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Enguany la revista “El Nostre Taller”  l’hem publicat el dia de 
Sant Jordi!  
El canvi de dia i el nou format de presentació han estat valorats 
positivament per l’equip de redacció, format, pels participants 
als Cursos de Formació i l’Equip Pedagògic. Tots els 
treballadors de l’Acudam en van rebre un exemplar però, si 
alguna persona s’ha quedat sense o en vol alguna més pot 
recollir-la al Taller.  
 

Dins el Saló del Llibre infantil i juvenil, que té lloc a Mollerussa i que es va 
inaugurar el mateix dia de Sant Jordi, es va realitzar per segon any la 
Marató de Lectura en veu alta . Nosaltres, l’Acudam, amb unes quantes 
persones dels cursos de formació  també hi vam col·laborar. Ha estat una 
activitat mol positiva tant per l’entusiasme dels participants com per altra 
banda el fet de poder formar part activa d’un acte que té lloc a la nostra 
comunitat. A més aquesta activitat va enllaçada amb el projecte que ja hem 
presentat de Lectura Fàcil. 

El gr up d’Autogestors  hem 
volgut sorprendre en aquesta 
diada, a tots els nostres companys 
i companyes del taller amb un 
detallet. Hem preparat per a totes 
les noies una agulla d’una rosa feta 
de feltre i per als xicots un original 
punt de llibre en forma de drac. 
Han estat uns regalets molt ben 
acollits per tots! 

L’activitat d’ expressió artística  ha estat l’encarregada de guarnir l’ambient de 
primavera i de Sant Jordi. Enguany ho han fet amb dos murals gegants on s’hi 
representen el drac i la rosa, els podeu veure a la sala de la televisió.  
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El dia 24 de març es celebrà als baixos d’Acudam l’Assemblea anual  amb una participació d’un centenar 
de socis. Els responsables de les diferents seccions d’Acudam (Centre Especial de Treball, Residència i 
Servei de Teràpia Ocupacional) juntament amb els del Siloé van exposar les novetats relatives al 2012 en els 
seus diferents serveis. Posteriorment van parlar la presidenta Teresa Santesmases i el gerent Josep Pijoan tot 
donant les gràcies a tothom pel recolzament rebut durant els anys que han estat al davant de l’entitat. 

Benvolguts: 
Aprofito aquesta publicació, per 
donar-vos les gràcies per 
l’oportunitat que hem vareu 
donar de presidir durant 12 
anys l’associació. Aquest fet ha 
representat per a mi, un 
enriquiment a nivell personal  

 
El dia 13 d’abril es van realitzar les XVI 
Jornades Tècniques d’Allem  al 
Campus de Cappont de l’UdL. El tema 
central van ser els drets de les persones 
amb discapacitat: defensem l’exercici 
efectiu dels drets reconeguts a la 
Convenció Internacional de Nacions 
Unides. Davant la situació de crisis 
actual, busquem solucions per evitar la 
pèrdua de drets. 
Hi varem participar 130 professionals de 
totes les entitats que formem la federació 
d’ALLEM, 10 ponents i 11 convidats. 
La valoració de les jornades ha estat 
positiva, sobre tot, la conferència 
inaugural, que ens va fer reflexionar 
sobre el treball que realitzem dia a dia 
amb les persones, amb el respecte que 
hem de tenir vers la seva intimitat i 
informar-los del que passa en les seves 
vides i, en general, el que hem 
d’aprendre en relació als drets de les 
persones per fer encara millor la nostra 
feina. 
 

El dimarts, 16 d’Abril vam gaudir d’una agradable i distesa visita 
de dues persones vinculades al món de la creativitat i també a 
l’àmbit social. Aquestes eren  José Maria Batalla i Sergi Capell. 
Vam conversar i els vam ensenyar les diferents seccions del 
Taller Ocupacional.  
Per altra banda us convidem a visitar el blog: 
josemariabatalla.com, on podreu llegir un bonic escrit sobre la 
impressió que va endur-se de nosaltres. 

durant tot aquest temps. 
Compartir, treballar, dialogar, ha estat la finalitat i el 
repte que em vaig imposar: el reconeixement social 
de valorar i respectar les persones amb diferents 
capacitats. 
Ara puc dir que, gràcies a tots, hem fet realitat un 
somni: millorar la qualitat de vida, la felicitat i 
l’autoestima de les persones d’Acudam. 
 
Teresa Santesmases i Boldú. 
 

Aquest és el meu objectiu i espero que també el 
vostre perquè només ho aconseguirem si anem de 
la mà. 
 
Resto a la vostra disposició. 
 
Angelina Roure i Arnaldo 
 

El dia 6 d’abril, 15 esportistes 
d’ACUDAM d’un total de 126 
d’arreu de Lleida, van anar a La 
Seu d’Urgell a participar del XXI 
Campionat territorial de 
Petanca  que organitza la 
Federació ACELL de Lleida. 

El dia 18 d’abril, un grup de 8 persones d’ACÚDAM van anar a la 
seu del CTT Borges a una activitat de Tennis Taula.  Aquesta va 
comptar també amb  8 representants d’ASPID i 14 d’ APROMI. 

Vull agrair a tots la confiança de 
deixar-me presidir l’Acudam. Sóc 
molt conscient dels moments 
difícils que ens toca viure, ara bé, 
amb treball, il·lusió, junts hem de 
continuar el camí fet fins ara i tot 
esquivant-ne les pedres i els clots 
lluitar per no baixar gens el llistó 
assolit fins ara tot el contrari. 
 


