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La Nostra  portada   
Situacions de la vida quotidiana 
a vegades ens porten a resoldre 
conflictes que amb els suports 
adequats ens ajuden a tirar 
endavant i a sortir del que en 
moltes ocasions ens pot 
semblar un laberint. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Any rere any, en aquestes dates us presentem la revista “El nostre taller” fruit del treball 

realitzat en els cursos de formació. 

Aquesta vegada hem centrat  l’objectiu de la nostra tasca en la comunicació. Entenem 

que les limitacions en l’expressió i la parla poden ser resultat de les limitacions físiques 

o cognitives, que nosaltres tenim en compte en el moment de portar a terme una 

activitat, en aquest cas la revista “El Nostre taller”. 

Cognitivament, les persones amb aquestes limitacions freqüentment es poden trobar 

amb obstacles per expressar el que pensen, el que necessiten… 

Una de les nostres funcions com a equip pedagògic és facilitar diferents tècniques o 

ajudes; com ara donar múltiples instruccions relacionades amb la tasca a fer; utilitzar un 

llenguatge entenedor, proporcionar notes i recordatoris a l’hora de realitzar un exercici, 

donar una atenció directa en un context real i recórrer a  altres sistemes alternatius de 

comunicació a través de les imatges. 

Per altra banda, físicament, tindríem en compte la destresa de cada persona per 

escriure i per accedir a l’ordinador com a mitjà principal en l’elaboració de la revista; on 

es facilita les adaptacions necessàries en la utilització de les noves tecnologies. 

 

Així doncs, esperem que en gaudiu força i us desitgem unes BONES FESTES!!! 

  

         L’EQUIP PEDAGÒGIC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Quants anys que fa que treballes a 
l’Acudam? 

A l’1 de març farà 7 anys. 
 
2- Quina ha estat la trajectòria abans 
d’arribar a l’Acudam? 
Jo vaig estar treballant tres anys a Lleida 
fins al 1993, que va néixer la meva filla. 
Després vaig començar a l’Olivera  que és 
un centre com l’Acudam. 
I m’hi vaig estar 16 anys. 
Mentre treballava a Vallbona, a l’Olivera, 
també feia altres coses, treballava a Lleida 
i a Mollerussa renovant carnets de conduir 
i permisos d’armes. 
 

A l’any 2004 em vaig assabentar que a 
l’Acudam buscaven un psicòleg i m’hi vaig 
quedar. 
 
3-Com et definiries? Quin caràcter tens? 
Voldria dir les coses bones i les coses 
dolentes. Hem considero metòdica i 
organitzada, sóc molt exigent i moltes 
vegades resulto impacient. Tinc un defecte 
que és que no se callar a temps. A vegades 
m’enfado, i m’enfaden especialment les coses 
mal fetes i injustes. Però a la vegada tinc una 
qualitat molt bona i és que em desenfado 
fàcilment. 
També em considero una persona molt 
sensible, emotiva i propera amb les persones. 
 
 
4- Quin càrrec tens i en què consisteix la 
teva feina? 
Jo en aquest moment porto la direcció tècnica 
de STO. 
El meu càrrec suposa molta tasca de 
coordinació amb les diferents seccions del 
Servei i dels seus diferents professionals, i 
l’atenció directa queda més en mans dels 
monitors i es concreta cap a mi quan cal fer 
proves psicològiques o altres valoracions, 
entrevistes individuals o quan sorgeixen 
urgències o problemes de conducta en les 
persones ateses. 
 



 

5- A part de l’STO que més fas?  
En aquests moments sóc la responsable de 
formació del taller i represento a Acudam, a 
l’Allem, en formació. I coordino els cursos que 
s’ofereixen; d’aquesta manera si un curs va 
dirigit a temes relacionats amb l’oficina, 
l’oferim a les persones que treballen en 
aquesta secció i així amb tot el personal. Com 
molts dels meus companys, també  formo part 
de les diferents comissions que es creen al 
taller per valorar i portar a terme diferents 
temes al llarg de l’any: salut mental, 
jubilacions, opcions d’oci, dinar de Nadal i 
d’estiu, reunions de pares i familiars, revista,… 
Actualment també formo part del consell 
assessor. 
 
