
informa NÚM 35

ACUDAM

MALGRAT TOT,
NO ENS ENFONSAREM!NO ENS ENFONSAREM!

Mollerussa
Desembre 2014

Els humans som éssers racionals
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EDITORIAL

Angelina Roure
Presidenta ACUDAM

Benvolguts socis de l’ACUDAM, amics tots,

Al voltant d’aquestes Festes Nadalenques, arriba a les vostres llars l’”ACUDAM Informa”,

l’eina més adequada per conéixer el dia dia i els projectes de l’Associació.

Durant aquest 2015 que ja tenim a la porta, l’ACUDAM celebrarà els 40 anys marcant una

fita important. Amb la maduresa dels anys es té solidaritat, experiència, serenitat, humanitat

i bon fer, és tot això el que ens esperona a fer camí amb confiança i tendint cap a una

excel·lència que permiti als nostres usuaris gaudir d’una vida digna i feliç.

Avui a l’ACUDAM atenem persones de totes les edats amb deficiències intel·lectuals (D.I.),

els nostres usuaris tenen des de 20 fins a 80 anys, i cal atendre totes les necessitats que

la diversitat reporta, cal estar en constant evolució. Per tant, el repte és constant i continu.

Malgrat els moments difícils que comporta la minva de subvencions, l’ACUDAM segueix

amb la dinàmica de millorar les instal·lacions existents i acabant estudis i projectes a curt

i mig termini, per a donar resposta a noves necessitats, conservant també la formació

continuada al personal d’atenció directa als usuaris. Tot això amb prudència i sense

triomfalismes.

L’ACUDAM Informa d’aquest any vol reflectir el que significa l’Associació en el que aporta

com a capital social.

A. Revaloritzar la solidaritat, el respecte, la noblesa, l’honestedat, etc. valors dels que

la nostra societat n’està tant mancada.

B. El treball que normalitza i iguala, fent també de motor econòmic per a generar llocs

de treball i feina a altres sectors.

C. La fabricació de productes destinats al mercat com la producció de cortines,

alveols, vivers, manipulats, etc.

Tots aquests punts fan que l’ACUDAM sigui una institució social i creadora de riquesa

dedicada totalment al màxim desenvolupament dels nostres usuaris.

Voldria acabar demanant-vos confiança i desterrant l’angoixa, confiar en l’avui i el demà

que cal fer entre tots, utilitzant totes les eines de les que disposem i així seguir complint

l’objectiu pel que l’ACUDAM fou creat.

També cal agrair a totes les persones que formen la gran família d’ACUDAM i que amb el

bon fer de tots caminarem amb fermesa.

En nom de la Junta Directiva os desitjo a tots Bones Festes. •



ACUDAM SALUTACIÓ

La qualitat de vida assolida per les persones amb discapacitat intel·lectual que formen

part actualment d’ACUDAM ha arribat avui a uns nivells inicialment ni plantejats, sobretot

si recordem que l’objectiu inicial era senzillament que aquestes persones fossin ateses,

cuidades, assistides...

No obstant això, aquesta necessitat inicial, la lluita incansable de pares i familiars, de la

junta, de totes les entitats del sector amb les quals compartim ALLEM, dels tècnics i

treballadors del sector, amb la seva constant professionalització i formació ininterrompuda,

hem fet que la cura bàsica passés a ser un esglaó gairebé insignificant respecte del conjunt

de suports i serveis que oferim avui a aquestes persones tan especials.

Tot aquest treball ha portat progressivament que aquestes persones amb DI s’hagin

convertit en persones acceptades, integrades, útils i necessàries dins la nostra societat.

Són comptades les mirades estranyes o de reüll, són poques les persones que no estan

rebent atenció en entitats com la nostra, són molt poques les actituds de rebuig... Per fi

el coneixement de la seva existència i l’entendre que només els cal una mica més de

suport per fer les coses ens ha portat a tots allà on som ara: són acceptades, participen

de l’oci integrador, fan tot tipus d’esports, fan feines per a la comunitat, canten, toquen

instruments, despatxen en floristeries, etiqueten vi, fan galetes, pinten passos de vianants,

realitzen tasques de suport administratiu, fan cortines, estores i alvèols, tenen cura de

plantes de viver, fan caixes de fusta per fer regals, serveixen les taules de restaurants i

albergs..., treballen com tots nosaltres i contribueixen a fer competitius els nostres CET

i, a la vegada, és aquesta competitivitat dels nostres CET la que permet l’assoliment de

totes les fites esmentades fins aquí.

I ara i, sense més, TOT EL QUE HAN ACONSEGUIT no pot desaparèixer ni fer-se fonedís

com si res, com si no hagués suposat cap mena d’esforç, PERQUÈ SÍ QUE PASSA!

