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	Benvolgut/da,

Us	lliurem	la	nova	versió	digital	de	"EL	FULL	INFORMATIU"	i	ho	fem	mitjançant
"Sendinblue".	Amb	aquesta	publicació	mensual	pretenem	difondre	la	tasca	de
l'ACUDAM	a	la	ciutadania	i	a	les	entitats	del	territori.	Fes-hi	un	cop	d'ull	i	apropa't
a	la	realitat	de	les	persones	amb	disCAPACITAT	intel·lectual.	

Esperem	que	us	agradi!
Si	pel	contrari	no	vols	rebre	més	missatges	com	aquest,	a	l'apartat	de	sota	del
butlletí	podràs	donar-te	de	baixa.

Fins	aviat,
ACUDAM

No	veus	el	butlletí	correctament?	Clica	Aquí!	

EL	FULL	INFORMATIU
FEBRER	DE	2020
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ACUDAM	ACULL	LA	PRIMERA	TROBADA	DE	CETS
D’ALLEM

A	Ponent	hi	ha	11	Centres	Especials	de	Treball	(CETs)	que	donem	feina	a	més
de	650	persones	amb	disCAPACITAT.	Som	multisectorials	i	oferim	productes	de
gran	qualitat	amb	valor	social.	El	passat	7	de	febrer	ACUDAM	va	acollir	la	primera
trobada	de	CETs	de	la	Federació	Allem.	L'objectiu	d'aquesta	trobada	ha	estat	fer
xarxa	 entre	 les	 entitats	 i	 presentar	 els	 nostres	 serveis	 i	 productes.	 Aquesta
trobada	ha	estat	la	primera	de	moltes	i	ens	ha	de	permetre	enfortir	i	aconseguir
una	major	projecció	dels	CETs	al	territori.

AMB	LES	NOVES	GENERACIONS

ILERNA
Estudiants	d’Ilerna	(Cicle
Formatiu	de	Grau
Superior	en	Integració
Social)	visiten	ACUDAM.

INS	BELLPUIG
Noranta	alumnes	de	2n
de	l'ESO	de	l'Institut	de
Bellpuig	ens	coneixen.	

ESCOLA
Organitzem	pels
alumnes	de	l’Escola
Mestre	Ignasi	Peraire
una	activitat	d’expressió
artística.

ACTIVADA	LA	BORSA	DE	TREBALL

A	partir	d’ara	les	ofertes	laborals	de	l’ACUDAM	es	poden	consultar	en	la	pàgina
web	 www.acudam.org	 (concretament	 en	 l’apartat	 uneix-te	 /	 treballa	 amb
nosaltres).	En	aquest	espai	es	troben	exposades	les	ofertes	laborals	en	curs.
En	cada	oferta	de	treball	hi	ha	explicat	el	lloc	de	feina	a	cobrir,	els	requisits	que
han	 de	 tenir	 els	 candidats	 i	 candidates,	 l’horari	 laboral	 i	 les	 tasques	 a
desenvolupar.	 Poden	 optar	 a	 les	 ofertes	 laborals	 tant	 les	 persones
treballadores	externes	com	internes.

ANAR-HI	›

SEGUIM	DE	FIRES	



Febrer	 ha	 estat	 el	mes	 on	 hem	 participat	 en	 un
major	 nombre	 de	 fires	 respecte	 de	 la	 resta	 de
mesos.	La	causalitat	i	les	campanyes	de	primavera
–	estiu	han	volgut	que	així	sigui...

AMPLIAR

VES	A	L'ENTREVISTA

ENTREVISTA	
Coincidint	 amb	 el	 Dia	 Mundial	 de	 la
Justícia	Social	(20	de	febrer),	el	digital
“surtdecasa.cat”	en	la	seva	edició	de
Ponent	 ha	 realitzat	 una	 entrevista	 a
Angelina	 Roure,	 presidenta	 de
l'ACUDAM.	Passat,	present	i	futur	de	la
nostra	organització.	

VES	AL	VÍDEO

CAMPIONAT	DE	BÀSQUET
Balaguer	 ha	 acollit	 el	 campionat
territorial	 de	 bàsquet	 de	 la	 Federació
ACELL.
192	 esportistes	 d’11	 clubs	 es	 van
donar	cita	al	Pavelló	Firal	Impacsa.
El	 campionat	 va	 comptar	 amb
diferents	proves	adaptades	per	a	tots
els	nivells	esportius.