6- Com treballes amb el Dr Miró? 
 Nosaltres informem al Dr. Miró de cada cas a 
la reunió de monitors i expliquem el problema, 
el seguiment que es fa d’aquest i com el 
mirem de conduir. Després de l’entrevista amb 
la persona atesa i la seva família, el Dr. Miró 
com a metge pot decidir si la gravetat d’un 
problema requereix o no tractament 
farmacològic a més de conductual. 
 
7- Com es complementa la feina de 
psicòleg i de l’assistent social? 
La feina del psicòleg i el treballador social a 
vegades es complementa, altres vegades es 
 

solapa perquè no sempre resulta tant clar  on 
és la línia de separació entre les feines dels 
dos. 
En línies generals, podríem dir que mentre el 
psicòleg atén més directament a la persona 
individual, el treballador social até el marc 
familiar d’aquesta persona i és en aquesta 
generalització on es veu més clar que les 
dues tasques es complementen. 
 

8- Que comparteixes de la teva feina amb 
els altres tècnics de la casa? 
Amb els tècnics de la casa que formem part 
de diferents serveis tenim una trobada 
setmanal on ens posem al dia dels diferents 
serveis de l’Acudam i parlem de temes que 
com a responsables i tècnics dels diferents 
serveis ens afecten a tots. 
 
9- Quins canvis hi ha hagut a l’STO des 
que vas entrar. T’agrada fer coses noves? 
En arribar vaig trobar un treball que estava 
molt consolidat i funcionava molt bé, així per 
exemple pel que fa a les tasques d’OT 
compaginades amb les d’APS i només vaig 
canviar temes de metodologia (introduint 
l’avaluació de les activitats, fent canvis de 
grup segons rendiment…) i introduint noves 
activitats (valors, autodeterminació, salut i 
ambiental…). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi havia no obstant un tema que des del 
primer dia em va preocupar en especial i va 
ser el de persones més greument afectades 
(per nivell Intel·lectual, envelliment…) i veure-
les amb la resta a la sala o a les activitats i 
observar que no seguien com la resta el que 
s’estava fent em va inquietar i un objectiu des 
del llavors va ser crear una unitat per a elles, 
amb unes activitats  ajustades a les seves 
característiques i necessitats, tot mirant d’anar 
cercant  alternatives d’intervenció 
especialment adequades per a elles com 
l’estimulació multisensorial. 
 
10- Què canviaries de la teva feina. 
Moltes coses, sobretot la manera de fer les 
coses; però no sempre es possible fer-ho tot 
com a un li agradaria; moltes vegades el dia a 
dia i la rutina t’empenyen i és el que cal 
prioritzar. 
 
11- Et vas formant en la teva feina?  
Sí, contínuament; actualment estic en un grup 
de treball dins de l’Allem que es forma 
periòdicament en temes de trastorns de 
conducta i amb una nova metodologia de 
modificació de conducta que s’anomena SCP. 
 

12- T’agrada parlar amb nosaltres i 
entendre els nostres problemes? 
Sí m’agrada, però m’agrada especialment 
quan vosaltres hem veniu a buscar a mi , i si 
quan acabem de parlar esteu una mica millor, 
jo també estic una mica millor. 
 

 
13- Quins criteris es segueixen per repartir 
les persones en l’STO1,2,3 o STO-EA? 
Hi ha un criteri que és el principal per a fer 
aquesta diferenciació i és relatiu al nivell de 
suport que requereix cada persona, és a dir, el 
nivell d’autonomia de que disposa per a fer les 
coses; a l’STO-3 hi ha les persones més 
autònomes i a l’STO-EA les més dependents. 
 
14- Què n’opines del viatge i les colònies? 
Quan vaig entrar a la casa, el viatge i les 
colònies no ho havia vist mai a la vida; i em va 
costar entendre-ho una mica. Ara s’ha fet una 
valoració i sembla ser que les coses canviaran 
una mica i es donaran diferents opcions perquè 
tothom pugui fer el que li agrada. És important 
anar ajustant les opcions d’oci a totes les 
persones que s’atenen. 
 