Ara ELLS s’han convertit finalment en persones com la resta, SÓN PERSONES ÚTILS I

NECESSÀRIES PER A LA COMUNITAT, PERSONES AMB AUTONOMIA I AMB

CAPACITAT D’AUTODIRECCIÓ SOBRE LA SEVA PRÒPIA VIDA I, SOBRETOT,

PERSONES QUE PER FI PODEN FER I FAN EXERCICI D’UNS DRETS QUE FINS NO FA

GAIRE TENIEN VETATS!

Per tot això i perquè sempre ha estat així, seguirem lluitant perquè no els falti res del que

han assolit fins avui, farem tot el que estigui a les nostres mans; per descomptat, que ho

farem. I també, per descomptat, famílies, volem dir-vos que comptem amb el vostre

suport de sempre, perquè sempre ha estat entre tots que hem assolit bons objectius.

ACUDAM seguirà essent resposta i molt més!

Bones Festes i que el 2015 vingui carregat de coses positives per a tots! •
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ACUDAM ha estat resposta i molt més!

Ramon Castelló
Director gerent de
l'Àrea Empresarial

Rosa Morera
Directora gerent de

l'Àrea Social



Fets
ACÚDAM a la Fira de Sant Josep

Filmació d’un reportatge del
programa “Igual que jo”.

A Residència crean
L’“HORT DE CA L’HORTOLÀ”

La cooperativa d’IVARS
dóna una tablet i un mirall

Més de 46.800 firmes pels DRETS de les
persones amb Discapacitat Intel·lectual

Nova edició de la revista
“el nostre Taller” Jocs Special Olympics L’Esther i el Jaume es jubilen

Vacances d’Estiu
Conferència confidencialitat

Sra. Rosa Perez

Els Autogestors fan la seva “PARADETA”
a la diada de Sant Jordi
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Enguany, iniciem el nostre article amb la següent definició “Els humans som éssers

racionals amb moltes capacitats, i tots en tenim algunes, més desenvolupades que

d’altres”. A vegades, parlar de les capacitats que no dominem tant i que ens condueixen

a fer més dificultoses algunes tasques o gestions ens incomoda i fins i tot no ens agrada,

generalment per “por” al que pensin de nosaltres. Per altra banda, però, hem de pensar

que hi ha moltes capacitats “ocultes” que es poden descobrir si algú de la nostra vora ens

ajuda a treure’n el millor i, és aquí on pren sentit el nostre treball d’atenció en l’àrea

d’hagitatges d’Acudam.

En l’àmbit on nosaltres ens trobem, llar residència i llars, les persones que hi viuen i hi

conviuen són molt diferents entre elles i això ens fa tenir present que les capacitats de

cadascú són úniques i intransferibles, i aquesta és la condició per la qual cal donar una

atenció el més personalitzada possible i ajustar al màxim el servei a la persona. Per altra

banda, no podem oblidar les pautes transversals ajustades a la persona; aquestes pautes

poden ser tant a nivell mèdic, conductual, higiènic, d’autonomia, etc. i van adreçades i

s’han d’adaptar a tots els àmbits, ja sigui el laboral (al taller), a la residència (habitatges)

i al familiar per garantir, així, una atenció de qualitat.

Així doncs, per tal de treballar aquestes capacitats hem elaborat diferents tallers en els

quals es porten a terme i cadascú pot donar el millor de si mateix. Un d’ells és el taller de

cuina. Una gran part dels usuaris ajuda a realitzar el sopar, mitjançant un horari amb el

qual s’organitzen. D’aquesta manera, cada persona ajuda en allò que té més facilitat, i a

la vegada es prova de fer quelcom nou, per intentar adquirir un nou aprenentatge, poder

ser cada vegada més independents i anar descobrint aquelles destreses que fins ara no

sabíem que teníem. A les llars, un altre dels tallers que desenvolupem amb un grupet reduït

de persones és el de planxar-se la roba. Si algú té més dificultats per fer-ho correctament

és ajudat per un company, que una hora a la setmana li planxarà allò que li queda per fer,

amb la finalitat d’aprofitar les pròpies destreses per donar un cop de mà.

Altres exemples d’activitats en les quals es donen suport serien anar a comprar, netejar el pis,

posar la rentadora, entre d’altres. Són accions habituals i allí on no arriba un arriba l’altre.

Servei d’habitatge

Hem elaborat diferents tallers en els quals

Cal donar una atenció el més personalitzada
posible i ajustar al máxim el servei a la persona.

Equip del servei
habitatge
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SERVEI D’HABITATGE

Viure en una capital té els seus avantatges i és que els usuaris poden aprofitar quelcom

que s’organitzi en la comunitat, així com també els recursos de la comunitat dels quals

disposem. Participem, doncs, al dinar de la gent granal qual un grupet acostuma a assistir

per poder integrar-se a les activitats que s’ofereixen. Una altra activitat en la qual ens

anem trobant és la festa dels 50 anys, i és que els usuaris tenen moltes ganes de participar

en tot el que organitza aquesta mateixa quinta.