EN	ANTENA
Les	directores	dels	serveis	d’Atenció	a
les	 persones	 de	 l’ACUDAM	 visiten
Ràdio	Ponent.	Participen	del	programa
provincial	"Aquí	a	l'Oest"	explicant	com
millorem	 la	 qualitat	 de	 vida	 de	 les
persones	ateses	en	la	nostra	entitat.		

TROBADA	OCUPACIONAL
150	persones	participen	en	la	trobada
organitzada	 per	 ACUDAM.	 El	 pavelló
poliesportiu	 municipal	 de	 Mollerussa
va	acollir	l’esdeveniment	el	passat	dia
13	 febrer.	 L’eix	 temàtic	 de	 la	 trobada
van	ser	els	jocs	recreatius.

FORMACIONS	AL	CET
Aquest	 mes	 s’han	 realitzat	 dues

FEBRER	DE
CARNESTOLTES



formacions.	 La	 primera,	 sota	 el	 títol
“qui	ha	dit	que	gestionar	i	reconèixer
les	 emocions	 fos	 fàcil?”	 per	 dic
Associació	 (amb	 la	participació	de	38
treballadors/es).	 I	 la	 segona,
emmarcada	 dins	 dels	 “cursos	 de
formació”	 ha	 estat	 sobre	 “l’educació
bàsica	 financera”	 de	 la	 mà	 de
l’Associació	de	Voluntaris	“La	Caixa”	a
Lleida.

Les	persones	del	Serveis	d’Habitatge
han	 visitat	 al	 llarg	 de	 tot	 el	 mes
diferents	 localitats	 del	 territori	 per
gaudir	de	les	rues	de	carnestoltes,	ja
que	 molts	 pobles	 celebren	 aquest
esdeveniment	 en	 dates	 diferents.
Recordar	 que	 totes	 les	 activitats
s’organitzen	 i	 es	 planifiquen
conjuntament	 amb	 les	 persones
participants	de	les	activitats	de	lleure.

EL	RACÓ	D'EN	JORDI

Us	anticipem	que	durant	el	marc	de	la	fira	de	Sant	Josep	de	Mollerussa	se
celebrarà	un	any	més	la	caragolada	solidària	(i	ja	en	serà	la	3a	edició)
organitzada	per	la	Federació	de	Colles	de	l'Aplec	del	Caragol	de	Lleida,	l'Obra
Social	"la	Caixa"	i	l'Ajuntament	de	Mollerussa.	Els	diners	recaptats	en	la	venda	de
les	racions	de	caragols	aniran	destinats	íntegrament	a	l'ACUDAM.	El	pati	de
l'Escola	de	Música	de	Mollerussa	acollirà	la	fita.	Aviat	us	facilitarem	tota	la
informació,	estigueu	atents/es!

SUBSCRIU-TE	AL	FULL	INFORMATIU	AQUÍ

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

2020,	45è	aniversari	de
l'ACUDAM.	

ACUDAM
C/	Ferrer	i	Busquets	núm.2

25230	MOLLERUSSA
www.acudam.org	
www.acudam.com	
										e-mail									
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Aquest	correu	ha	estat	enviat	per	ACUDAM
Si	ho	desitges,	pots	donar-te	de	baixa	

	
donat	de	BAIXA	AQUÍ



©	2020	ACUDAM

Responsable:	ASSOCIACIÓ	COMARCAL	URGELL	D'AJUDA	AL	MINUSVÀLID	(ACUDAM).

Finalitat:	Gestionar	la	relació	contractual	i	les	comunicacions	que	es	puguin	mantenir	amb	el	personal	de	l'entitat	i

anàlisi	del	perfil	del	candidat	en	cas	de	recepció	de	currículums.

Base	de	legitimació:	Interès	legítim.	Relació	contractual	en	el	cas	de	clients.

Destinataris:	No	s'enviaran	les	dades	a	tercers.	En	el	cas	de	clients	es	poden	enviar	les	dades	a	tercers	sempre

que	sigui	necessari	per	la	prestació	del	servei.

Drets:	Pot	exercir	els	drets	d’accés,	rectificació,	supressió,	oposició,	limitació	o	portabilitat	a	l’adreça

dpd@acudam.com,	adjuntant	còpia	del	DNI.	Per	més	informació,	pot	consultar	la	nostra	política	de	privacitat.


