseqüent impacte en el compte 
de resultats.

ASSOCIACIÓ
Les diferents activitats de l’Associació (socis, loteria...) han su-
posat un excedent de 10.261,07 €, reduint pràcticament a la 
meitat de l’any anterior per la falta d’ingressos provinents de la 
Tómbola.

VALORACIÓ ÀREA ECONÒMICA 

El resultat d’aquest any 2016 consolidant tots els centres i serveis 
ha estat de 112.256,35 €, un 64,75% inferior als 318.519,49 € 
de l’any 2015. Cal destacar la important generació de Cash Flow 
per valor de 534.390 € que ens ha permès continuar invertint 
en millores en tots els serveis (150.000 €) i reduir finançament 
i proveïdors. 

   
   
 
     Ramon Castelló Pujol
                   Director - Gerent de l'Àrea Empresarial