15- Estàs satisfeta amb la teva feina? 
Sí, sempre es pot fer més però, si. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hola el meu nom és Jordi, tinc 22 anys i he viscut 
sempre a Mollerussa però vaig néixer a Lleida. 
Bé, els meus hobbies són uns quants: entre ells fer  
coses i treballs a l’ordinador, escoltar música, mirar 
pel·lícules i el que més m’agrada és “xatejar” amb la 
novia i els amics “je, je, je” . 
Ara farà un any que treballo a l’Acudam, tot i que més 
que treballar vaig a passar l’estona, parlar amb la gent i 
passar més bons que dolents moments. 
M’he adonat que tots som iguals, som com una família 
però a “lo gran” i tothom es fa estimar a la seva 
manera. És una bona experiència 
JORDI PRIETO 
 

Em dic Jaume Ginestà i treballo a les naus de 
Vila-sana. Ajudo a fer i a tancar les comandes. 
També m’encarrego de la neteja de les naus, de 
deixar-ho tot al seu lloc i de treure les caixes 
buides dels passadissos. Les meves aficions són 
fer passatemps com sopes de lletres i creuades i 
també m’agrada la música. 
M’estic a la llar-residència Acudam encara que 
els divendres marxo cap a casa, al meu poble, 
Castellserà, per tornar el diumenge a Mollerussa. 
JAUME GINESTÀ 

Sóc el Josep M. Prunera tinc 51 
anys, visc a Bellpuig i treballo a 
l’Acudam de Mollerussa. 
M’agrada ajudar a la meva família 
en les tasques de la llar, també vaig 
a la biblioteca i miro els diaris. 
Jo sóc l’ajudant del Mossèn, arreglo 
i reparteixo els fulls parroquials i 
durant la missa faig  d’escolà. 
       JOSEP M  PRUNERA 

Em dic Jonathan i tinc 20 anys, visc a Mollerussa i treballo l’Acudam. 
En el meu temps lliure sóc a l’Ajuntament de Mollerussa i ajudo en tot 
el que puc. Col·laboro en la Mitja Marató; durant les vacances de 
Nadal estic al Parc de Nadal fent vigilància. 
Cada dimarts, dijous, dissabte i diumenge vaig a l’església evangèlica. 
JONATHAN SOLÀ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arribem a Vila –
Sana amb l’autocar 
de l’Acudam. Ens posem la roba de treball i a les 8  

en punt fitxem. 

A les 8  
cadascú 
es situa 
al seu 
lloc de 
treball.  

A  les 10 parem a  fer  un decans   i 
aprofitem per  esmorzar , fer un   
cafetó , xerrar , estirar les cames... 

I cap a Mollerussa  a 
dinar!!! 

I després tornem a treballar fins a la 1. 



 

Una vegada hem dinat tenim una bona 
estona de temps lliure i podem fer: sortir al 
jardí a parlar, fer migdiada, jocs de taula, 
mirar la TV o fins i tot informàtica. 

Durant tota la tarda tothom es posa a treballar 
amb molt afany i entusiasme! 
I a les 6 sense recança tothom cap a casa! 

I fins aquí una pinzellada del 
que és un dia al CET.  

Els protagonistes d’aquest 
reportatge són les persones que 
treballen al CET. I ens expliquen 
des del seu punt de vista tot el 

que transcorre en un dia laboral 
al nostre Taller. 

A les 14’30 l’autocar 
ens porta cap a  Vila-
sana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera paraula que vaig sentir en preguntar si coneixien quina era la meva tasca, 
tant en la residència, com en altres àmbits va ser, com no, les paraules “punxada” i 
“mal”. Tot deixant de banda i oblidant-se sempre de la resta de feina que dúiem a terme 
la infermeria  i de d’importantíssim paper que juguem dins la societat actual. 
Varem començar la tertúlia tot explicant en què consistia la meva professió. El perfil de 
la infermeria podríem dir que és multifuncional ja que les tasques que portem a terme es 
poden dividir en diferents categories: 

- l’Assitencial: es tracta d’una de les funcions més conegudes i característiques de 
la infermeria que consisteix en ajudar a la persona, família i comunitat a 
conservar i mantenir un estat de salut òptim i a recuperar aquest estat quan es 
veu danyat o afectat per un procés patològic. 

- La Docència: és necessari i ens toca ensenyar a generacions infermeres futures 
així com també promoure estils de vida adequats, facilitar canvis d’actituds i 
desenvolupar programes de salut dins de la comunitat o col·lectiu específics per 
realitzar una correcta prevenció. 

