
Corals, manualitats, sordes, dinars, sopars... El 
Serveis d’Habitatge al llarg de les festes nadalenques 
no ha parat, oferint un gran ventall d’acvitats pels 
residents, familiars i treballadors/es. 
UnUn any més, la màgia del Nadal ha envaït el servei. 
Com a colofó, el passat diumenge 5 de gener va rebre 
a SSMM els Reis Mags d’Orient els quals van reparr 
alegria i il•lusió per tots els presents. Agrair a la colla 
dels Cinquanta i més de Mollerussa pels regals que 
han fet per Habitatge.  

Imatge del Teatre  L’Amistat  que va acollir el passat 3 de desembre l’acte de celebració del Dia 
Internacional de les persones amb disCAPACITAT.

Celebrem el Dia Internacional de les persones amb 
disCAPACITAT amb la implicació dels centres de 
primària i secundària de la ciutat. ACUDAM, l’esco-
la Silóe, La Llar Terres de Ponent i l’Associació Salut 
Mental Pla d’Urgell van organitzar l’acte de cele-
bració. Aquest, va comptar amb la parcipació dels 
centres mitjançant la campanya “Creixem amb la 
diversitat” que té per objecu apropar a l’alumnat  
la realitat de les persones amb discapacitat i la 
tasca que desenvolupen les entats que atenem 
aquestes persones.  
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Linyola va acollir el passat 22 de desembre el tradicional dinar de Nadal de l’ACUDAM. Més de 500 persones 
van parcipar-hi. L’acte va comptar amb parlaments, la projecció del “making of” del calendari solidari 2020, 
l’entrega de plaques dels 25 anys, sortejos i fins i tot una subhasta de quadres.  
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17 comerços associats a Mollerussa Comercial 
col•laboren amb el projecte “Art d’Inclusió” de l’ACU-
DAM. Els detalls i productes elaborats per les persones 
amb discapacitat intel•lectual que parcipen del pro-
jecte són molt variats, hi trobem sabons, quadres 
arscs, objectes decoraus de fusta, rehabilitació d’an-
cs mobles, peta bijuteria, detalls de paper… 
L’objecu de la venda d’aquests detalls no és lucrau, la 
seva venda cerca l’autofinançament del mateix projecte 
(cobrir les despeses  materials i de gesó que genera).

L'úlm campionat esporu en què els esporstes de 
l'ACUDAM han parcipat el 2019 va ser en el XXXV 
Campionat de Catalunya de Tennis Taula i Bàdminton 
ACELL Special Olympics. 
LesLes Borges Blanques va acollir la compeció el passat 
15 de desembre. Vuit esporstes de la nostra entat 
varen parcipar-hi aconseguint diferents medalles 
amb diferents classificacions. 
Les compecions esporves es reprendran a parr de 
meitats de gener.

Un grup de persones parcipants en el projecte 
“Art d’Inclusió” va dinamitzar la parada que tenia 
ACUDAM al Mercat de Santa Llúcia de Mollerussa. 
La Plaça de l’Ajuntament de la ciutat va acollir el 
passat 7 de desembre el mercat. Allí, la ciutadania 
va poder adquirir detalls nadalencs elaborats pels 
parcipants del projecte, Olivines i calendaris soli-
daris.daris. Malgrat que feia fred, l’experiència va ser 
molt posiva i es van realitzar força vendes. 

Al 2020 ACUDAM connuarà fent el que ha fet tota la vida: "acompanyar projectes de vida". I per connuar 
fent-ho, igual que en el 2019, caldrà connuar reivindicant millores pel nostre sector i fer-nos més visibles 
per aconseguir-les. 
Caldrà connuar parcipant com sempre hem fet, en allò que ACUDAM necessi, sigui en una reunió de 
famílies, en un esdeveniment, connuar esforçant-nos al màxim a nivell professional... perquè ho hem fet 
cada dia, ho fem a cada moment i ho connuarem fent. Connuarem donant el millor de nosaltres per fer 
una ACUDAM millor. Gràcies a totes i tots per fer-ho possible i feliç 2020! 

ACUDAM

Viatges Ecuador va acollir la presentació d'aquesta col·laboració impulsada per Mollerussa
 Comercial i l'ACUDAM.
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