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	Benvolgut/da,

Et	lliurem	la	versió	digital	de	"EL	FULL	INFORMATIU"	del	mes	de	MAIG.

Algunes	de	les	notícies	que	trobaràs	en	aquesta	edició	són:
-	les	darreres	comunicacions	de	l'ACUDAM	vs	la	COVID-19.
-	el	dia	a	dia	als	Serveis	d'Habitatge.
-	la	cresta	de	producció	del	Centre	Especial	de	Treball.	
-	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!	

EL	FULL	INFORMATIU
MAIG	DE	2020

núm.91



SITUACIÓ	DE	LA	COVID-19	A	L'ACUDAM	

ACUDAM	 ha	 anat	 publicant	 diferents	 informacions	 i	 comunicats	 al	 llarg
d’aquests	 mesos	 amb	 la	 finalitat	 de	 poder	 transmetre	 l’estat	 de	 l’entitat	 en
relació	amb	la	situació	de	crisi	sanitària	provocada	per	la	COVID-19.	Per	tal	de
centralitzar	 i	poder	consultar	de	 forma	àgil	 tots	els	comunicats	 i	 informacions
publicades,	 s’ha	 creat	 un	 espai	 a	 la	 pàgina	 web	 www.acudam.org	 que	 les
aglutina,	podeu	consultar-lo	en	el	següent	enllaç:	www.acudam.org/acudam-vs-
covid-19
	

HABITATGES,	DIA	A	DIA	

ACUDAM	 posa	 en	 valor	 un	 cop	 més	 l'esforç	 que	 els	 residents	 dels	 Serveis
d'Habitatge	estan	fent	amb	la	situació	que	estem	vivint.	Els	residents	fa	més	de
vuitanta	dies	que	estan	en	confinament.	Per	sort,	des	del	passat	18	de	maig	les
persones	 usuàries	 poden	 realitzar	 passejades	 terapèutiques.	 També
manifestem	agraïment	vers	aquelles	persones	usuàries	del	Servei	de	Teràpia
Ocupacional	que	han	viscut	la	pandèmia	des	de	casa.

Val	a	dir,	que	el	dia	a	dia	dels	residents	és	amenitzat	per	un	seguit	d'activitats
organitzades	 pel	 servei:	 activitats	 motrius,	 cognitives,	 artístiques,	 ús	 de
recursos	 tecnològics...	 Us	 deixem	 un	 breu	 fotomuntatge	 que	 recull	 algunes
d'aquestes	activitats.



Les	celebracions	dels
aniversaris	són	tot	un
endevinament	al	servei	i
en	gaudeixen	totes	les
persones	residents.

Les	passejades
terapèutiques	tenen	lloc
de	forma	individual	o	per
parelles,	sempre
complint	amb	les
mesures	i	normes	de
prevenció.

Gràcies	a	la	programació
online	de	la	Festa	Major
de	Mollerussa	els
residents	han	pogut
gaudir	de	diferents
activitats	i	concerts.

CRESTA	DE	PRODUCCIÓ	

Com	ja	és	habitual,	a	partir	de	meitats	del	mes	de
maig	 i	 donada	 la	 tipologia	 dels	 productes	 que
produïm	 al	 Centre	 Especial	 de	 Treball,	 s'inicia	 la
cresta	 de	 producció	 la	 qual	 durarà	 fins	 a	 finals
d'agost.

Durant	 la	cresta	té	 lloc	 l'inici	del	 torn	de	nit	en	 la
secció	de	 termoconformats.	 La	posada	en	marxa
d'aquest	torn	serveix	per	poder	assolir	les	fites	de
producció	necessàries	per	atendre	les	demandes
dels	nostres	clients.
	
Les	 altres	 seccions	 reforçades	 són	 cortines,
persianes,	estors	i	mosquiteres.		#valorsocial

OFERTES	LABORALS

Aquestes	darreres	setmanes	la	borsa
de	 treball	 de	 l'ACUDAM	 ha	 publicat
diferents	 ofertes	 laborals.	 Us
recordem	 que	 podeu	 consultar	 les
ofertes	laborals	vigents	en	el	següent
enllaç:	 www.acudam.org/treballa-amb-
nosaltres.	En	cada	oferta	publicada	hi
ha	el	 lloc	de	 feina	a	cobrir,	 la	 jornada
laboral,	 el	 tipus	 de	 contracte,	 les
tasques	a	desenvolupar	i	els	requisits
que	 han	 de	 tenir	 les	 persones
candidates.
	

SABIES	QUE...

Al	nostre	Centre	Especial
de	 Treball	 som	 capaços
de	 produir	 71.000
cortines	l’any?
Concretament	 en	 el
darrer	exercici	(any	2019)
vam	 produir	 51.000
cortines	estàndard	i	unes
20.000	 cortines	 a	 mida.
No	t’ho	imaginaves	oi?



ONLINE

VES	AL	VÍDEO

DEL	VIVER	AL	CAMP
Vols	conèixer	com	als	Vivers	ACUDAM
fem	créixer	i	donem	vida	a	les	nostres
oliveres	 arbequines	 fins	 que	 són
plantades	 al	 camp	 pels	 agricultors?
Reprodueix	el	vídeo,	segur	que	alguna
cosa	et	sorprendrà.

AMPLIAR	INFORMACIÓ

INICIATIVA	ESPORTIVA
Alumnes	 que	 cursen	 el	 CFGS	 Tècnic
Superior	 en	 Animació	 d’Activitats
Físiques	i	Esportives	de	l’Institut	Milà	i
Fontanals	 d’Igualada,	 realitzen
activitats	esportives	dirigides	online	a
diferents	persones	de	l’ACUDAM.		

EL	RACÓ	D'EN	JORDI

En	aquesta	edició	al	Racó	d'en	Jordi	us	expliquem	una	fantàstica	iniciativa	per
promocionar	 el	 comerç	 local,	 que	 amb	 la	 situació	 de	 la	 COVID-19	 s'ha	 vist
greument	afectat.
Es	 tracta	 de	 la	 campanya	 "Duros	 a	 quatre	 pessetes"	 endegada	 per
Mollerussa	Comercial	(ACUDAM	en	forma	part)	i	l'Ajuntament	de	Mollerussa.	La
campanya	té	l'objectiu	de	reactivar	el	comerç	de	la	ciutat.	Les	persones	majors
de	 18	 anys	 poden	 anar	 al	 punt	 d'informació	 de	 l'Associació	 Mollerussa
Comercial	 (Pl.	 Manuel	 Bertrand	 de	 Mollerussa)	 i	 bescanviar	 100	 €	 per	 120
Molleuros	o	bé	entregar	50	€	i	bescanviar-los	per	60	Molleuros	i	posteriorment
gastar-los	en	els	comerços	locals.
Descobreix	la	campanya	en	aquest	enllaç.

CAMPANYA	DE	DINCAT

Per	captar	fons	per	protegir	les	persones
amb	discapacitat	intel·lectual	i	els	seus

CAMPANYA	DE	DINCAT



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

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
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.


