
Aquest mes de setembre l’Àrea Social realitza el 
procés de renovació d’acreditació de la Norma 
UNE-EN ISO 9001:2015. 
LaLa norma  ISO és un seguit de protocols i processos di-
rigits a ordenar la gesó d’una entat en els seus di- 
ferents àmbits. Les normes ISO són establertes per 
l’Organisme Internacional d’Estandardització  (ISO), i 
es componen d’estàndards i guies relacionades amb 
sistemes i eines específiques de gesó aplicables en 
qualsevol pus d’organització.

Com ve sent habitual  el servei absorbeix un gran 
volum de feina a l’agost. Aquest volum ve donat per la 
varietat d’acvitats que es realitzen dirigides als usu-
aris del servei. També es veu influenciat per  l’alt 
nombre de persones que es beneficien de les estades 
de respirs familiars, ja sigui per unes hores o per dies. 

ComCom a novetat aquest any destacar l’escapada de dos 
dies a l’alberg rural “Auró Natura” situat al terme mu-
nicipal de Torà.
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La iniciava sorgida de l’Àrea Social per Rosa Morera es va escenificar el passat dimecres 13 de setembre  en la pre-
sentació del concurs que va acollir la seu de la nostra entat. El concurs va adreçat a professionals i estudiants  del 
disseny gràfic. Trobareu tota la informació al web social www.acudam.org



C/ Ferrer i Busquets n*2
Mollerussa  25230
973 71 04 04 

Del 17 al 21 de setembre ha ngut lloc la tradicio-
nalnal sorda del “CET”. Aquest any el des escollit ha 
estat el territori basc, concretament Sant Sebasà. 
Un total de catorze persones han parcipat en 
aquesta setmana de vacances on han pogut gaudir 
de la gran oferta turísca i gastronòmica que 
ofereix el País Basc. L’any que ve, més i millor!  

Oriol Yuguero s’incorpora com a nou dinamitzador de 
l’Espai de Reflexió en Èca en Serveis d’intervenció 
Social (ERESS) de l'ACUDAM. 
LL’ERESS  és un espai on un grup de persones amb             
diferents professions, rols i funcions   des del diàleg, in-
tenta reflexionar i resoldre qüesons èques relaciona-
des amb situacions que generen conflicte entre els pro-
fessionals d’un servei o entat, els usuaris i l’or-
ganització, en el moment d’abordar i acompanyar una 
situació. Més info a www.acudam.org/eress

El dia 9 de setembre, un grup de persones de la REG i la 
Llar Residència van assisr a l’obra de teatre “Bailar el 
Agua” a la Fira del Teatre de Tàrrega. Un espectacle 
d’esmulació sensorial adreçat a persones amb disca-
pacitat intel•lectual. Una obra on el moviment, la 
música, els sons, la llum i la improvisació buscava captar 
l’atenció del públic, així com la seva resposta espontània. 
UnaUna forma d’interactuar amb el públic a través de 
l’esmulació sensorial. 

El 5 de setembre va sorr a la llum el videoclip del 
No Surrender Fesval 2018. Al fesval diferents 
músics de l’entat varen parcipar-hi un any més, 
alguns d’ells apareixen al vídeo!   
El podeu trobar a Youtube. 

Hola a tots i totes, com ha anat l’esu?, i les vacances? Espero que tot bé!
En aquest nou  inici del Racó d’en Jordi tractarem nous temes d’actualitat, comentarem esdeve-
niments del territori, inclús si es dóna el cas nocies internacionals jeje.
També si voleu que parli d’un tema en concret podeu contactar a comunicacio@acudam.com
Ens veiem en el pròxim full. Espero que us agradin! 
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