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COMUNICAT D’AGRAÏMENT 22.05.2020 

 

ACUDAM agraeix la col·laboració i suport de totes les famílies que ja fa dos mesos que no 

poden visitar els seus familiars residents a Habitatges. Sabem que tot i les videotrucades, les 

fotografies i els vídeos, desitgeu més que ningú poder abraçar els vostres fills i filles, germans i 

germanes, tiets i tietes... Gràcies per la confiança que ens doneu cada dia i esperem que ben 

aviat ens puguem retrobar, tan bé com estem totes i tots com ara.  

 

També  manifestem agraïment vers les famílies i usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional que 

han viscut la pandèmia  des de casa. Encara restaran dies per poder disposar de l’obertura del 

servei fins que així ho indiquin les autoritats competents. Gràcies pel vostre esforç i 

comprensió.  

 

Agrair també l’empatia i implicació de les famílies i dels treballadors i treballadores del Centre 

Especial de Treball, la reincorporació per fases ha estat tot un encert i esperem culminar-la al 

més aviat possible. 

 

Per últim, però no menys important, ACUDAM vol agrair la professionalitat, implicació i esforç 

que han realitzat i realitzen el conjunt de treballadors i treballadores de la nostra entitat, de 

tots els serveis i de totes les seccions. Totes i tots feu possible que dia a dia superem les 

adversitats oferint el millor de vosaltres en circumstàncies excepcionals. Gràcies!    

 

I no ens oblidem dels socis, clients, col·laboradors, proveïdors, empreses, entitats amigues i de 

les diferents administracions que ens han ajudat i ens recolzen en aquesta situació de crisi 

sanitària.  

 

Encara queden setmanes per poder recuperar la normalitat del dia a dia. Esperem poder fer-ho 

al més aviat possible. I com sempre, ACUDAM, estarà al vostre costat per acompanyar-vos.   
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