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Des del dia 5 de novembre al 19 s’han 
realitzat les revisions mèdiques al 
personal d’Acudam. Informem que 
el dia 4 s’acabaran de fer a totes 
aquelles persones que per diferents 
motius no se la van poder realitzar 
durant el període esmentat. 

El 22 de Novembre l’equip del Cap de 
Mollerussa va venir al taller a administrar 
la vacuna antigripal a totes aquelles 
persones que ho van autoritzar. Les que 
per raons diverses no van poder 
vacunar-se, la Doctora Boronat serà la 
persona que els hi posarà. 
 

En l’apartat de formació 
específica pels 
professionals de la casa, 
informem que durant 
aquest mes s’ha dut a 
terme un curs de 
coaching  adreçat a 
l’adquisisció d’habilitats i 
actituds adequades per a 
treballar sota el programa 
de PCP en els diferents 
serveis d’ACUDAM. 

El dijous 22 de novembre es va celebrar a Mollerussa la 
Segona trobada 2012-2013 de centres 
ocupacionals de persones amb discapacitat intel·lectual . 
Aquesta vegada, va ser l’ACÚDAM l’encarregat d’organitzar 
aquesta jornada orientada cap als jocs tradicionals. 
Durant el matí es va poder gaudir al Pavelló Firal de Mollerussa 
de diferents jocs, tots adaptats a les persones assistents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per concloure la jornada,  es va fer un dinar de germanor de tots 
els assistents a les Llars – Residència ACÚDAM. 
Els assistents a tota la jornada van ser un total de 91 de diferents 
centres de la província de Lleida. 
 

La recepció ha tingut lloc al Centre Cultural, on després d’un vídeo amb diferents imatges de la participació 
dels esportistes d’Acudam als jocs, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lliurat a la presidenta de 
l’entitat, Teresa Santesmasses, una placa commemorativa mentre que als esportistes se’ls ha fet entrega 
d’una gorra cerigrafiada per l’ocasió.  

El dia 26 de novembre, el Sr. Josep Tresserras , director de SOM Fundació 
Privada Tutelar  Aspanias, ens va explicar els canvis normatius en tot el que fa 
referència a la Modificació de la Capacitat, el que tots anomenem Procés 
d’Incapacitació Judicial.  
Ens va aclarir termes que teníem confusos com ara que tots pel simple fet de 
néixer i fins i tot quan som un fetus al ventre de la mare, som subjectes amb 
capacitat jurídica i a partir dels 18 anys , és la capacitat d’obrar la que es pot  o no 
delimitar, determinant el jutge els mecanismes de rigor per vetllar i representar els 
drets i obligacions de la persona amb la Capacitat Modificada.   
El jutge és qui anomena el tutor, però els pares podem deixar dit mitjançant el 
testament qui volem qui siguin els tutors.  
Si alguna persona està interessada en les fotocopies que va donar el Sr. Tresserras, les pot 
demanar a l’Esther Temprado, 973710404  treballsocialsto@acudam.com 

L’Ajuntament de Mollerussa ha 
homenatjat a la trentena d’esportistes 
d’Acudam que van participar recentment als Jocs 
Special Olympics, que es van celebrar de l’11 al 14 
d’octubre a Vilanova i la Geltrú.  

3 DE DESEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AM B DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
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Uns dies abans de la castanyada varem decidir com cada any, 
fer panellets. Amb els usuaris, varem anar a comprar els 
ingredients que necessitàvem per a poder realitzar-los 
correctament. 
Quan varem tenir la massa feta i,reposada d’un dia per l’altre, 
ens varem posar en tres taules i varem repartir la massa entre 
tots els participants al taller de panellets. Primerament varem 
fer les boles i després varem anar decorant tal i com volíem.  
Varem realitzar panellets de coco, codony, cirera, ametlla, 
pinyons i de xocolata. Un total de 220 unitats!!! 
 
El dia del sopar de castanyada, varem voler donar una 
sorpresa als nostres usuaris i varem pensar en preparar-los-hi 
la sala del menjador decorada amb tot de detalls de 
Halloween. Varem penjar una lona de tela negra a les llums, 
per tal que fes una llum més tènue, varem penjar-hi 
carabasses, bruixes i altres detalls d’acord amb la festa. 
Les taules amb unes tovalles negres amb tot d’espelmes 
taronja i, d’altres amb porta-espelmes de calaveres que van 
donar un toc molt especial. 
Per altra banda varem preparar un sopar fora del comú amb el 
qual van disfrutar molt i van estar molt contents. 
I de postres.....panellets de la casa, fets amb molt d’amor per 
tots els participants al taller. 
 
En entrar a la sala, les cares de sorpresa i a la vegada 
d’alegria, van fer que ens sentíssim satisfetes de la nostra 
feina. A tots els hi va agradar. L’ambient va ser molt agradable 
i acollidor i tots vam restar contents i satisfets d’aquella nit de 
castanyada /Halloween.  
 

El dia abans de Tots Sants per dinar al 
taller vam gaudir de les postres amb uns 
bons panellets!!! 

Hem fet panellets, i ens ha agradat molt! n'hem fet de coco, 
pinyons, ametlla, xocolata i cafè. Durant la setmana els hem cuit 
i després ens els hem menjat! nyam nyam... mmm que bons que 
estan! Toma castanya!! Us deixem una mostra de com ens han 
quedat els panellets!! Mireu que guapos!!  
 
Recordeu que el dia 23 de desembre tenim el tradicional 
dinar de Nadal. Com cada any l’esperem amb molta 
il·lusió. No hi faltis!!! 


