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El diumenge 30 de març va tenir lloc 
l’Assemblea anual d’Acúdam. 
La Gerent de l’àrea social, Rosa 
Morera,  va donar molta importància a 
l’esforç d’unificació en les línies de 
treball entre els diferents serveis i el  
gerent econòmic, Ramon Castelló, que 
va presentar l’estat de comptes i  
també va avançar el possible procés 
de concertació que afectarà a la llarga 
als nostres centres. 
L’Angelina Roure, presidenta de 
l’associacó va centrar la seu discurs en 
la presa de consciència dels difícils 
moments que estem vivint degut a les 
retallades i la importància de seguir 
treballant per les nostres persones.  
 
Agraïm també l’alt grau de participació 
de les famílies i socis. 

Lleida TV, ens 
va visitar el 
passat 27 de 
març, amb motiu 
de la gravació 
d’una sèrie de 
programes on 
expliquen 
diferents 
aspectes de les 
col·laboracions 
que la 
Diputació de 
Lleida, té amb 

el territori i les 
entitats 
socials, una 
d’elles 
l’ACÚDAM. Ja 
informarem del 
dia d’emissió. 

Dos esportistes d’ACÚDAM van rebre el 27 de març 
de 2014 els premis de reconeixement als 
esportistes i entitats de Lleida  que 
organitza la Delegació Territorial del Govern a 
Lleida, i que es va celebrar al Teatre l’Amistat de 
Lleida. 

La Montse Baldrich, com a guanyadora de la 
medalla d’or al Campionat de Catalunya de  
Petanca 2013, i l’Albert Reig, com a campió dels 25 
metres esquena al Campionat de Catalunya de 
Natació 2013, van rebre un diploma de 
reconeixement pels èxits esportius assolits per part 
de la Secretaria General de l’Esport, així com una 
litografia de l’artista Sandoval. 

ACÚDAM posa en 
marxa un Espai de 

Reflexió Ètica de 

Serveis Socials,un 
equip format per 12 
persones la majoria 
personal de l’entitat i 
algun professional 
extern, es reuneixen els 
últims divendres de 
mes, per reflexionar 
sobre situacions que 
generen algun conflicte 
de valors, i posen 
mitjançant el mètode 
Deliberatiu, “pensament 
a l’acció”. 



 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACUDAM ACUDAM ACUDAM ACUDAM                                                                     Equip de Redacció:                                                                     Equip de Redacció:                                                                     Equip de Redacció:                                                                     Equip de Redacció: Irene SolsonaIrene SolsonaIrene SolsonaIrene Solsona    
31313131 DE MARÇ DE MARÇ DE MARÇ DE MARÇ DE 2014 DE 2014 DE 2014 DE 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jordi Prieto                            Jordi Prieto                            Jordi Prieto                            Jordi Prieto                             

aulainformatica.acudam@gmail.comaulainformatica.acudam@gmail.comaulainformatica.acudam@gmail.comaulainformatica.acudam@gmail.com 

Aquest mes hem jugat  la lliga de bàsquet i la de futbol 
sala que organitza la Federació ACELL. 

El dissabte 9 de març, 14 esportistes 
d’ACÚDAM van participar del 
Campionat de Catalunya de 
Bàsquet que la Federació ACELL. 

Com cada any arribant la Fira de Sant Josep hem tornat a 
muntar la tómbola de l’Acúdam . Cal agrair la 
quantitat d’establiments i empreses que han col·laborat 
amb nosaltres. 
A la vegada, agrair també a tots els pares, germans i 
familiars per la seva ajuda, així com també a les persones 
d’Acúdam que també han participat. 
Ens donem compte de la solidaritat i l’interès que tenen les 
persones de la nostra comarca vers la nostra associació. 
 

14 nedadors d’ACÚDAM van participar el 
dissabte 22 de març al Campionat 
de natació que va organitzar la 
Federació ACELL a les piscines 
municipals de Mollerussa. Varem competir 
en disciplines de crol, esquena, flotació i 
proves adaptades, i cap dels nostres 
esportistes es va quedar sense 
recompensa al seu esforç. 

Enguany, l’ACÚDAM va participar el dia 1 de 
març a la Rua de Carnaval de 
Mollerussa  com a una comparsa més.  
El dia 1 de març, i disfressats de roquers 
varem portar el nostres ritme per tota la ciutat 
de Mollerussa, amb la resta de comparses que 
es van apuntar a aquesta Rua. Després de la 
Rua  vam anar al pavelló firal al sopar de 
Carnaval i ens varem quedar a gaudir del ball 
que es va organitzar allí mateix.   
 

La fira de Sant Josep és una esdeveniment ineludible per 
a ACÚDAM. El certamen ens manté en contacte amb els 
clients i permet mostrar els productes a potencials 
compradors. A la fotografia superior, moment en què vam 
rebre la visita del conseller Santi Vila. 
Com en les anteriors edicions, ACÚDAM va participar-hi 
per tal de promoure la línia de productes 
adreçada a agricultors i viveristes: 
-Protectors de plançons per a arbres i vinya. -Safates de 
cultiu. -Alvèols per a fruites i hortalisses. -Envasos 
agroalimentaris. -Oliveres.  

 
Per tal d’acostar els productes als usuaris, els visitants podien descarregar-se al mòbil 
els catàlegs d’Acudam escanejant amb el telèfon els codis QR fixats als mòduls de 
l’estand, aprofitant així les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Prova de 
l’interès general en aquests avenços és que, enguany, l’organització de la fira va 
presentar també com a novetat un codi QR que enllaçava a la fitxa dels expositors. 
Un cop més, la fira de Sant Josep ha estat un excel·lent punt de trobada amb els nostres 
clients i un magnífic aparador dels productes ACUDAM. 


