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	Benvolgut/da,

Et	lliurem	la	versió	digital	de	"EL	FULL	INFORMATIU"	del	mes	d'ABRIL.

Algunes	de	les	notícies	que	trobaràs	en	aquesta	edició	són:
-	45è	aniversari	de	l'ACUDAM.
-	Habitatges,	dia	a	dia.
-	campanya	de	Dincat	per	captar	fons	per	la	Covid-19.
-	ACUDAM	amb	les	famílies.
-	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.

No	veus	el	butlletí	correctament?	Clica	Aquí!	
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núm.90



ACUDAM	45	ANYS	D'HISTÒRIA	

El	 passat	 dia	 30	 d'abril	 ACUDAM	 va	 complir	 45	 anys.	 Un	 aniversari	 en
circumstàncies	 excepcionals	 però	 amb	 la	 mateixa	 motivació	 que	 sempre	 per
continuar	 millorant	 la	 tasca	 realitzada	 durant	 aquest	 llarg	 trajecte.	 Agraïm	 a
tothom	que	ha	contribuït	i	contribueix	al	llarg	de	tots	aquests	anys	en	fer	una
ACUDAM	millor,	hem	conquerit	grans	fites	amb	serveis	de	qualitat	i	justícia	social
en	l'atenció	a	les	persones.	Destacar	per	últim,	que	l'autèntic	motor	de	la	nostra
associació	són	les	persones	ateses,	elles	ens	marquen	el	camí	a	seguir.

Gràcies	i	fins	al	més	aviat	possible.

Angelina	Roure.
Presidenta	de	l'ACUDAM.

Per	commemorar	l'aniversari	de	l'ACUDAM,	en	les	xarxes	socials	es	va	compartir
un	vídeo	on	els	seus	protagonistes	són	persones	que	es	beneficien	dels
serveis	de	l'entitat.	Les	persones	que	hi	apareixen	expressen	en	veu	alta
adjectius	positius	vers	l'ACUDAM.	Un	vídeo	senzill	que	diu	molt.



CELEBRACIONS		

Aquest	 mes	 d'abril	 han	 tingut	 lloc	 dues	 celebracions	 molt	 significatives	 pels
catalans	i	catalanes.	Parlem	de	la	Mona	i	de	Sant	Jordi;	el	confinament	no	ha	fet
minvar	 les	 ganes	 de	 celebrar	 aquestes	 festivitats	 on	 l'enginy	 i	 les	 habilitats
artístiques	 han	 permès	 gaudir	 de	 la	 seva	 celebració.	 Habitatges	 no	 ha	 estat
l'excepció	i	ens	ha	deixat	imatges	com	aquestes.	

Manualitat	de	Sant
Jordi	realitzada	pels
residents.

Participació	en	la
marató	de	lectura
online	"Llegim	en	veu
alta".

Es	va	facilitar	a	les
famílies	de	l'ACUDAM	un
taller	online	que
ensenyava	a	decorar
escales	i	finestres	per
Sant	Jordi.

HABITATGES,	DIA	A	DIA	

Encarem	la	8a	setmana	de	confinament	del	servei.	Les	persones	ateses
continuen	amb	la	moral	ben	alta	i	els	professionals	aportant	el	millor	de	si
mateixos.	ACUDAM	dóna	les	gràcies	un	cop	més	a	tot	l'equip	de	professionals
dels	serveis	d'atenció	a	les	persones	per	la	seva	entrega	i	professionalitat.



Des	del	principi	del	confinament	s'han	establert	una	sèrie	d'activitats,	recursos	i
serveis	pels	residents	que	fan	més	còmode	el	dia	a	dia	i	on	les	persones	hi
participen	en	funció	dels	seus	interessos.

AMB	LES	FAMÍLIES	

Des	d'Habitatges	s'utilitzen	diferents
recursos	tecnològics	que	permeten
als	residents	del	servei	comunicar-se
amb	els	seus	familiars	de	forma
remota.	Les	webcams	o	els	diferents
programes	de	videotrucada	dels
telèfons	mòbils	permeten	apropar-los	i
mantenir	el	contacte	de	forma	virtual.

