
Totes les persones amb discapacitat intel•lectual o 
del desenvolupament han pogut votar en les elec-
cions Generals  del passat 28 d’abril. 
Amb la reforma de la Llei Electoral a Catalunya 11.300 
persones han recuperat el dret a vot i unes 100.000 
ho han fet a tot l’estat.  
Així doncs, totes aquelles persones amb discapacitat 
intel•lectual que no podien votar, ara sí que han 
pogut fer-ho  i tenen una nova cita el pròxim 26 de 
maig. 
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Una seixantena de persones de l’ACUDAM va parcipar el passat 11 d’abril  en una mobilització a Barcelona 
sense precedents del sector  de la disCAPACITAT intel•lectual. La manifestació convocada per l’AEES Dincat, 
Associació Empresarial d’Economia Social Dincat, va aglunar a 6.000 persones provinents de més de 200 
entats de Catalunya per denunciar la situació que pateix el sector.  Més info a www.acudam.org
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El Teatre L’Amistat de Mollerussa ha acollit de l’1 al 14 
d’abril el saló del llibre.  
CadaCada edició, el certament té un mural relacionat amb la 
temàca del saló i aquest any era sobre l’aigua. El mural 
ha estat obra de Gus Rosemffet i ha comptat amb la 
parcipació de persones de l’ACUDAM juntament amb 
companys i companyes de l’associació Windown de Sant 
Cugat del Vallès. 

Un any més ACUDAM ha parcipat en la diada 
muntant la parada amb els detalls del grup Auto-
gestors en la Plaça de l’Ajuntament.

Durant el transcurs del mes d’abril hem parcipat en 
dos campionats a nivell de Catalunya. El primer, de 
Bàsquet, celebrat a Parets del Vallès i el segon, de 
Petanca, disputat a la Seu d’Urgell. 

Per Setmana Santa el servei d’Habitatges de 
ll’ACUDAM ha realitzat un gran ventall d’acvitats 
pels usuaris del servei.  Acvitats on cada persona 
ha escollit on i amb qui volia parcipar-hi; visites 
culturals, acvitats a l’aire lliure, cinema... totes 
elles dirigides a cobrir les necessitats de lleure dels 
parcipants.  
ElEl servei també ha acollit diferents respirs familiars 
que han estat de dia, nocturns o simplement 
d’unes hores. 

Després de la gran manifestació del passat 11 d'abril, i donada la situació en què ens trobem, si no hi ha res 
de nou, aviat haurem de tornar a mobilitzar-nos. Caldrà aixecar de nou la nostra veu i tants cops faci falta 
fins que les administracions resolguin la situació que pam i que posa en risc 10.000 llocs de treball i també 
els serveis d'atenció a 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. 
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