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ACUDAM / COVID-19

ACUDAM ha anat publicant diferents informacions i 
comunicats al llarg d’aquests mesos amb la finalitat de 
poder transmetre l’estat de l’entat en relació amb la 
situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
Per tal de centralitzar i poder consultar de forma àgil 
tots els comunicats i informacions publicades, s’ha 
creat un espai a la pàgina web www.acudam.org que 
les agluna.les agluna.

A parr de meitats del mes de maig i donada la polo-
gia dels productes que produïm al Centre Especial de 
Treball, s'inicia la cresta de producció la qual durarà 
fins a finals d'agost.Durant la cresta té lloc l'inici del 
torn de nit en la secció de termoconformats. La 
posada en marxa d'aquest torn serveix per poder as-
solir les fites de producció necessàries per atendre les 
demandesdemandes dels nostres clients. Les altres seccions re-
forçades són cornes, persianes, estors i 
mosquiteres. 

CET / USAP

ACUDAM / HABITATGES /  COVID-19

ACUDAM posa en valor un cop més l'esforç que els residents dels Serveis d'Habitatge estan fent amb la situació 
que estem vivint. Els residents fa més de vuitanta dies que estan en confinament. Per sort, des del passat 18 
de maig les persones usuàries poden realitzar passejades terapèuques. També manifestem agraïment vers 
aquelles persones usuàries del Servei de Teràpia Ocupacional que han viscut la pandèmia des de casa.
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ACUDAM / OFERTES LABORALS

ESPORT / NOVES TECNOLOGIES

Aquestes darreres setmanes la borsa de treball de 
l'ACUDAM ha publicat diferents ofertes laborals. Us re-
cordem que podeu consultar les ofertes laborals vi-
gents en  la pàgina web www.acudam.org 
En cada oferta publicada hi ha el lloc de feina a cobrir, 
la jornada laboral, el pus de contracte, les tasques a 
desenvolupar i els requisits que han de tenir les per-
sones candidates.

Alumnes que cursen el CFGS Tècnic Superior en Ani-
mació d’Acvitats Físiques i Esporves de l’Instut 
Milà i Fontanals d’Igualada, realitzen acvitats es-
porves dirigides online a diferents persones de 
l’ACUDAM.

Els alumnes tenen dins del seu temari una assignatu-
ra que aborda la inclusió de les persones amb altres 
capacitats en l’àmbit esporu. En aquesta assignatu-
ra l’alumnat ha de realitzar unes hores de pràcques 
esporves amb grups de persones amb discapacitat. 

Al nostre Centre Especial de Treball som capaços de 
produir 71.000 cornes l’any?
Concretament en el darrer exercici (any 2019) vam 
produir 51.000 cornes estàndard i unes 20.000 
cornes a mida. No t’ho imaginaves oi?. 

En aquesta edició al Racó d'en Jordi us expliquem una fantàsca inicia-
va per promocionar el comerç local, que amb la situació de la COVID-19 
s'ha vist greument afectat.
Es tracta de la campanya "Duros a quatre pessetes" endegada per 
Mollerussa Comercial (ACUDAM en forma part) i l'Ajuntament de 
Mollerussa. La campanya té l'objecu de reacvar el comerç de la ciutat. 
Les persones majors de 18 anys poden anar al punt d'informació de 
l'Associaciól'Associació Mollerussa Comercial (Pl. Manuel Bertrand de Mollerussa) i 
bescanviar 100 € per 120 Molleuros o bé entregar 50 € i bescanviar-los 
per 60 Molleuros i posteriorment gastar-los en els comerços locals.


