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	Benvolgut/da,
	
	Et	lliurem	la	versió	digital	de	"EL	FULL	INFORMATIU"	del	mes	de	Novembre.	

Algunes	de	les	notícies	que	trobaràs	en	aquesta	edició	són:

-	èxit	de	la	II	Jornada	ACUDAM.	
-	calendari	ACUDAM	2021.
-	campanya	#VaigTapadaNoCallada.
-	i	més	novetats...
	
Fes	un	cop	d'ull	i	coneix	de	primera	mà	què	es	cou	a	l'ACUDAM.

Esperem	que	us	agradi!
Fins	aviat,
ACUDAM.

Vint-i-cinc	centres	educatius	i	una	seixantena	de	professionals	de	l’àmbit
pedagògic	i	social	d’arreu	de	Catalunya	van	participar	en	aquesta	activitat
docent	que	es	va	realitzar	en	streaming.	El	Teatre	L’Amistat	de	Mollerussa	va
acollir	la	retransmissió	de	la	jornada	(youtube)	en	la	qual	van	participar-hi	de
forma	online	2.000	alumnes,	estudiants	i	professionals.

Aquesta	 actuació	 s’ha	 convertit	 en	 la	 primera	 jornada	 a	 Catalunya
relacionada	amb	la	discapacitat	en	arribar	a	un	públic	tan	nombrós.
	
Si	 no	vas	poder	participar	 en	 la	 jornada,	 ara	 la	pots	 reviure	de	nou	al	 nostre
canal	de	youtube	de	l’ACUDAM	en	aquest	enllaç.	

NO	VEUS	EL	BUTLLETÍ	CORRECTAMENT?	CLICA	AQUÍ	

	ACTUALITAT	ACUDAM	

ÈXIT	DE	PARTICIPACIÓ	EN
LA	II	JORNADA	ACUDAM	

http://www.youtube.com/watch?v=ctpcaq9wj58&t=28s
https://linktr.ee/ACUDAM
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Grup	d'alumnes	de
formació	professional
seguint	la	jornada.	

La	part	tècnica	de	la
retransmissió	va	anar	a
càrrec	dels	alumnes	del
cicle	formatiu	de	Vídeo,
Discjòquei	i	So	de	La
Salle	Mollerussa.

Grup	de	persones	del
Taller	Ocupacional	Jaume
Isern	(Fundació
Maresme)	seguint	la
jornada.	

Un	any	més	i	de	la	mà	del	fotògraf	Albert	Font	estem	enllestint	la	nova	edició	del
calendari	 solidari	 (any	 2021).	 En	 aquesta	 ocasió	 també	 ens	 acompanya	 Jordi
Escolà	 que	de	 forma	desinteressada	 també	 col·labora	 amb	aquesta	 actuació
amb	la	seva	productora	"El	Pakito	Hace	kosas"	preparant	el	"making	of"	que	més
endavant	compartirem	amb	vosaltres.

Aquest	any	serà	un	calendari	doblement	solidari,	per	una	part	es	col·labora	amb
la	nostra	entitat,	però	 també	per	 cada	calendari	 venut	es	destinarà	1	euro	a
l'Associació	Refem.	És	una	entitat	sense	ànim	de	lucre	que	té	per	finalitat	donar
resposta	 a	 l'atenció	 i	 acollida	 de	 dones	 amb	o	 sense	 els	 seus	 fills	 i	 filles	 en
situació	d'urgència,	com	poden	ser	dones	víctimes	de	la	violència	de	gènere.

Per	 motius	 de	 la	 pandèmia	 les	 sessions	 de	 fotos	 s'han	 realitzat	 al	 Taller
ACUDAM	amb	els	 grups	 habituals	 de	 convivència	 i	 on	 sols	 han	 participat	 les
persones	vinculades	als	Serveis	d'Habitatge.

El	 passat	 25	 de	 novembre	 ACUDAM	 es	 va	 sumar	 a	 la	 campanya	 de	Dincat	 i
Plena	 Inclusión	 per	 commemorar	 el	 Dia	 Internacional	 per	 a	 l'Eliminació	 de	 la
Violència	 contra	 les	 Dones.	 Una	 iniciativa	 que	 reivindica	 la	 visibilitat	 de	 les

EL	CALENDARI	MÉS	SOLIDARI	

CAMPANYA	#VaigTapadaNoCallada	

https://www.refem.es/


múltiples	 formes	 de	 violència	 exercida	 sobre	 les	 dones	 amb	 discapacitat
intel·lectual	o	del	desenvolupament.

Disposem	de	1.667	punts	de	venda	a
Espanya	 i	 Portugal	 on	 adquirir	 els
nostres	productes?

El	 nostre	 EQUIP	 comercial	 ho	 fa
possible.

Desenvolupem	 la	 nostra	 política
comercial	orientada	al	client	i	pendent
de	les	seves	necessitats.

Descobreix	 tota	 la	 gamma	 de
productes	a	www.acudam.com

SABIES	QUE...

En	la	recepció	del	Taller	ACUDAM	s'ha	produït	un	canvi	d'imatge	seguint	la	línia
comunicativa	 de	 la	 nostra	 entitat	 "Acompanyem	 projectes	 de	 vida".	 Aquesta
nova	imatge	de	la	recepció	consta	de	6	fotografies	dels	diferents	serveis	i	que
tenen	totes	com	a	protagonista	a	les	persones.

