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	Benvolgut/da,

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

Algunes	de	les	notícies	que	trobaràs	en	aquesta	edició	són:
-	La	represa	dels	serveis	i	equipaments	a	l'ACUDAM.
-	La	col·laboració	de	la	Fundació	“la	Caixa”	i	CaixaBank	amb	la	nostra
entitat.	
-	El	fi	de	la	cresta	de	producció	al	Centre	Especial	de	Treball.	
-	La	renovació	de	la	certificació	de	la	norma	UNE-EN	ISO	9001:2015
-	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.

REPRESA		
La	represa	de	la	normalitat	en	tots	els	serveis	i	equipaments
coincidint	amb	l’inici	del	nou	curs	ha	estat	satisfactòria.

No	veus	el	butlletí	correctament?	Clica	Aquí!	
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Finalitzat	el	mes	de	setembre,	ja	podem	dir	que	tothom	ha	interioritzat	els	nous
funcionaments	i	mesures	de	prevenció	que	ACUDAM	implementa	per	garantir	el
benestar	de	totes	les	persones.
	
Segurament	 aquest	 curs	 requerirà	 noves	 accions,	 i	 com	 sempre,	 amb
professionalitat	i	consens,	ACUDAM	donarà	la	resposta	adequada.
	
Podeu	visualitzar	el	 fotomuntatge	que	es	va	compartir	en	 les	diferents	xarxes
socials	per	celebrar	la	represa	en	aquest	enllaç.	
	

FUNDACIÓ	 “LA	 CAIXA”	 I	 CAIXABANK
COL·LABOREN	AMB	ACUDAM	 EN	 LA	 RENOVACIÓ
TECNOLÒGICA	DELS	SERVEIS	D’HABITATGE

Aquesta	col·laboració	es	materialitzarà	amb	una	aportació	econòmica	de	10.000
euros	de	 la	Fundació	“la	Caixa”,	a	 través	de	 l’Acció	Social	de	CaixaBank,	que
permetrà	 a	 la	 nostra	 entitat	 millorar	 la	 comunicació	 amb	 els	 usuaris	 i	 dels
diferents	serveis	residencials.	A	causa	de	la	pandèmia	de	la	Covid-19,	ACUDAM
ha	 detectat	 que	 existeix	 un	 dèficit	 en	 aquest	 àmbit	 que	 requereix	 d’una
intervenció	per	millorar	la	comunicació	entre	els	residents	i	les	seves	famílies,	i
les	 comunicacions	 telefòniques,	 especialment	 en	 les	 habitacions	 habilitades
pels	aïllaments	en	cas	de	contagi.

AMPLIAR	INFORMACIÓ

FI	DE	LA	CRESTA	DE	PRODUCCIÓ	AL	CET



	
El	 Centre	 Especial	 de	 Treball	 ha	 viscut	 aquest	 mes	 de	 setembre	 la	 fi	 de
l’anomenada	“cresta	de	producció”.	Cada	any	i	als	vols	del	mes	de	maig	i	fins	a
finalitzar	 l’estiu,	 donada	 la	 tipologia	 de	 productes	 que	 produïm,	 es	 produeix
aquest	 augment	de	 feina	estacional.	Agrair	 l’esforç	de	 tot	 el	 personal	 laboral
que	un	 any	més	ha	 respost	 satisfactòriament	 a	 les	 necessitats	 dels	 nostres
clients.

RENOVEM	LA	CERTIFICACIÓ	DE	LA	NORMA		UNE
EN	ISO	9001:2015

	
Un	any	més	 (i	 ja	 és	 el	 quart	 any	 consecutiu)	 que	els	 serveis	 d’atenció	 a	 les
persones	de	l’ACUDAM	aconsegueixen	la	renovació	de	la	certificació	d’aquesta
norma	ISO.	Aquesta	renovació	ens	permet	mantenir	la	qualitat	dels	serveis	que
oferim	en	l'acompanyament	dels	projectes	de	vida	a	les	persones	que	atenem	i
garanteix	la	millora	contínua	d'aquests	serveis.	Les	normes	ISO	són	un	seguit
de	protocols	i	processos	dirigits	a	ordenar	la	gestió	d’una	entitat	en	els	seus
diferents	àmbits.

DIADA	DE	CATALUNYA	
ACUDAM	participa	en	la	celebració	de
l’acte	 institucional	 de	 la	 Diada	 a
Mollerussa	 amb	 la	 tradicional	 ofrena
floral.	 Aquest	 any	 però,	 el	 dinar	 de
germanor	 que	 sempre	 ha	 tingut	 lloc

UN	GRAN	ARTISTA		
En	 Jaume	Ginestà	 ha	 quedat	 finalista
en	 el	 certament	 de	 pintura	 "El	 Balcó
de	 les	 Arts"	 organitzat	 per	 Fundació
Setba.	 Un	 esdeveniment	 on	 s'han
presentat	 497	 obres.	 L'obra	 d'en



va	 estar	 suspès.	 L’acte	 es	 va
desenvolupar	al	parc	municipal	amb	la
participació	 de	 les	 entitats	 socials	 i
culturals	de	la	ciutat.

