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ACUDAM A LA FIRA DE SANT JOSEP 

La fira de Sant Josep constitueix una oportunitat 
excel·lent per mantenir el contacte amb els 
clients i mostrar els productes a potencials 
compradors. Per això, com cada any, ACUDAM 
va participar a la fira promovent la seva gamma 
agrícola. 
Gràcies a la fidelitat dels clients, l’interès en els 
productes i l’antiguitat d’ACUDAM com a 
expositors, les inclemències del temps no van 
repercutir en la quantitat de visites rebudes a 
l’estand. 
Un cop més, la fira de Sant Josep va ser punt 
de trobada amb els clients i un magnífic 
aparador per mostrar la nostra línia de 
productes destinats a l’agricultura. 
Principalment, protectors agrícoles i forestals, 
contenidors per a viver, oliveres i alvèols per a 
fruites.  

Com a formació s’ha realitzat un curs de manipula dor  
d’aliments   els dies 13 , 14, 20 i 21 de març. Aquest curs, 
té el concepte de formació continuada que acredita i 
garanteix la supervisió i la instrucció o formació dels 
manipuladors de productes alimentaris en qüestions 
d’higiene alimentària. 
Han realitzat aquest curs 20 persones del Servei 
Ocupacional, residència, cet, cuina i neteja. 

Ara, però, a part de poder 
consultar tota la informació 
general dels diferents serveis 
que conformen l’àrea social 
també disposem d’un calendari 
interactiu on hi consten tots els 
actes del mes relacionats amb 
Acudam: des de sortides, 
trobades, formació, reunions,… 
Així que us convidem a 
connectar-vos avui mateix! a: 
http://www.acudam.org  
 

Visita de Triodos Bank a l’ACÚDAM  
   
El passat dia 8 de març ens van visitar el Sr. 
Joan Antoni Melé  i la Sra Isabel Sanchez, 
ambdós vinculats laboralment amb la Banc 
ètica i concretament amb Triodos Bank.  
Triodos Bank és una entitat de crèdit ètica 
fundada a Holanda el 1980 que aplica en 
banca l'enfocament de triple resultat. Això es 
reflecteix en el seu propi nom "tri hodos" (del 
grec), que significa tres camins: persones, 
planeta i benefici.  
La banca ètica parteix del principi que els seus 
usuaris (persones i entitats estalviadores) tenen 
dret a saber on i en què s'inverteixen els seus 
diners, comprometent-se com a entitat a no 
finançar activitats que es consideren reprovables, 
i optant per destinar els seus recursos només en 
projectes amb contingut social, ambiental, per 
tant quedant excloses operacions de producció i 
venda d’armament, d’energia nuclear, 
l’especulació financera, els paradisos fiscals o la 
deslocalització com a pràctica d’explotació 
laboral.  
La banca ètica pretén convèncer la població que 
incorporar l'ètica a les decisions diàries d'estalvi, 
d'inversió o de moviments bancaris d'ingressos i 
pagaments pot tenir un gran efecte 
transformador. (font wikipedia)  
 

Aquest diumenge dia 24 de març a les 11.00 del matí es celebrarà l’assemblea general d’Acudam  als baixos de les 
Llars Residència. 

Ja fa dies que estem treballant en la nova pàgina web 
de l’àrea social , i aquest mes ja la tenim a punt! A poc a 
poc hi anirem introduint noves informacions d’interès per 
les famílies i les persones assistides. 
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El 20 de març de 2013 es va celebrar a Lleida l’acte  de reconeixements als 
esportistes i entitats lleidatanes  del 2012. Dos esportistes de l’ACUDAM van 
rebre aquest reconeixement pels seus éxits durant l’any 2012; en Salva Martin,  campió 
de Catalunya en 100 m. i salt de llargada, i l’Assumpció Querol , campiona de 
llançament; tots dos participants al 20è Aniversari dels Jocs Special Olympics Vilanova i 
la Geltrú 1992-2012. 

El 16 de març, simultàniament amb la fira de Sant Josep es va celebrar a les piscines 
municipals de Mollerussa el XXIII Campionat Territorial de natació que la 
Federació ACELL organitza a Lleida. D’un total de 100 esportistes, l’ACUDAM va 
aportar 10 que van participar en les diferents proves obtenint un resultat molt positiu.  
Al dia següent, el 17 de març, 12 dels nostres esportistes es van desplaçar fins a 
Blanes per participar al Campionat de Catalunya de bàsquet , en el que es va 
aconseguir le medalla de plata per equips i una d’or i altra de bronze a les proves 
adaptades. 
 

El 14 de març de 2013 un total de 110 persones  van participar a la Trobada 
Ocupacional que el Shalom va organitzar al Pavelló de Labordeta de Lleida. De 
l’ACUDAM vam assistir 11 persones. El tema de la trobada va ser l’estimulació 
sensorial i vam poder gaudir d’activitats relacionades amb tots els sentits per acabar 
amb un dinar de germanor amb la resta dels centres i un ball.  
 

Del 6 al 8 de març de 2013, 17 persones de l’ACUDAM acompanyants per 5 monitors, 
van fer la primera sortida de l’any que l’ACUDAM ofereix. Es va visitar Tarragona ; les 
seves muralles, l’anfiteatre, el museu del port, i alguna sortida nocturna. De tornada 
varem visitar el monestir de Santes Creus . 

QUÈ ÉS LA TÓMBOLA DE L’ACÚDAM? 
La tómbola és una tradició de la Fira de Sant 
Josep. Molta gent col·labora per solidaritat ja 
que coneixen la feina d’Acúdam. Al ser un valor 
a mantenir és molt necessari l’ajuda de tots els 
familiars de les persones assistides i així poder 
continuar aquesta tradició. 
La feina és fa amb il·lusió. Des de la preparació 
als beneficis obtinguts tot i tot es fa pel benestar 
dels usuaris, i són els que ens fan agafar forces 
per repetir-ho cada any. 
 
                          Col·laboradors de la tómb ola  

Per la Fira de Sant Josep d’enguany, el Grup 
d’Autogestors d’Acudam hem col·laborat 
amb la tómbola amb l’elaboració de diferents 
productes artesanals, com clauers i sabó per la 
roba a base d’oli reciclat, així com fent l’acabat 
final (etiquetatge i embolcall …) de pots d’olives 
arbequines, elaborades per l’ocasió per 
col·laboradors de l’entitat.   


