
EL	FULL	INFORMATIU
DESEMBRE	DE	2020
NÚM.97
	

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

Algunes	de	les	notícies	que	trobaràs	en	aquesta	edició	són:

-	Nadal	als	Serveis	d'Habitatge.	
-	Dia	Internacional	de	les	Persones	amb	disCAPACITAT.
-	formació	en	suport	vital	bàsic.	
-	i	més	novetats...
	
Fes	un	cop	d'ull	i	coneix	de	primera	mà	què	es	cou	a	l'ACUDAM.

Fins	aviat,
ACUDAM.

Tot	 i	 les	 diferents	 situacions	 viscudes	 al	 servei	 al	 llarg	 de	 les	 setmanes
nadalenques,	els	residents	i	els	professionals	han	fet	possible	que	la	màgia	del
Nadal	estigués	present	un	any	més	a	Habitatges.	ACUDAM	agraeix	el	seu	esforç
i	compromís	un	cop	més,	sou	un	exemple	a	seguir.

Tanmateix,	al	llarg	del	Nadal	i	en	la	mesura	del	possible	han	tingut	lloc	diferents
activitats,	i	com	no	podia	ser	d'altra	manera,	un	any	més	SSMM	Els	Reis	Mags
d'Orient	van	poder	visitar	 i	 felicitar	 l'any	als	 residents,	difonent	un	únic	desig:
poder	estar	amb	els	nostres	éssers	estimats	de	forma	segura.

NO	VEUS	EL	BUTLLETÍ	CORRECTAMENT?	CLICA		AQUÍ	

	ACTUALITAT	ACUDAM	

NADAL	ALS	SERVEIS	D'HABITATGE	

https://linktr.ee/ACUDAM
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Un	dels	àpats	durant	les
festes.	

Usuaris	de	la	Residència
celebrant	les	festivitats.		

Decoració	de	les
instal·lacions.	

Aquest	any	la	celebració	del	Dia	Internacional	ha	estat	online.	ACUDAM	es	va
adherir	a	dues	Campanyes	per	commemorar	aquesta	data;	la	primera,
impulsada	per	Dincat	i	que	portava	per	títol	“#NoSomInvisibles”,	la	qual	tenia
per	objectiu	denunciar	el	desconeixement	existent	vers	les	persones	amb
disCAPACITAT.	I	la	segona,	coorganitzada	per	ALLEM	sota	el	lema
“#ComptaAmbMi”	que	també	cercava	el	mateix	objectiu	que	l’anterior.

Per	altra	part,	l’escola	Siloé,	La	Llar	Terrers	de	Ponent	i	l’ACUDAM	vàrem	realitzar
un	vídeo	conjunt	per	commemorar	el	Dia	Internacional	que	va	ser	compartit	per
les	entitats	en	les	diferents	xarxes	socials.

Vídeo	commemoració
realitzat	per	l'escola
Siloé,	la	Llar	Terres	de
Ponent	i	ACUDAM.	

Campanya
"#NoSomInvisibles"
impulsada	per	Dincat.	

Vídeo	campanya
"ComptaAmbMi"	de	les
entitats	lleidatanes.	

DIA	INTERNACIONAL	DE	LES	PERSONES
AMB	disCAPACITAT	

"MAKING	OF"	CALENDARI	SOLIDARI	I
PUNTS	DE	VENDA	

https://www.instagram.com/p/CIU-PQQIBYF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CINlk4XIS8v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CIV6HMUolyh/?utm_source=ig_web_copy_link


El	16	de	desembre	es	va	publicar	en	totes	les	xarxes	socials	de	l’ACUDAM	el
“making	 of”	 del	 calendari	 solidari	 elaborat	 per	 Jordi	 Escolà	 amb	 la	 seva
productora	 “El	 Pakito	 Hace	 Kosas”	 (de	 forma	 voluntària	 i	 altruista).	 Les
fotografies	 van	 a	 càrrec	 un	 any	 més	 pel	 fotògraf	 Albert	 Font.	 Les	 sessions
fotogràfiques	 s’han	 realitzat	 al	 Taller	 ACUDAM	 amb	 els	 grups	 habituals	 de
convivència	 i	 on	 sols	 han	 participat	 les	 persones	 vinculades	 als	 Serveis
d’Habitatge	(per	evitar	situacions	de	risc).
	