- L’Adminitrativa: saber i ensenyar a utilitzar els diferents recursos ja siguin 
humans, socials, o assistencials a l’individuo i en general a la comunitat així com 
també promoure canvis i reformes per millorar en la xarxa social o assistencial. 

- La Investigadora: es tracta d’una professió canviant , on una formació continuada 
és necessària per a la innovació i l’adaptació a diferents processos tecnològics 
que produeixen i faciliten canvis professionals per a una millora assistencial a la 
comunitat. 

Més tard, tots junts varem explicar quina era l’actuació correcta davant diferents casos 
que es podien trobar en la vida real, és a dir, varem posar en comú les conductes 
adequades que s’havien de dur a terme per abordar diferents situacions com eren la 
cura d’una ferida, la necessitat d’establir una vida sana o la demanda d’ajuda en 
situacions d’emergència entre d’altres. 
Crec que per damunt de tot el cuidar i atendre adequadament a cada situació a una 
persona i crear un vincle adequat per garantir una bona assistència és el nostre objectiu 
i el quan ens satisfà com a infermeres i sobretot com a persones. 

“Curar a vegades, millorar sovint, cuidar sempre” 

El dia 15 de novembre vaig ser 
convidada a participar com a 
infermera de la Llar-Residència 
Acudam en l’anomenada tertúlia amb 
els nois i noies dels Cursos de 
Formació. 
Es tractava d’intentar explicar i 
compartir amb tots ells en què 
consistia la meva feina i per tant 
havia de trencar tots aquells falsos 
mites de la infermeria, un món tant 
desconegut i idealitzat erròniament 
per molts de nosaltres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Natàlia ha estat molt  interessant durant la xerrada.  
Hem aprés a curar a les persones. Hem de netejar molt bé la ferida i  curar-la amb 
Cristalmina o Betadine,  posar-hi una gassa i una tirita.  
Hem de fer dieta i no fumar, ni beure alcohol.   
Hem de fer exercici i caminar.  
Quan ens pica un insecte posar-hi gel.   
Ens va dir que el 112 és el número d’emergències.  
 
MARTA REIG 

La enfermera se llama Natalia, nos ha 
explicado como se pone un 
termómetro y como se pone una 
inyección. 
Nosotros le hemos hecho muchas 
preguntas, es una profesión muy 
bonita y un oficio muy delicado. 
 

CARMEN RODRÍGUEZ 

Avui ha vingut la Natàlia, la infermera 
de la residència.  
Ens ha explicat en què consisteix la 
seva feina. No tan sols és ficar 
injeccions si no que també consisteix 
en curar, preparar i donar la 
medicació, fer les dietes i fer que els 
residents facin una vida més 
saludable i més sana.  
 
CECÍLIA GUITART 
 

Natàlia, es la enfermera que trabaja  en la  
Residencia  y en  el Cap  de  Mollerussa. 
Acompaña a los   chicos  al   médico, les da las 
pastillas de  la  medicación  y también los  pesa, 
les toma la  tensión y los cura. 
 
ANA MARI LÓPEZ 



 

El Pep Massana , monitor de l’STO , s’ha ofert a explic ar-nos el seu viatge al Senegal.  
A través d’aquesta xerrada hem descobert aquest paí s. 

El Senegal es un país situat al continent d’Àfrica. 
Abans era una colònia francesa fins a la seva 
independència. És un país que a nosaltres ens 
sembla que hi ha misèria però viuen diferent de 
nosaltres. Sempre estan alegres i contents, 
sempre tenen un somriure encara que tinguin 
problemes, estiguin malalts o qualsevol altra 
cosa que a nosaltres ens cauria el món a sobre. 
Hi ha dues ciutats grans: la capital del país i San 
Lluís. Viuen en aldees, poblats i amb “xaboles”. 
Les infraestructures com carreteres o autovies i 
autopistes i línees fèrries bàsicament es 
concentren a les dues capitals mes grans del 
país. Es pot dir que per infraestructures tenen 
camins amb carros i navegació fluvial amb 
canoes.   
No tenen escoles com aquí perquè no tenen 
recursos i son deficitàries. Tenen “xaboles” per 
escoles. Hospitals, n’hi ha però  son més aviat 
centres mèdics o centres d’assistència primària. 
Altres serveis com seguretat social, benestar 
social, serveis bancaris, serveis financers i 
serveis administratius; els tenen però són més 
deficitaris..  
Tenen les seves costums, les seves tradicions, 
les seves festes, la seva cultura, la seva religió, 
les seves creences i la seva llengua com 
nosaltres però diferent.  
Allí, qui treballa és la dona. Els homes es 
dediquen bàsicament a altres feines com anar de 
caça o anar de pesca. Cacen i pesquen 
diàriament, tenen molts fills i una sola parella pot 
tenir trenta o quaranta fills. Només volen tenir 
nens, de nenes no en volen. Ser dona en aquell 
país és molt difícil i complicat. Encara es practica 
l’ablació a nenes; elles als catorze o quinze anys  
ja tenen fills. 
 