NOVA	IMATGE	A	LA	RECEPCIÓ	DEL	
TALLER	ACUDAM	

ADQUISICIÓ	D’UN	CARRO	DE	DUTXA	ALS
SERVEIS	D’HABITATGE	

https://www.acudam.com/


Permet	 realitzar	 les	 cures	 d'higiene	 corporal	 per	 aquelles	 persones	 amb
mobilitat	reduïda	i	que	requereixen	un	recurs	com	aquest	per	poder	garantir	la
cura	 personal	 d'una	 forma	 segura	 i	 confortable.	 Així	 doncs,	 amb	 aquesta
adquisició	 continuem	 oferint	 recursos	 i	 suports	 adients	 per	 oferir	 la	 millor
atenció	possible	a	les	persones	ateses.

El	passat	18	de	novembre	diferents	persones	del	Servei	de	Teràpia	Ocupacional
van	poder	gaudir	de	 l'activitat	 "El	Matí	d'Orquestra"	amb	 l'Orquestra	Simfònica
Julià	Carbonell	de	les	Terres	de	Lleida	i	Apropa	Cultura.
Aquesta	 activitat	 té	 com	 a	 finalitat	 apropar	 la	 cultura	 musical	 a	 diferents
col·lectius	 del	 nostre	 territori,	 mitjançant	 la	 musicoteràpia	 i	 l'experimentació
musical	amb	diferents	instruments.

TINGUEM	CURA	AQUEST	NADAL
	
Tothom	 té	 moltes	 ganes	 de	 poder	 celebrar	 el	 Nadal	 amb	 els	 seus	 éssers
estimats,	de	retrobar-nos,	poder	compartir	una	bona	estona	plegats...	però	cal
recordar	 que	 hem	 de	 ser	 curosos	 i	 intentar	 complir	 ara	 més	 que	 mai,	 les
normes	 i	 mesures	 de	 prevenció.	 Cal	 celebrar	 aquest	 Nadal	 també	 amb
garanties,	fent	servir	també	la	mascareta	en	les	trobades	a	casa,	fins	i	tot	quan
estiguem	 amb	 els	 nostres	 familiars	 (i	 més	 si	 no	 són	 del	 grup	 habitual	 de
convivència).	 Des	 de	 l’ACUDAM	 enviem	 un	 missatge	 de	 prudència	 i	 us
recordem	ara	més	que	mai,	que	cal	cuidar-nos,	amb	 i	per	als	nostres	éssers
estimats.
	
ACUDAM.

2020,	45È	ANIVERSARI	DE
L'ACUDAM.

EL	MATÍ	D'ORQUESTRA	

EL	RACÓ	D'EN	JORDI		

SUBSCRIU-TE	A	EL	FULL	INFORMATIU	AQUÍ

https://www.acudam.org/subscriu-te-al-butlleti-mensual-el-full-informatiu/


Som	una	entitat	sense	ànim	de	lucre	i	declarada
d'utilitat	pública	que	es	va	crear	l'any	1975	per
iniciativa	de	mares,	pares	i	famílies	de	persones
amb	discapacitat	intel•lectual.
La	nostra	missió	és	proporcionar	els	serveis	i	els
suports	necessaris	perquè	cadascuna	de	les
persones	amb	capacitats	diferents	pugui
desenvolupar	una	vida	de	qualitat	i	el	més
autònoma	possible.	És	també	part	de	la	nostra
missió	donar	suport	a	totes	les	famílies	de	les
persones	ateses.

FES-TE	SOCI/SÒCIA

ACUDAM
C/	Ferrer	i	Busquets	2
25230	Mollerussa
info@acudam.com
www.acudam.org
www.acudam.com

-	RESPONSABLE:	ASSOCIACIÓ	COMARCAL	D'URGELL	D'AJUDA	AL	MINUSVÀLID
-	FINALITAT:	RESPONDRE	CONSULTES	I	ENVIAR	INFORMACIÓ	COMERCIAL	SOBRE	ELS	NOSTRES	SERVEIS,	INCLÒS	PER	CORREU
ELECTRÒNIC.
-	LEGITIMACIÓ:	CONSENTIMENT	DE	L'INTERESSAT/DA.
-	DESTINATARIS:	LES	DADES	NO	ES	TRANSFERIRAN	A	TERCERS,	EXCEPTE	A	LES	PRÒPIES	PLATAFORMES	UTILITZADES	PER	A	LA
RECOL·LECCIÓ	I	ENVIAMENT	D'INFORMACIÓ.
-	DRETS:	PODEU	EXERCIR	ELS	DRETS	D'ACCÉS,	RECTIFICACIÓ,	SUPRESSIÓ,	OPOSICIÓ,	LIMITACIÓ	O	PORTABILITAT	A
INFO@ACUDAM.ORG.
-	INFORMACIÓ	ADDICIONAL:	PODEU	CONSULTAR	INFORMACIÓ	ADDICIONAL	I	DETALLADA	SOBRE	PROTECCIÓ	DE	DADES	AL	NOSTRE	TEXT
DE	LA	POLÍTICA	DE	PRIVACITAT.

	

Aquest	correu	ha	estat	enviat	per	ACUDAM
Si	ho	desitges,	pots	donar-te	de	baixa.

	
Cancel·lar	la	subscripció

https://www.acudam.org/fes-te-soci/
https://www.acudam.org/
https://www.acudam.com/ca/
https://www.facebook.com/acudam/
https://twitter.com/aacudam
https://es.linkedin.com/company/acudam
https://www.instagram.com/acudam/
https://www.youtube.com/c/ACUDAMAssociaci%C3%B3
https://www.acudam.org/politica-proteccio-de-dades/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

