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COVID-19 / HABITATGES

Encarem la 8a setmana de confinament del servei. Les 
persones ateses connuen amb la moral ben alta i els 
professionals aportant el millor de si mateixos. 
ACUDAM dóna les gràcies un cop més a tot l'equip de 
professionals dels serveis d'atenció a les persones per 
la seva entrega i professionalitat.

DesDes del principi del confinament s'han establert una 
sèrie d'acvitats, recursos i serveis pels residents que 
fan més còmode el dia a dia i on les persones hi parci-
pen en funció dels seus interessos.

ACUDAM / ANIVERSARI

El passat dia 30 d'abril ACUDAM va complir 45 anys. Un aniversari en circumstàncies excepcionals però amb 
la mateixa movació que sempre per connuar millorant la tasca realitzada durant aquest llarg trajecte. 
Agraïm a tothom que ha contribuït i contribueix al llarg de tots aquests anys en fer una ACUDAM millor, hem 
conquerit grans fites amb serveis de qualitat i juscia social en l'atenció a les persones. Destacar per úlm, 
que l'autènc motor de la nostra associació són les persones ateses, elles ens marquen el camí a seguir.

Gràcies i fins al més aviat possible.
Angelina Roure.
PPresidenta de l'ACUDAM..
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ACUDAM

COL·LABORACIONS / COVID-19

SANT JORDI / MONA

FAMÍLIES / NOVES TECNOLOGIES CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Aquest mes d'abril han ngut lloc dues celebracions 
molt significaves pels catalans i catalanes. Parlem de 
la Mona i de Sant Jordi; el confinament no ha fet minvar 
les ganes de celebrar aquestes fesvitats on l'enginy i 
les habilitats arsques han permès gaudir de la seva 
celebració. Habitatges no ha estat l'excepció i ens ha 
deixat imatges com aquesta. 

ACUDAM ha manngut el contacte amb les famílies 
des del primer dia de la crisi sanitària. Des de l'inici 
del confinament es realitza un seguiment a les per-
sones ateses i les seves famílies assessorant-les i 
orientant-les en allò que requereixen.

El Centre Especial de Treball connua desenvolupant 
l’acvitat sota mínims per fer front a les demandes 
producves dels nostres clients del sector agroali-
mentari. ACUDAM agraeix l'esforç que realitzen les 
treballadores i treballadores del CET. 

La campanya endegada per Dincat per captar fons per protegir les persones amb discapacitat intel·lectual i 
els seus cuidadors de la Covid-19, posa de manifest públicament aquesta necessitat. Tanmateix envia un 
missatge a les administracions competents avisant-les que cal dotar dels suficients recursos sanitaris a les 
entats que dia a dia treballem amb i per a les persones amb discapacitat intel·lectual, recursos necessaris 
per aconseguir superar sasfactòriament la situació que estem vivint.