El casal d’avis i la biblioteca són exemples dels recursos més utilitzats. En el cas de la

biblioteca, decideixen els dies que hi van i què els interessa, i utilitzen el servei de préstec

de llibres de lectura, CD música i fins i tot alguna que altra pel·lícula per poder veure-la

els dies que tenen més temps lliure, com els caps de setmana i festius.

Així doncs, també en les rutines del dia a dia, ens trobem en moments que les persones

residents s’ajuden mútuament i de forma espontània en moltes de les tasques per poder

fer equip i portar-les a terme. En aquest punt, us volem explicar un moment molt tendre

i emotiu que estem compartint cada matí: estem parlant de l’acompanyament durant

l’estona de l’esmorzar a una altra persona en concret que necessita el suport de l’estima

i la companyia d’un altre company per poder realitzar aquesta menjada. Aquesta

dedicació voluntària deixa al descobert la capacitat d’ajudar a l’altre omplint aquesta

estona d’empatia i de tendresa, i la converteix en una “supercapacitat”, la qual compensa

la dificultat de la persona que ajuda.

Aquestes petites coses són les que potenciem i agraïm. •

s cadascú pot donar el millor de si mateix.



Esther Ros Esteve
Directora tècnica del Servei

de Teràpia Ocupacional

ACUDAM SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
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Ara ja fa uns anys que estem treballant sota el paradigma de l’Atenció Centrada en les

Persones (ACP). Aquestes paraules signifiquen que cal respectar i valorar les persones

com a membres de ple dret en la societat. Cal veure les persones amb discapacitat

intel·lectual com a ciutadans amb tots els seus drets i cal elaborar un pla d’atenció

individualitzada en sintonia amb les necessitats canviants de les persones, i no ens hem

d’oblidar d’adequar els SUPORTS.

Veiem que en la definició ens apareixen les paraules DRETS de les persones, RESPECTE

i viure en SOCIETAT. Per poder fer tot això, s’ha de continuar fent el treball

d’autodeterminació que es va iniciar encara fa més anys, preguntant a les persones què

els agrada fer i què se senten bé fent. Aquelles que no poden expressar-ho amb paraules,

les hem d’observar atentament, amb tots els sentits, per saber què necessita la persona

per desenvolupar aquelles capacitats que té que la fa sentir bé, com a qualsevol persona

a la qual ajudem a créixer i li donem el suport necessari.

En el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) s’han anant adequant les activitats i l’ocupació

terapèutica en funció de les capacitats de les persones. Aquestes realitzen diferents

activitats en funció de la valoració tècnica i motivacional de cadascú, i a més les tasques

que desenvolupen estan assignades segons les seves capacitats.

Podem posar diferents exemples on podreu veure el fruit d’aquest treball: si a una persona

li agrada recollir els diaris del poble per fer l’activitat d’actualitat, ho fa aquesta i no una

altra; n’hi ha que van a comprar el pa, altres llencen la brossa, tanquen les cartes, reguen

les plantes, pleguen la roba, realitzen el full informatiu a partir de les noves tecnologies,

decoren les sales amb les creacions que realitzen a l’activitat d’expressió artística...

Aquests en són només uns quants exemples, però n’hi hauria molts altres; de fet, un per

a cada persona.

Servei de Teràpia
Ocupacional

Tots som genis; però, si jutges un peix per la seva
capacitat de pujar als arbres, viurà tota la seva vida

pensant que és un inútil.

“
” Albert Einstein



A més a més de tot el que fan al taller, aquestes persones realitzen activitats diverses

dins la societat, ja sigui en l’àmbit dels esports (tenis taula, petanca, piscina...), de la

música (bateria, piano...) o culturals (anar al cinema, teatre, museus...) de la manera

més integradora.

Tot això ha estat possible creient en les capacitats de les persones, deixant els prejudicis

a part i posant damunt de la taula els seus drets. •
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SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Cal veure les persones amb discapacitat intel·lectual
com a ciutadans amb tots els seus drets i

cal elaborar un pla d’atenció individualitzada
en sintonia amb les seves necessitats.



Gemma Anguera
Pedagoga

Ester Minguella
Pedagoga

ACUDAM OPINIÓ
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La màxima aspiració de la majoria de persones amb discapacitat: TREBALLAR I SER

INDEPENDENTS.

La societat té tendència a fixar-se primer en les discapacitats que en les capacitats de les

persones, fet que en moltes ocasions crea barreres que impedeixen que tothom tingui les

mateixes oportunitats. L’Àrea de Treball de l’Acudam ofereix una feina i/o ocupació

terapèutica per a cada persona amb discapacitat intel·lectual atesa; així tenint en compte

les seves capacitats i necessitats de suport se li adequa el seu lloc de treball.

