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Totes les notícies que apareixen al full Informatiu les podeu trobar més ampliades a la nostra pàgina web: www.acudam.org 

El divendres  14 de febrer, vam anar a la Seu Vella de Lleida, o n es feia 
l’últim acte de la campanya “Defensa’m”. 

Aquesta campanya tenia com objectiu la defensa dels  drets de les 
persones amb Discapacitat Intel·lectuala la igualta t, a la inserció 
laboral i social i a tenir una vida digna davant la  dràstica retallada de 
finançament públic, les diferents entitats que este m dins d’ALLEM, 
vam realitzar una recollida de firmes, i se’n va re collir 46.800. 

El divendres 14, vam anar a lliurar les signatures als diputats i 
diputades lleidatans i ells es van responsabilitzar  de portar-les al 
Parlament de Catalunya per realitzar una acció conj unta, ja que hi ha 
molta gent en llista d’espera a més a més de mancan ces de recursos 
econòmics als nostres centres.  

Quan vam arribar la Seu Vella ja estava plena, hi h avia molta gent de 
les diferents entitats lleidatanes que donaven supo rt a aquesta 
campanya. Tots els diputats van donar la seva opini ó recolzant la 
campanya. 

Molts de nosaltres no havíem estat a la Seu Vella i  l’experiència ens va 
agradar molt, esperem que els diputats ens puguin a judar!!! 
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“Nova edició del tradicional mercat i tómbola de 
l’associació Mans Unides a Mollerussa”  
El passat dimarts 4 de febrer a 2/4 de 8 del vespre es va inagurar per 
24è any consecutiu el tradicional mercat i tómbola de l’Associació Mans 
Unides a Mollerussa, ubicats a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural 
de la ciutat. Mans Unides és una ONG que lluita per erradicar la fam i 
pobresa al món, finanaçant projectes de desenvolupament a països del 
sud. La tómbola i el mercat van estar oberts al públic fins el dia 15 de 
febrer. El Grup d’Autogestors d’ACÚDAM vam fer un donatiu  de 
diferents productes que elaborem per col.laborar en aquesta tómbola 
solidària.  

El dia 21 de febrer, l’Equip 
de l’Ampar Rovira van 
venir a filmar un 
reportatge al nostre taller 
que s’emetrà dins el seu 
programa “Igual que 
jo” . Aquest cop però ho 
veurem via on-line i ja us 
avisarem quan arribi el 
dia! 
Els protagonistes de la 
filmació han estat l’Asteri, 
el Carles i la Gemma 
tocant la bateria. 

El dia 20 de febrer, els companys del Taller L’Estel de 
Balaguer van organitzar al teatre de la seva ciutat la 
Trobada Ocupacional d’Escala en Hi-Fi . 
10 persones del taller van estar assajant durant tot el 
mes la cançó “Follow the Leader” per després fer un 
ball davant dels 150 assistents a la trobada. Després de 
l’esforç i els nervis propis de l’actuació  tots els 
participants van poder gaudir d’un dinar de germanor i 
un ball a Balaguer.  
 

Agenda 
esportiva: 
Campionats 
- El dissabte 8 de 
febrer, 15 esportistes 
d’ACÚDAM van 
participar del 
Campionat Territorial 
de Bàsquet que la 
Federació ACELL va 
organitzar a Balaguer. 
-El diumenge 23 de 
febrer, 14 esportistes 
d’ACÚDAM van 
participar del 
Campionat de 
Catalunya de Tennis 
Taula i Bàdminton  
que la Federació 
ACELL va organitzar 
a les Borges 
Blanques. 
 

          
    Totes les notícies 
del dia a dia com els 
campionats, les 
trobades 
Ocupacionals, etc. Les 
podeu consultar 
directament al nostre 
Facebook . Entrant 
com “Acudam 
Facebook”. 

Durant el mes de 
febrer s’han 
realitzat diverses 
formacions, 
formació interna 
d’ACÚDAM:  
-sexoafectivitat per 
a tècnics i monitors 
de residència  
-presentació del 
programa 
informàtic GMS .  
 
Formació externa, 
on participen les 
entitats d’ALLEM:  
-el mòdul IV:eines 
de millora en 
l’atenció directa , 
on han participat 
monitors de 
l’ocupacional i 
residència.  
-un curs d’anglès 
comercial  que 
durarà fins al mes 
de maig. 
 


