
Aquest mes s’han realitzat diferents sessions forma-
ves externes,  com les realitzades per la Federació 
ALLEM on hem assist per conèixer el model de treball 
de l’entat balear AMADIP ESMENT.  També internes, 
com el curs realitzat a la seu de la nostra entat sobre 
el Desfibril•lador Extern Automàc (DEA).  També hem 
ngut la col•laboració dels Mossos d’Esquadra els 
qualsquals han fet diferents xerrades informaves sobre  
sexng (assetjament sexual a les xarxes) i sobre robato-
ris.  Per úlm,  s’han reprès els Cursos de Formació   di-
rigits als treballadors/es del CET i els Cursos de For-
mació que oferim als alumnes de  l’IES Mollerussa. 

L’entat bancària aporta un ajut econòmic de 9.000 
euros que té per finalitat dotar de material terapèuc 
al servei de fisioteràpia i adquirir material pedagògic 
per la sala de pedagogia del servei d’Habitatge.  
ElEl Sr. Joan Miquel Pascual, director d’Àrea de Negoci 
de CaixaBank a Lleida i el Sr. Josep Galve, director de 
Banca d’instucions de CaixaBank a Lleida varen  visi-
tar el servei d’Habitatge per conèixer de primera mà el 
treball que es realitza amb els recursos pedagògics 
adquirits gràcies a l’Obra Social “La Caixa”. 
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Pràcca amb el Desfibril·lador Extern Automàc (DEA) 
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ACUDAM un any més parcipa en els Special Olympics amb un total de 17 esporstes a petanca i bàsquet. Els jocs  
han ngut lloc a la Seu d’Urgell i Andorra del 4 al 7 d’octubre, ha comptat amb una parcipació de 1.500 esporstes 
provinents de  15 països,  dels quals 1.239 són de Catalunya, 700 voluntaris, i 400 tècnics esporus i delegats/des.
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El passat dimecres 17 d’octubre el No Surrender 
Fesval 2018 va fer entrega a l’ACUDAM de 2.150 
euros  provinents de la venda de les xapes del fes-
val. Les xapes solidàries es varen vendre abans, 
durant i després del No Surrender. Abans de la cele-
bració del  fesval les xapes es podien adquirir en 
diferents establiments de tota la comarca i aquest 
aany hi ha hagut  la col•laboració de l’empresa de 
maquinària agrícola Vicens. Agraïm un any més la 
col•laboració desinteressada del fesval amb la 
nostra entat.  

Els pus de productes que es fabriquen a l’ACUDAM, 
posteriorment s’han d’apilar, empaquetar i paletzar, les 
caixes poden arribar a pesar 20kg, fins al moment s’ha 
hagut  d’aixecar manualment a una alçada de fins a 1,80 
metres. Aquesta situació ha provocat lesions als treballa-
dors/es, amb la finalitat de millorar les condicions de tre-
ball i evitar un moviment repe u i incòmode,  durant 
aquest esu s’ha instal•lat al CET de l’ACUDAM un siste-
ma de paletzar automàc.
L’objecu de la instal•lació d’aquest paletzador és 
evitar les lesions que puguin par els treballadors/es de 
la secció d’empaquetat.                     + info a www.acudam.org

Albert Font és el fotògraf encarregat de realitzar el 
primer calendari solidari de la nostra entat. El calendari 
serà de caràcter comarcal i rebrà homenatge a la dona,  
per això compta amb la parcipació de les associacions 
de dones de la comarca. Al calendari 2019 apareixeran 
12 poblacions i pel 2020 la resta (incloent-hi algunes lo-
calitats  de fora de la comarca on resideixen persones 
aateses de l’entat). A finals de novembre es posarà en 
venda en diferents establiments i comerços.

Us volia parlar de la tradicional festa de la tardor, que per nosaltres és la 
castanyada.
En els úlms anys la tradicional castanyada comença a ser menys popular i 
el Halloween una celebració  nord americana cada cop es celebra més al 
nostre país. Crec que es ndria que valorar les festes i tradicions populars  
del nostre territori, si no valorem la nostra cultura acabarà desapareixent.   
Depenent de nosaltres  que això sigui una realitat o no!
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