L’equip pedagògic, a través dels cursos de formació que es duen a terme dins la seva

jornada laboral, té com a objectiu donar una formació complementària per tal de

desenvolupar i mantenir els processos cognitius, i així poder dotar d’estratègies que faci

que aquestes persones tinguin la suficient capacitat per desenvolupar-se i adaptar-se dins

la societat. A continuació, podeu llegir un recull de diverses opinions on podreu apreciar

les diverses actituds que es duen a terme per tal d’aconseguir la màxima integració en el

seu entorn quotidià.

De la Discapacitat
a la Capacitat

A través dels cursos de formació dotem a les persones d’estratègies
per desenvolupar-se i adaptar-se dins la societat.
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La marató de lectura és una
activitat que es fa al poble i
nosaltres tenim l’oportunitat
de participar-hi. Ens fa
sentir més ciutadans del
poble; és una activitat que
no s’hauria de perdre
per part dels mollerussencs.

OPINIÓ

Rosa M. Carrique:

“A mi m’agrada anar a la biblioteca. Allà ser buscar música, estar als ordinadors, mirar

revistes i llibres de cuina. Ho ser fer tot jo sola.”

Francisco Marin:

“Cada diciembre, antes de Navidad, vamos a una cafetería a merendar. Cada uno pide

lo que mas le gusta. Nos lo pasamos muy bien; hacemos fotos y nos damos los regalos

del amigo invisible.”

Marta Reig Salla:

“M’agrada fer el sopar de final de curs perquè jo durant l’any només vaig a sopar amb la

meva família. Així quan fem el sopar em puc relacionar amb els meus amics i amigues del

treball i monitors. Allí al restaurant, cada un aprèn a demanar als cambrers i després a pagar.”

Carme Rodriguez:

“La revista El nostre taller sale el día de Sant Jordi y es muy interesante. Yo aprendo

mucho haciéndola, ya que me encargo de las fotos y me lo paso muy bien.”

Jaume Ginestà:

“La marató de lectura en veu alta és una manera d’aprendre a llegir davant la gent.

L’última vegada vam llegir llegendes sobre el tricentenari de Catalunya i em va semblar

que vaig aprendre a participar en públic.”

Susana Escolà: “

Trobo molt interessant les xerrades que ens fan diversos professionals, aquí a l’ACUDAM

(mossos d’esquadra, ATS, persones d’altres cultures...), perquè ens expliquen anècdotes i fets

de la seva vida professional i nosaltres els podem fer preguntes. Sempre pots aprendre coses

que un o una no sap.” •

”

“



Rut Bariego
Psicòloga del Centre

Especial de Treball
d’Acudam

Al Centre Especial de Treball d’ACUDAM, hi treballen persones amb discapacitat

intel·lectual, malaltia mental i persones amb discapacitat física. Els professionals que

treballem a la Unitat de Suport, facilitem els suports necessaris perquè aquests

treballadors amb discapacitat estiguin ocupats duent a terme una activitat productiva.

Aquesta ocupació evita la necessitat de prestacions i ajudes vinculades als serveis

socials, que serien del tot necessàries, si aquestes persones no tinguessin l’oportunitat

de treball que els brinda el CET. Tots els treballadors del Centre Especial de Treball formen

part de la població ocupada del país, ja que produeixen béns i serveis per al consum.

Les ajudes del Departament Treball són necessàries perquè la permanència d’aquest tipus

d’empresa sigui possible; però també es necessari un model de gestió centrat en les

necessitats de suport i potencialitats de cada treballador. D’aquesta manera, els tècnics

que treballem al Centre Especial de Treball realitzem una avaluació física, mental i

conductual dels candidats que volen accedir a un lloc de treball, a fi de determinar les

seves necessitats de suport.

Tenint en compte els criteris d’accés a l’empresa, si l’avaluació resulta favorable,

seleccionem les diferents ubicacions laborals on el treballador pugui desenvolupar-se

laboralment i comencem un període de formació de les tasques laborals. •

ACUDAM CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
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Centre Especial
de treball

L’ocupació al CET evita la necessitat de prestacions
i ajudes vinculades als serveis socials.



En l’anterior lliurament d’ACUDAM Informa esmentàvem que una de les claus per augmentar la satisfacció del

client i consolidar la nostra marca era la innovació. Enguany, fruit d’aquesta recerca constant per donar

resposta a les necessitats incipients dels diferents mercats, hem llençat un conjunt de nous productes. En el

sector de la decoració i la llar presentem un expositor a mida per a grans superfícies i un expositor de

sobretaula per al comerç tradicional. En l’àmbit dels envasos agroalimentaris, comptem amb noves safates

entre les quals destaca la que té forma de cor, adequada per a la comercialització de ben diversos productes,

la qual cosa ens obra possibilitats en sectors diferents a l’hortofrutícola.