GUIFRÉ GARLANDÍ  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Senegal es un país dónde la cultura es 
muy diferente a la nuestra. 
Allí la gente vive del campo y las mujeres 
trabajan en el campo y también cuidan de la 
casa. 
Los niños cuando ven pasar un autobús de 
turistas piden caramelos. 
El Pep nos explicó que en el Senegal tenía 
que comprar el agua embotellada. 
 

ATILANO CODINA 
 

Avui ha vingut  el   Pep a explicar-nos el seu 
viatge al Senegal. 
Hi havia molts arbres i tendes de campanya. 
La gent del Senegal anava vestida amb la 
roba típica, que és diferent a la nostra roba. 
Mengen molt arròs, tenien pomelos. 
Tenen una carpa molt gran.  
Em va agradar molt tot el que el Pep ens va 
explicar. 
 
ALBERT CAÑELLES 
 

El Pep nos ha explicado que ha ido a África 
y vio muchas cosas. 
En África comen con las manos. 
Venden el pescado encima de mesas viejas. 
Las tiendas no son tan limpias como las de 
aquí. 
Trabajan la madera para hacer figuras y 
pulseras. 
Las mujeres van muy tapadas. 
 
CARMEN ORTIZ 
 
 

La gent que viu al Senegal 
no tenen grans riqueses però 
són feliços i viuen el dia a 
dia. 
Les cases són “xaboles” i 
viuen en poblats. A cada 
porta tenen el seu taller de 
mecànica i fusteria. 
No tenen grans estructures 
arquitectòniques com en el 
nostre país. Només tenen un 
televisor per tota la 
comunitat. 
També tenen automòbils de 
segona mà que porten altra 
gent que són solidaris amb el 
tercer món. 
 
JOSEP M. NIUBÓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREPARAR I MESURAR TOTS 
ELS INGREDIENTS: 
- 125 gr. De mantega (desfeta però 

no líquida) 
- 150 gr. De sucre. 
- 2 rovells d’ou. 
- 225 gr. De farina 
- Opcional: un polsim de sucre o 

extracte de vainilla. 
- Opcional: panses, trossos de fruits 

secs,.. 

Afegim els ingredients opcionals. 
Nosaltres vam posar-hi:  
xocolata, nous, panses i ametlla. 

Ho amassem tot ben 
amassat i esperem uns 15 
minuts... 

COM HO ELABOREM? 
- Batre la mantega amb el sucre. 
- Afegir els rovells sense deixar de 

batre. 
- Afegir la farina i barrejar-ho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Estirem la pasta i la tallem amb  els 
motlles. 
- Col·loquem les figuretes a la safata 
damunt del paper sulfuritzat.  

- Ho posem al forn a 180º uns 15 minuts fins que estiguin dauradetes. 



 

Un regal especial  

 
El regal que jo desitjo 
tenir per aquest Nadal 
no portarà llaç de vellut 
ni vermell, ni groc, ni 
blanc, 
no durà embolcall de seda 
ni transparent ni brillant 
no anirà dintre una capsa 
ni petita, ni mitjana, ni 
gran.  
No portarà cap etiqueta 
ni nom, ni cap detall 
a l'estil dels bons desitjos 
tot de llum vindrà folrat, 
una llum brillant, intensa 
que el món anirà 
il.luminant 
aturant-se allí on la 
misèria, 
injustícia, guerra i fam 
fueteja la canalla 
sense escoltar el seu 
reclam. 
I amb aquest  regal màgic 
a la fi potser aribarà 
rialles, alegria i  esperança,  
pau i felicitat. Il·lustracions: E.Carrasco  

                      A. Querol  


