
Aquest mes de setembre han ngut lloc les sessions 
fotogràfiques a càrrec del fotògraf Albert Font, que un 
any més col•labora de forma desinteressada. 
“En honor a les nostres mares i àvies vol.II” és el lema 
del segon calendari solidari de l’ACUDAM que es 
posarà a la venda a principis de novembre. ACUDAM 
torna a rendir tribut a la dona,  sent un dels pocs 
ccalendari socials de Catalunya que homenatja la figura 
femenina. Un centenar de persones han parcipat en 
la seva creació. 

El primer Breu de l’ACUDAM del darrer trimestre ha 
estat sobre la norma ISO. On s’explica que per tercer 
any consecuu els serveis d’atenció a les persones de 
l’ACUDAM planifiquen l’auditoria per l’acreditació en 
la norma ISO. Les normes ISO són establertes per 
l’Organisme Internacional d’Estandardització (ISO), i 
es componen d’estàndards i guies relacionades amb 
sisistemes i eines específiques de gesó aplicables en 
qualsevol pus d’organització.
Si vols conèixer què és la norma ISO i en què con-
sisteix a l’ACUDAM visita www.acudam.org 
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Acudam aplaudeix les millores de finançament anuncia-
des pels CETs.  Aquestes ajudes s’emmarquen dins d’una 
millora pel sector per l’any 2019. Encoratgem a les ad-
ministracions implicades a connuar cercant solucions 
reals per cobrir les necessitats del sector, aquest és el 
camí. 
Malgrat tot, encara estem lluny de cobrir les necessitats 
que tenim, però les accions col•lecves de les entats, 
les persones i les famílies han estat del tot necessàries i 
han servit per conscienciar de la realitat i dimensió de 
les problemàques plantejades. 

Del 16 al 20 de setembre ha ngut lloc la tradicional 
Ruta de l’ACUDAM. Un  grup de companyes i compa-
nys del Centre Especial de Treball (CET) de l’ACUDAM 
han  gaudit d’una merescuda setmana de vacances al 
Pirineu Català. Van poder visitar el romànic de la vall, 
els seus paisatges, diferents indrets com el Balneari de 
Caldes de Boí o el telefèric de la Vall Fosca, els seus 
pobles...pobles... uns dies de convivència que serveixen per 
carregar piles i comparr vivències.  

Moltes de les persones residents gaudeixen durant 
l'agost del seu període de vacances i a més a més, 
altres persones es beneficien dels serveis de respir, 
sigui per unes hores o per uns dies. 
AlAl llarg de tot l'esu s'han realitzat moltes acvi-
tats en diferents indrets del territori, Sant Mar de 
Maldà, el Museu Trepat de Tàrrega, el Castell dels 
Templers de Lleida, tardes de piscina i "bolos", es-
capada a la ciutat de Tarragona... i moltes més. Els 
parcipants planifiquen, organitzen i prenen part 
en les acvitats en funció dels seus interessos i 
desitjos.desitjos.

El Greenpark fesval i el No Surrender Fesval han estat dues de les darreres col·laboracions que hem 
ngut a l'ACUDAM. El Greenpark col·laborant amb la campanya de l'olivina i el No Surrender amb els 
serveis d'atenció a les persones de l'ACUDAM. Aviat, farem públic les quanes de diners que desnaran en 
cada col·laboració. També us volem ancipar que estem preparant amb Mollerussa Comercial una acció on 
diferents establiments i comerços col·laboraran amb l'ACUDAM i on farem més visible la nostra entat al 
territori. En breu ampliarem la informació al respecte, esgueu atents/es!
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