A banda dels nous articles, estem acarant també innovacions en els processos, aprofitant les possibilitats que

ens brinda la tecnologia per tal de millorar el servei, la qual cosa implica la incorporació de nova maquinària que

ens permeti assumir aquests reptes en I+D. La realització d’aquests projectes de millora és possible gràcies a

la implicació dels departaments de producció i compres en l’afany comú per satisfer els nostres clients.

L’exportació continua influint de manera decisiva en l’augment de les vendes. La presència d’ACUDAM a les

fires, és un altre factor rellevant a l’hora de divulgar la marca, ampliar la cartera de clients i obrir nous mercats.

No detallarem aquí tots els certàmens en els que exposem ja que és una dada prou coneguda i relatada en

anteriors ocasions. N’hi ha prou amb recordar que som presents a les principals fires dels sectors d’interès,

tant dins de l’estat Espanyol com en els esdeveniments celebrats en altres punts d’Europa. Tot això, recolzat

pel fet de dur unes sigles que representen molt més que una marca comercial i que gaudeixen de notorietat i

prestigi per la seva tasca social, contribueix a la nostra consolidació al mercat.

Enguany, emmarcats encara en aquest difícil context de crisi econòmica, tot ens fa preveure que la tenacitat

i la innovació seran novament recompensades amb un augment de la facturació, tal com ja va passar en

l’anterior exercici. Gràcies a tots per fer-ho possible. •

Innovar per seguir
creixent
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COMERCIAL
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prestigi per la seva tasca social, contribueix a la nostra consolidació al mercat.

Enguany, emmarcats encara en aquest difícil context de crisi econòmica, tot ens fa preveure que la tenacitat

i la innovació seran novament recompensades amb un augment de la facturació, tal com ja va passar en

l’anterior exercici. Gràcies a tots per fer-ho possible. •

Innovar per seguir
creixent
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Durant aquest any, a l’ACUDAM s’han ofert diferents opcions d’esport i temps de lleure en

què cada persona ha tingut la possibilitat d’escollir. Tots els participants han estat capaços

de competir, compartir, guanyar i perdre, però, sobretot, han estat capaços de gaudir.

Per tant, per desenvolupar el màxim nombre de capacitats de cada una de les persones,

s’ha d’obrir un ventall de possibilitats i que cada persona sigui capaç de poder decidir i

trobar l’espai en què es pugui sentir més còmoda.

Durant el 2014, a més a més de les activitats que es realitzen cada any (participació en

lligues i entrenaments continus de futbol, bàsquet i les trobades de tennis taula; els

campionats territorials i els campionats de Catalunya), cal destacar que encara continuem

amb l’experiència inclusiva amb el nostre esportista Xavi al CTT Mollerussa, que els

nostres esportistes han participat en torneigs estatals i internacionals i que dos esportistes

(Genís i Ramon) han rebut un reconeixement esportiu a Ivars i dos més també (Albert i

Montse) han rebut el reconeixement als millors esportistes lleidatans que cada any atorga

el Consell Català de l’Esport. També hem assistit com a espectadors a esdeveniments

esportius de primer nivell, com partits del Força Lleida o del Barça.

Però enguany ha estat també un any especial, enguany s’han celebrat a Calella i Barcelona

els Jocs Special Olympics 2014, un esdeveniment que trobàvem a faltar. ACUDAM mai

ha fallat a una cita d’Special Olympics i en aquesta edició del 2014 no podia ser d’una

altra manera. 27 esportistes i 6 extraordinaris entrenadors van fer les maletes plenes

d’il·lusió, esperança, ganes de fer esport i, sobretot, intenció de trobar-se amb antics amics

i fer noves amistats entre els 1.400 participants d’aquesta edició vinguts de tot Catalunya,

l’Estat espanyol (Múrcia, Madrid, Castella Lleó..., i de delegacions internacionals com

Equador, Etiòpia, l’Argentina,l’ Índia o Israel, entre d’altres.

Els esportistes del Pla d’Urgell, que van conformar el 20% de la delegació lleidatana, van

participar en 4 (petanca, futbol sala, natació i tennis taula) dels 12 esports que es duien a

terme. El més important dels jocs no va ser el lloc que van ocupar del pòdium, sinó que

tots els esportistes es van emportar la seva medalla a casa, fruit i premi del seu esforç per

superar-se dia a dia i que tots van emocionar-se, somriure, lluitar i sobretot gaudir

d’aquests Jocs Special Olympics 2014, en els quals TOTS SOM CAMPIONS. •

ACUDAM ESPORTS
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Les capacitats ens
ajuden, tal i com

expressa
el guanyador

del Premi Nobel,
Amartya Sen,
a ubicar les

persones al lloc
on poden aconseguir

el seu màxim
desenvolupament.