El	Servei	de	Teràpia	Ocupacional	i
el	Servei	de	Suport	a	l'Activitat
Professional	mantenen	el	contacte
amb	les	famílies	des	del	primer	dia	de
la	crisi	sanitària.	Des	de	l'inici	del
confinament	es	realitza	un	seguiment
a	les	persones	ateses	i	les	seves
famílies	assessorant-les	i	orientant-les
en	allò	que	requereixen.

SABIES	QUE...

El	videoclip	realitzat	pels	residents
dels	Serveis	d’Habitatge	va
aconseguir	en	4	dies	les	22.000
reproduccions	en	les	diferents	xarxes
socials.	El	videoclip	va	ser	gravat	amb
la	cançó	“Ballarem”	del	grup	Lleidatà
“Koers”.

+	22.000	reproduccions

CONTINUEM

El	Centre	Especial	de	Treball	continua
desenvolupant	l’activitat	sota	mínims
per	fer	front	a	les	demandes
productives	dels	nostres	clients	del
sector	agroalimentari.
ACUDAM	agraeix	l'esforç	que	realitzen
les	treballadores	i	treballadores	del
CET.	
	



DONACIONS

Marc	 Solsona,	 parlamentari	 del
Parlament	de	Catalunya	i	actual	alcalde
de	 Mollerussa,	 ha	 realitzat	 una
donació	a	l'ACUDAM	de	700	€	per	a	la
compra	 de	 material	 de	 prevenció	 per
la	 Covid-19.	 Aquests	 diners
corresponen	 a	 l'import	 de	 les	 dietes
del	parlament	que	no	s'han	utilitzat.

El	 passat	 14	 d’abril	 el	 Col·legi	 Oficial
d’Infermeres	 i	 Infermers	 de	 Lleida	 va
realitzar	 una	 donació	 de	 material
sanitari	a	 l’ACUDAM.	Aquesta	donació
permetrà	 a	 professionals	 i	 usuaris
disposar	d'una	atenció	més	segura.

Per	captar	fons	per	protegir	les	persones
amb	discapacitat	intel·lectual	i	els	seus
cuidadors	i	cuidadores	de	la	Covid-19.
Dincat	és	la	Federació	d’entitats	sense	ànim	de
lucre	que	vetllen	per	la	defensa,	i	l’exercici	ple	dels
drets,	de	les	persones	amb	discapacitat
intel·lectual	i	de	les	seves	famílies	a	Catalunya.
Agrupa	a	més	de	300	entitats	que	atenen	a
31.000	persones.
La	campanya	té	per	objectiu	captar	fons
econòmics	per	poder	reduir	el	cost	de
l’abastiment	d’EPIS	i	Tests	que	no	arribin	pels
canals	oficials	a	les	entitats	que	formen	part	de	la
federació.

	

ANAR	A	LA	WEB	DE	LA	CAMPANYA

CAMPANYA	DE	DINCAT

GUÍA	D'EXERCICIS	FÍSICS

Coincidint	amb	el	Dia	Mundial	de	l’Activitat	Física	(6
d’abril),	 des	 del	 Servei	 d’Esport	 i	 Lleure	 de
l’ACUDAM	 s’ha	 elaborat	 una	 guia	 pràctica
d’exercicis	físics	dirigida	a	les	persones	ateses	de
l’entitat.	 La	 guia	 recull	 un	 seguit	 d’exercicis
funcionals	de	mobilitat	 i	d’estiraments	que	 tenen
per	 objectiu	 mantenir	 i	 millorar	 l'estat	 físic	 de	 les
persones.	Visita	www.acudam.org	i	conèix-la.	
	

EL	RACÓ	D'EN	JORDI

La	campanya	endegada	per	Dincat	per	captar	 fons	per	protegir	 les	persones
amb	 discapacitat	 intel·lectual	 i	 els	 seus	 cuidadors	 de	 la	 Covid-19,	 posa	 de
manifest	 públicament	 aquesta	 necessitat.	 Tanmateix	 envia	 un	 missatge	 a	 les
administracions	competents	avisant-les	que	cal	dotar	dels	suficients	recursos



sanitaris	a	 les	entitats	que	dia	a	dia	 treballem	amb	 i	per	a	 les	persones	amb
discapacitat	 intel·lectual,	 recursos	 necessaris	 per	 aconseguir	 superar
satisfactòriament	la	situació	que	estem	vivint.

SUBSCRIU-TE	A		 EL	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
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©	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.

	

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

	
donat	de	BAIXA	AQUÍ


