
L'equip de natació de l'ACUDAM s'integra al CN 
Mollerussa. Les dues entats van signar el conveni de 
col•laboració el passat dia 15 de març a l'Ajuntament 
de Mollerussa. Una 20a de nedadors/es de l'entat 
passaran a comper sota el paraigua del CN 
Mollerussa. 

La primera compeció en  la qual l'equip va lluir la sa-
marmarreta del CN va ser el dissabte 17 de març durant la 
celebració del XXVIII Campionat Territorial de Natació 
de la Federació ACELL-Special Olympics Catalunya.
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ACUDAM parcipa dels 4 grups de treball actuals  d’ALLEM que 
volen donar resposta a les 11 línies de futur sorgides del treball 
de recerca realitzat per la  Càtedra d’Innovació Social de la UDL i 
ALLEM el 2017. A ACUDAM  creiem en aquest projecte,  igual 
que ho vàrem fer amb l’estudi inicial que va acabar l’any passat. 

Aquests 4 grups intentaran donar cobertura a les 11 línies es-
mentades i que centraran la seva acció en: 
- Implantació de l’Atenció Centrada en la Persona.
- Necessitats de les persones joves amb DID.
- Model econòmic i relacions amb l’administració.
- Formació, atenció diürna i accés al treball i treball. 

Més informació a www.acudam.orgImatge de presentació de l’estudi el passat 21 d’abril de 2017 (UDL)

El dijous 22 de març ha ngut lloc l’Assemblea General ordinària 2018. En aquesta s’han exposat els 
informes de cadascun  dels serveis de l’entat. Alhora, la Gerència Social i Empresarial també  han 
presentat els seus informes en relació a l’any 2017. En la darrera part de l’assemblea ha ngut lloc la  
presentació dels comptes i aprovació d’aquests corresponents a l’exercici 2017 i l’aprovació del pres-
supost de l’Associació per a l’exercici 2018 (en breu podreu consultar-ho al web social). 
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Avui us parlaré sobre l'estació de l'any que més m'agrada, la 
PRIMAVERA. Comença el 20 de març i acaba el 21 juny. 

És l'única estació plena de vida i color. Començen ha brotar 
les flors dels arbres, camps, prats i muntanyes. 
ÉsÉs l'estació de cria d'aus, insectes i molts animals surten del 
seu cau. Els dies es fan més llargs i començà a fer molt més 
bon temps, la gent surt més al carrer i està l'ambient molt 
més alegre i animat.
                            Bones vacances de Setmana Santa!

Aquest mes hem ngut un parell de visites. La primera, re-
alitzada pels treballadors/es de SAGE de la seu del Palau 
d’Anglesola al nostre CET. 
La segona, de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia 
Visual els quals varen visitar els diferents serveis 
d’ACUDAM. 
Tanmateix, el grup d’Autogestors va visitar Càritas 
Mollerussa amb la finalitat de conèixer els seus projectes i 
serveis. Visita a Càritas Mollerussa per part del grup d’Autogestors de l’ACUDAM.

ACUDAM  com cada any, dóna suport al reconeixement 
del Dia Internacional de la Dona Treballadora. A més a 
més, reivindiquem un espai per a les dones amb disCA-
PACITAT intel·lectual com a ciutadanes acves i de ple 
dret.
Són necessàries mesures de discriminació posiva que 
assegurin la paritat i la reserva de llocs de treball per a 
dones amb disCAPACITAT.

Per reivindicar aquests drets i commemorar el 8 de 
març, es va preparar un mural per l’ocasió que també 
ha servit per il·lustrar la portada del calendari del mes 
de març de l’STO. 

La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida 
(Fecoll) i l’Obra Social “la Caixa” impulsen, a parr 
d’aquest mes de març, la celebració de caragolades 
solidàries per finançar els projectes de caràcter social 
d’entats lleidatanes.El passat dissabte dia 17 de març 
en el marc de la Fira de Sant Josep, va tenir lloc 
aquesta iniciava en benefici d’ACUDAM.  
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