Àlvaro Terreros
Tècnic d'activitat

física i esport



A l’espai de lleure, s’ha tractat que, una vegada més, els participants fossin capaços de realitzar tasques com

la resta de les persones. En funció de les capacitats de cada un dels participants es reparteixen les tasques

a realitzar; per exemple, al taller de Carnaval un pot retallar la disfressa al moment que un altre company seu

està pintant els complements que es porten a la rua; és a dir, es tracta d’orientar els punts forts de cada

persona cap a la tasca que millor puguin realitzar.

Per donar un ventall d’opcions i que tothom que volgués hi participés, s’ha tractat d’ oferir un conjunt d’activitats

de lleure i oci per tal de satisfer els desitjos, gustos i prioritats de cada un dels participants, sempre tenint en

compte les seves preferències i possibilitats, tot estimulant els sentits i també la seva imaginació i creativitat.

Durant l’any 2014 les activitats han girat entorn a 3 temàtiques principals diferents, relacionades amb els

desitjos dels participants i amb els centres d’interès que ofereix la ciutat de Mollerussa: taller de disfresses i

rua de Carnaval; festa major de Mollerussa i Nadal. Enguany ha quedat pendent la Castanyada, per la

coincidència amb els Jocs Special Olympics.

És clar que la qüestió està en com transformar les dificultats en possibilitats d’aquest col·lectiu. És evident que

les persones que presenten algun tipus de discapacitat tenen limitacions, però qui no les té? És erroni pensar

que hem de tractar tothom igual; de fet, la major desigualtat és tractar tothom per igual. Així doncs, què hem

de fer? Adaptar-nos a les necessitats per desenvolupar-les i sobretot creure en la persona que té algun tipus

de discapacitat. •

Lleure

Oferim activitats de lleure i
oci per tal de satisfer els
desitjos, gustos i prioritats
de cada persona, estimulant
els sentits, la imaginmació
i la creativitat.

LLEURE
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ACUDAM SORTIDES
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Cada persona té uns interessos i unes capacitats; a partir d’aquí i girant al voltant d’aquests interessos, a

ACUDAM s’ofereixen des de fa ja quatre anys una sèrie de sortides, que són lliurement escollides pels

participants. Al mateix temps, són ells els que escullen el destí al qual volen anar.

Cada una de les sortides va orientada a diferents persones, tenint sempre en compte les seves capacitats i

interessos.

Al 2014, i després de conèixer els desitjos de les persones participants mitjançant una enquesta, hem fet les

següents sortides:

PORT AVENTURA, del 7 al 9 maig. Ens vàrem allotjar a Salou i vàrem gaudir de dos dies del parc temàtic i

de passeigs per Salou i Cambrils. Vam acabar la sortida fent una visita cultural i dinant a Belianes.

COMA-RUGA SOL I PLATJA, de l’11 al 13 de juny. Allotjats en un hotel a prop de la platja i la zona de

vianants, al centre de Coma-ruga. A més a més de banyar-nos al mar i passejar per la platja, vam poder

gaudir de l’ambient estiuenc de la Costa Daurada. Per finalitzar la sortida, vam fer una visita a Roc de Sant

Gaietà i vàrem dinar al Pla de Santa Maria.

VACANCES D’ESTIU A MON SERÈ-LES PILES, del 28 de juliol a l’1 d’agost. Durant 5 dies, vam gaudir de

la natura, el sol, la muntanya i l’aventura, i ens vam divertir amb moltes activitats i excursions. Vàrem visitar

la vila medieval de Guimerà i Santa Coloma de Queralt.

RUTA PEL PIRINEU ARAGONÈS, del 15 al 19 de setembre. Ens vam allotjar en bungalows al Càmping

Laspaules, des d’on vàrem sortir per realitzar les següents activitats i excursions: visita al Castell de Loarre,

San Juan de la Peña, vam fer una activitat d’hípica, vam visitar la Vall de Benasc, on vam fer senderisme fins

al peu de l’Aneto i ens vàrem escapar un matí a França. Vam visitar també Roda d’Isàbena i vàrem fer una

interessant visita al jardí d’escultures de Domingo Subías. Per acabar la sortida, vàrem visitar el temple

budista Vajrayana de Panillo. •

Sortides Acudam 2014



El taller de cuina és una proposta educativa que des de fa molts cursos es programa

anualment a la nostra escola. El treball i l'experiència d'aquests anys ens ha permès fer un

recull d'unitats didàctiques amb diferents objectius i continguts per tal de poder atendre a

la diversitat dels nostres alumnes.