Jaume	 titulada	 "Preparats,	 llestos,	 ja"
ha	 quedat	 entre	 les	 20	 obres
finalistes.	 Estem	 molt	 orgulloses	 i
orgullosos	de	tu!	Enhorabona!

SESSIÓ	FOTOGRÀFICA
AMB	NOUCA	AL	SERVEI
DE	MANIPUALTS	ACUDAM	
	
Diferents	 treballadors/es	 del	 CET
ACUDAM	participen	en	la	renovació	de
les	imatges	corporatives	de	Nouca.
Aquesta	 empresa	 de	 Golmés	 es
dedica	 a	 la	 producció,	 recol·lecció	 i
distribució	 i	 comercialització	 de	 fruits
secs.	 L'empresa	és	 clienta	del	 servei
de	manipulats	de	l’ACUDAM.

SABIES	QUE	AL	CET
ACUDAM	PRODUÏM
PROTECTORS	PER	ARBRE,
VINYA	I	PLANTES?	
Disposem	 de	 diferents	 materials	 i
models	 de	 protector.	 Protegeixen
d’animals,	 milloren	 els	 percentatges
de	 desenvolupament,	 i	 són	 tractats
amb	 producte	 anti-UV	 per	 evitar	 la
degradació	de	la	resina.	Coneix	tota	la
gamma	en	aquest	enllaç.	

A	la	Residència	continuen	amb	molta	activitat!	Aprofitant	els	darrers	dies	de	bon
temps,	 es	 continuen	 realitzant	 les	 passejades	 terapèutiques,	 les	 quals	 són
molt	 necessàries.	 També	 continuen	 les	 activitats	 pedagògiques	 de	 diferent
tipologia	que	utilitzen	tots	els	recursos	disponibles,	també	els	tecnològics.

Recordem	 que	 podeu	 consultar	 les
ofertes	 laborals	 vigents	 de	 l’ACUDAM
a	 www.acudam.org/treballa-amb-
nosaltres	
Podreu	 visualitzar	 les	 ofertes,	 el	 lloc

SEGUIM!	

DARRERES	OFERTES	LABORALS		



de	feina	a	cobrir,	la	jornada,	el	tipus	de
contracte,	les	tasques	a	desenvolupar
i	 els	 requisits	 que	 han	 de	 tenir	 les
persones	candidates.
La	 tramitació	 i	 acceptació	 de	 les
candidatures	 s’ha	 de	 realitzar
mitjançant	 el	 correu	 electrònic	 de
contacte	 que	 s’especifica	 en	 l’oferta
laboral.

En	 alguna	 ocasió	 us	 hem	 facilitat	 informació	 sobre	 activitats	 que	 organitza
l’associació	Mollerussa	Comercial.	ACUDAM	és	membre	de	l’associació,	la	qual
treballa	per	fomentar	el	consum	local	i	de	proximitat.

El	passat	mes	de	desembre	mitjançant	Mollerussa	Comercial	vàrem	presentar
el	 projecte	 “Art	 d’Inclusió”	 de	 l’ACUDAM.	 Aquest	 projecte	 té	 com	 a	 finalitat
fomentar	a	partir	del	reciclatge,	la	recuperació	de	mobles	i	la	creació	d’objectes
decoratius	 i	 de	 detall,	 la	motivació,	 la	 creativitat,	 la	millora	 i	 ampliació	 de	 les
relacions	 socials	 de	 les	 persones	 del	 Servei	 de	 Teràpia	 Ocupacional	 que	 hi
participen,	entre	elles	i	amb	l’entorn.
	
En	l'article	d'avui	us	informem	de	la	iniciativa	"Shop	&	Músic,	botigues	a	 la
fresca!"	 organitzada	 per	 Mollerussa	 Comercial.	 La	 iniciativa	 va	 tenir	 lloc	 el
passat	dissabte	dia	3	d'octubre	i	es	reprendrà	aquest	dissabte	dia	10,	de	les	17
h	a	les	21	h	on	els	comerços	tindran	els	seus	aparadors	al	carrer	i	en	diferents
indrets	de	la	ciutat	se	celebraran	espectacles	infantils	i	música	en	directe.
	
Esperem	que	sigui	del	vostre	interès.	

EL	RACÓ	D'EN	JORDI
"Shop	&	Music,	botigues	a	la	fresca!"

Per	Mollerussa	Comercial	



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	
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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


