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COL·LABORACIONS / HABITATGES 

La col·laboració es materialitzarà amb una aportació 
econòmica de 10.000 euros de la Fundació “la Caixa”, 
a través de l’Acció Social de CaixaBank, que permetrà a 
la nostra entat millorar la comunicació amb els usu-
aris i dels diferents serveis residencials.  
AqueAquesta millora facilitarà la comunicació entre els resi-
dents i les seves famílies, i les comunicacions 
telefòniques, especialment en les habitacions habilita-
des pels aïllaments en cas de contagi.

El Centre Especial de Treball ha viscut aquest mes de 
setembre la fi de l’anomenada “cresta de producció”. 
Cada any i als vols del mes de maig i fins a finalitzar 
l’esu, donada la pologia de productes que produïm, 
es produeix aquest augment de feina estacional. 
Agrair l’esforç de tot el personal laboral que un any 
més ha respost sasfactòriament a les necessitats 
dels nodels nostres clients. 

CET / USAP

ACUDAM / SERVEIS

La represa de la normalitat en tots els serveis i equipaments coincidint amb l’inici del nou curs ha estat sas-
factòria. Finalitzat el mes de setembre, ja podem dir que tothom ha interioritzat els nous funcionaments i me-
sures de prevenció que ACUDAM implementa per garanr el benestar de totes les persones.
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ACUDAM

QUALITAT / SERVEIS 

ACUDAM / CENTRE ESPECIAL DE TREBALL HABITATGES / RESIDÈNCIA 

ART / CAPACITATS 

Un any més els serveis d’atenció a les persones de 
l’ACUDAM aconsegueixen la renovació de la cerficació 
d’aquesta norma ISO. La renovació ens permet mante-
nir la qualitat dels serveis que oferim en l'acompanya-
ment dels projectes de vida a les persones que atenem 
i garanteix la millora connua d'aquests serveis. 

En Jaume Ginestà ha quedat finalista en el certament 
de pintura “El Balcó de les Arts” organitzat per Fun-
dació Setba. Un esdeveniment on s’hi han presentat 
497 obres. L’obra d’en Jaume tulada “Preparats, 
llestos, ja” ha quedat entre les 20 obres finalistes. 
Estem molt orgulloses i orgullosos de tu! 

Sabies que al CET ACUDAM produïm protectors per
arbre, vinya i plantes? 
Disposem de diferents materials i models de protec-
tor. Protegeixen d’animals, milloren els percentatges 
de desenvolupament, i són tractats amb producte an-
-UV per evitar la degradació de la resina. 

A la Residència connuen amb molta acvitat! 
Aprofitant els darrers dies de bon temps, es connu-
en realitzant les passejades terapèuques, les quals 
són molt necessàries. També connuen les acvitats 
pedagògiques de diferent pologia que ulitzen tots 
els recursos disponibles, també els tecnològics.

En alguna ocasió us hem facilitat informació sobre acvitats que organitza 
l’associació Mollerussa Comercial. ACUDAM és membre de l’associació, la 
qual treballa per fomentar el consum local i de proximitat.

EnEn l'arcle d'avui us informem de la iniciava "Shop & Músic, bogues a la 
fresca!" organitzada per Mollerussa Comercial. La iniciava va tenir lloc el 
passat dissabte dia 3 d'octubre i es reprendrà aquest dissabte dia 10, de 
les 17 h a les 21 h on els comerços ndran els seus aparadors al carrer i en 
diferents indrets de la ciutat se celebraran espectacles infanls i música en 
directe.
Esperem que sigui del vostre interès.