1. “TALLER DE TAST”

Amb aquest taller es treballa l'olfacte, el gust i el tacte, dimensions a tractar dins de

l'estimulació multisensorial dels alumnes. El manipular, olorar i tastar aliments ofereix als

nens dos tipus d'informació, una relativa a l'entorn i l'altra lligada a les reaccions sensorials

que experimenten i que els aporten informació sobre ells mateixos. Durant l'activitat

s'elabora una recepta senzilla seguint els passos que calgui, amb el suport d'icones SPC.

2. “PREPAREM L'ESMORZAR”

Amb aquesta unitat es pretén treballar objectius de l'àrea de la comunicació relacionats

amb el taller de cuina situant l'aprenentatge en un context real i amb funcionalitat.

Es prepara l'esmorzar, es menja i per últim es recull i neteja tot el que s'ha fet servir.

3. “FEM DE CUINERS”

Es tracta d'una activitat funcional que intenta dotar als alumnes d'estratègies que els pot

ajudar a valer-se per si mateixos el dia de demà.Per realitzar aquesta activitat els alumnes

treballen continguts curriculars de llengua i matemàtiques (Saber llegir i escriure un text

instructiu, calcular el cost d'una recepta , mesurar quantitats i el temps de cocció) i

objectius relacionats amb els hàbits d'higiene, autonomia personal i normes de seguretat.

4. “ELS ALIMENTS”

L'objectiu general d'aquesta unitat es estudiar l'origen i elaboració dels aliments que

mengem normalment. Els continguts teòrics que es treballen són: Diferenciació entre

productes naturals i elaborats, aliments d'origen vegetal i animal. Processos d'elaboració.

Conservació dels productes. Formes d'envasar i etiquetatge. Cost dels productes. Les

classes pràctiques són de dos tipus : Preparar receptes a la cuina/menjador del centre i

anar de compres

5. “PER UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE”

L´alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per tal que el

coneixement i desenvolupament físic i mental sigui adient, equilibrat i sa cal conèixer el que

mengem, com i quan ho fem i sense oblidar la necessitat de l´activitat física, segon element

essencial, per mantenir un bon estat de salut. Objectius i aprenentatges importants que

caldrien ser adquirits.

Tenint en compte la Piràmide de l'Alimentació, podem fer una dieta equilibrada respectant

la varietat d'aliments que mengem en la distribució setmanal.
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Taller de cuina



Tots tenim moltes capacitats. Tots les intentem adaptar al que ens demana l’entorn i al que

es considera socialment acceptable.

El que no tenim present moltes vegades en el món de les persones amb discapacitat és que

som la gent que estem al seu entorn els que ens hem d’adaptar a les capacitats d’aquestes

persones i buscar la manera de descobrir els potencials ocults que aquestes tenen,

observant i estudiant i modificant totes les activitats per a que aquestes puguin sorgir.

A la Llar Santa Anna, intentem en la mesura del possible, observar als nostres residents per

descobrir quins són aquests potencials als que podem treure-li suc. Potser considerem que

el fet que un resident pregunti de forma constant i reiterada sobre algun tema (què hi ha per

dinar, quina activitat em toca fer...) sigui pesat i tediós pels que estem amb ells, però se li

pot donar un gir i aprofitar aquesta capacitat per treballar la memòria i la reminiscència amb

altres persones de la Llar, o potser per treballar l’anticipació i muntar una activitat al respecte.

Tot i això, però, també considerem que potenciar i aprofitar les capacitats ocultes ha de ser

una activitat supervisada, ja que estimular algunes conductes que considerem que són

beneficioses, poden transformar-se en necessitats que anteriorment no existien.

Per tant, som partidaris de trobar, desenvolupar i aprofitar els potencials ocults sempre de

manera supervisada i tenint cura del benestar emocional de la persona, sense perdre de

vista que han de ser funcionals per aquesta.

Cal destacar, que ens queda un camí molt llarg per descobrir els potencials que tots tenim

i aprofitar-los de la millor manera, ja que per poder descobrir-los es requereix un gran esforç

per part de tots.

Per acabar, des d’aquestes línies volem agrair el gran esforç fet pel personal laboral que fa

possible la tasca diària, els voluntaris que ens donen suport i ens encoratgen i els Germans

de la Congregació que amb el seu carisma i saber fer donen sentit a la Llar Santa Anna.

Agrair també a ACUDAM l’oportunitat de fer arribar la nostra veu als lectors d’aquesta

revista que us interesseu, sense cap dubte, pel món de la discapacitat.

No oblideu que, com cada any, esteu convidats a la Missa del Gall i a la Festa del dia de

Reis que fem a la nostra Casa Familiar. Bones Festes i Bona Any! •

ACUDAM CASA FAMILIAR LLAR SANTA ANA

18

Intentem observar

els nostres residents

per descobrir quins

són aquests potencials

als que podem

treure-li suc.



RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General ordinària de socis, que vàrem celebrar el dia 30 de març de 2013, s’inicià - com ja és tradicional - amb unes paraules de
la presidenta de l’Associació recordant les persones ateses als nostres centres i els seu familiars que ens van deixar al llarg de tot l’any 2013.
En segon lloc, el secretari va llegir l’acta de l’assemblea anterior, la qual fou aprovada per unanimitat.
Seguidament, els representants dels centres i serveis de l’Associació i dels centres vinculats varen informar l’assemblea de les activitats dutes
a terme durant l’any i els projectes de futur.

INFORME DE LA GERÈNCIA DE L’ÀREA SOCIAL DE L’ACUDAM:
La Sra. Rosa Morera Timoneda, directora gerent de l’Àrea Social, inicia el seu informe anual comentant la realitat diferenciada dels tres serveis
de l’Associació: Servei de Teràpia Ocupacional (STO), Centre Especial de Treball (CET) i LLARS RESIDÈNCIA, els quals, malgrat partir de
realitats diferents, conformen una única entitat que cal coordinar mitjançant un treball d’equip dels tres sectors que unifiqui criteris i disposi de
protocols comuns.
La segona part del seu informe el va dedicar a comentar els principals objectius per a l’any 2014, que –a part de les activitats normals dels
centres- podem resumir en tres actuacions concretes:
• Implantació d’un nou programa informàtic per gestionar tota la informació relativa a les persones ateses.
• Instal·lació de tres aparells de desfibril·lació (un a cada centre) i cursos de formació als monitors per al seu ús.
• Creació d’un ERESS (espai de reflexió ètica en serveis socials). Es tracta d’un grup de reflexions deliberatives sobre temes i/o conflictes
concrets de dins o de fora de l’associació i l’elaboració d’un codi ètic per a la nostra entitat.
Acaba la seva intervenció agraint a tot el personal de l’Àrea Social la seva col·laboració i implicació en el projecte comú.

INFORME DE LA GERÈNCIA DE L’ÀREA EMPRESARIAL DE L’ACUDAM:
El Sr. Ramon Castelló Pujol, director gerent de l’Àrea Empresarial, presenta el tancament de comptes consolidats de l’exercici 2013 i el pressupost
per al 2014, i n’explica detalladament les xifres i els conceptes. Ambdós documents són aprovats per unanimitat. També s’aprova destinar tots
els excedents o romanent a fons de reserva.
Acaba el seu informe anual manifestant la satisfacció sobre el desenvolupament de l’exercici i sobre les xifres aconseguides en un any de plena
crisi econòmica generalitzada, tant pel que fa a la xifra total de vendes com als resultats, la qual cosa ens permet tirar endavant l’obra social de
l’entitat i no haver de reduir serveis, ni rebaixar-ne la qualitat.
En el darrer punt s’aprova, per unanimitat, l’actuació de la Junta Directiva durant l’exercici 2013.

COMIAT DE LA PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ:
S’aixeca la sessió, com és costum, amb unes paraules de comiat de la presidenta de l’Associació, Sra. Angelina Roure Arnaldo, agraint a tots
els presents la seva assistència i als responsables de les diferents sessions les seves exposicions.
Fa un especial esment i reconeixement als nous directors gerents de l’entitat, Sra. Rosa Morera i Sr. Ramon Castelló, que, tot i tractar-se d’un
exercici ple de dificultats per la greu crisi econòmica que estem patint, han aconseguit, amb la seva dedicació, professionalitat i treball d’equip
amb la resta de responsables, uns bons resultats econòmics i socials, la qual cosa diu que cal agrair-los públicament.
Continua dient que no ha estat un any gens fàcil, amb reduccions importants de tot tipus de subvenció de qualsevol de les administracions, municipal,
autonòmica, estatal i d’entitats privades, i malgrat tot s’ha aconseguit mantenir tots els serveis i la seva qualitat.
Pel que fa als anys vinents, la presidenta fa vots per tal que ens puguem mantenir com fins ara, tant en l’ordre social com en l’econòmic i que
no ens vegem obligats a augmentar els preus dels serveis o suprimir-ne algun.
També fa vots perquè s’acabi aviat el tancament de noves places subvencionades als centres d’atenció a les persones amb discapacitat
intel·lectual que les administracions públiques apliquen darrerament i que obliga a les entitats del nostre sector, molt a pesar nostre, a
confeccionar llistes d’espera, amb el drama que això port comportar a les famílies.
Acaba la presidenta dient que ella està convençuda que, si anem tots a una i no perdem la il·lusió i confiança, aconseguirem superar tots aquests
obstacles i podrem mantenir el nivell d’excel·lència que, entre tots, hem aconseguit. •

Missa del Gall a la Llar Santa Anna del Castell del Remei. A les 12 de la nit.
Dia 6 de gener. Cavalcada de Reis a la Llar Santa Anna del Castell del Remei. A les 6.30.

RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Bon Nadal i
Feliç Any 2015
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