A	més	 a	més,	 aquest	 any	 amb	 la	 seva	 compra	 col·laboraràs	 econòmicament
amb	la	nostra	entitat	i	amb	Refem	Associació.
Consulta	els	PUNTS	DE	VENDA	EN	AQUEST	ENLLAÇ.	

Anualment	 fabriquem	 unes
15.000	persianes	alicantines?

Al	 nostre	 Centre	 Especial	 de	 Treball
les	elaborem	en	PVC,	de	fusta	natural	i
de	fusta	en	diferents	colors.

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

SABIES	QUE...

Prop	de	200	persones	varen	participar	el	passat	3	de	desembre	en	la	Trobada
Ocupacional	 (virtual)	 dels	 Centres	 de	 la	 Federació	 Allem	 organitzada	 per
ACUDAM.	La	trobada	va	tenir	com	a	protagonista	els	jocs	recreatius.
Les	 trobades	 permeten	 als	 participants	 dels	 diferents	 centres	 conèixer-se	 i
poder	relacionar-se.	A	causa	de	la	Covid-19	i	com	moltes	de	les	actuacions	que
desenvolupem,	ens	hem	adaptat	a	la	situació	i	aquest	curs	tenen	lloc	en	format
virtual.	

TROBADA	OCUPACIONAL

FORMACIÓ	EN	SUPORT	VITAL	BÀSIC	

https://youtu.be/pA88xsknkMU
https://www.refem.es/
https://www.acudam.org/calendari/
https://www.acudam.com/ca/


Diferents	professionals	de	l'entitat	es	formen	per	actuar	davant	d'emergències
vitals.
S'han	realitzat	diferents	sessions	 formatives	en	"suport	vital	bàsic"	a	pacients
amb	aturada	 cardiorespiratòria	 i	 l'ús	 del	 desfibril·lador	 extern	 automàtic	 (DEA)
davant	d'aquests	pacients.	La	formació	va	estar	impartida	per	Neosalus.

L'última	sessió	de	 l'any	que	participem	d'aquest	projecte	musical	ha	estat	en
streaming.	El	taller	en	aquesta	ocasió	estava	vinculat	als	instruments	de	vent	i
va	comptar	amb	un	magnífic	concert	dels	"Sporadik	Brass".	Aquest	projecte	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.

UN	2021	AMB	ESPERANÇA
	
Realitzem	el	tancament	d'un	any	complex,	difícil,	greu...	on	destaquem	el	paper
de	les	persones	que	formen	la	nostra	entitat.	On	totes	han	aportat	el	millor	de
si	mateixes	permetent	continuar	la	tasca	de	l'ACUDAM	amb	la	mateixa	qualitat	i
professionalitat	que	sempre.

Iniciem	un	nou	any	esperançats,	gràcies	a	la	vacuna	de	la	Covid-19	la	qual	ja	és
una	realitat	palpable	que	serà	la	clau	per	poder	tornar	a	la	normalitat.	Tanmateix,
encara	es	presenta	un	any	2021	complex	 i	on	caldrà	continuar	 implementant
totes	aquelles	mesures	de	prevenció	que	 fins	al	moment	desenvolupem	pel
benefici	de	tothom.	Seguim.

ACUDAM.

2020,	45È	ANIVERSARI	DE
L'ACUDAM.

EL	MATÍ	D'ORQUESTRA	

EL	RACÓ	D'EN	JORDI		

SUBSCRIU-TE	A	EL	FULL	INFORMATIU	AQUÍ

https://neosalus.cat/
https://www.facebook.com/sporadik.brass
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/
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