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Salutació
Benvolgudes i benvolguts, 
Des de la seva fundació, l’any 1975, ACUDAM ha tingut moltes cares, for-
mes, idees i perspectives, però només un propòsit: atendre totes aquelles 
persones que, d’entrada, no tenien les mateixes facilitats que els altres i 
que, per tant, no disposaven de les mateixes oportunitats. I aquest ha estat 
i és el leitmotiv de l’entitat: la igualtat d’oportunitats.

Portem ja quasi cinquanta anys d’història, plena d’èxits (i també d’alguns 
fracassos). En els pitjors moments, però, sempre hem sabut sobreposar-nos 
a les adversitats, amb esforç, enginy, dedicació i ganes, moltes ganes. I, és 
clar, amb l’ajuda dels qui són el motor de l’organització: les usuàries i els 
usuaris. Nois i noies, dones i homes, PERSONES, en definitiva, que donen 
sentit a tot allò que fem.

I tenint en compte això, aquests dos últims anys de pandèmia han estat te-
rribles per a tothom, però especialment per a elles. En un context de retalla-
da de llibertats, qui més pateix és qui parteix d’una posició de desavantatge. 
Així que entre tots hem hagut de fer mans i mànigues per salvar aquesta 
bretxa i procurar que les persones ateses continuessin mantenint l’atenció 
que mereixen.

D’ara endavant se’ns presenta un futur incert, presagiat pel que ha sigut 
aquest any 2021: augments en els preus dels subministraments, matèries 
primeres i cost de la vida. Tot això ens implicarà esforços, sacrificis i canvis 
profunds, però no tinc cap dubte que ens en sortirem. Ara més que mai 
agafem forces per fer un gran salt endavant.

Jordi Garriga
President



Presentació

La missió

Els valors

La visió
Proporcionar els serveis i els suports ne-
cessaris perquè cadascuna de les persones 
amb capacitats diferents, de la comarca del 
Pla d’Urgell que participa de l’organització, 
pugui desenvolupar una vida de qualitat i 
el més autònoma possible. És també part 
de la missió de l’ACUDAM donar suport a 
totes les famílies de les persones ateses.

ACUDAM vol ser una organització de re-
ferència pel que fa a la qualitat en l’aten-
ció cap a les persones amb capacitats di-
ferents i una entitat referent a la comarca 
pel que fa a la defensa i difusió dels drets 
d’aquestes persones. 

IGUALTAT LLIBERTAT INTIMITAT JUSTÍCIA

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA QUALITAT

La missió, la visió i els valors provenen del Codi Ètic dels Serveis d’Atenció a les Persones de l’ACUDAM. És el resultat d’anys de 
treball, de reflexió i de formació en l’àmbit de l’ètica en els serveis socials. Podeu consultar-lo en aquest QR.



“Acompanyem projectes de vida”

Junta

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. Està inscrita al registre d’associacions de la 
Generalitat de Catalunya amb el núm. 178.

ACUDAM disposa de tres serveis principals: Servei Habitatges, Servei de Teràpia Ocupacional i de Centre Es-
pecial de Treball. La Junta Directiva de l’entitat està formada per mares, pares,  familiars de persones ateses i 
socis. Escollida en assemblea i els càrrecs no són retribuïts.

La nostra tasca social ha estat reconeguda i guardonada amb la Creu de Sant Jordi, l’any 2003.

Presidència 
Jordi Garriga Muñoz

Tresoreria
Ignasi Cañelles Daurell

Vocalies senars 
Ma Teresa Llovera Rubió
Valentí Pérez Alcazar
Josep Pijoan Roca

Vocalies parells 
Montserrat Prat Esqué
Angelina Roure Arnaldo
Begoña Romero Serrano

Vocalies nates 
Francesc Xavier Pujol Millan
(Representant de l’AMPA del centre vinculat Col·legi 
Siloé)
Montse Sagra Boldú
(Directora del centre vinculat Col·legi Siloé)
Mikel Ángel Montero Luque 
(Germà Superior del centre vinculat Llar Santa Anna)
Nicolau Sisqués Santallúsia
(Gerent de l’ACUDAM)

Vicepresidència
Enriqueta Sala Cortada

Secretaria
Teresa Garsaball Naves

Vicesecretaria
Jaume Pubill Gamisans



Presentació

Persones associades

PERSONES ATESES

SERVEI HABITATGES - 52 PERSONES ATESES

TOTAL PERSONES ATESES: 160

L’EQUIP

MAPA DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL  
PERSONES ATESES

EN ACTIU

435

BAIXES

8

ALTES

11

72 CET 80 STO

11
Residència

28
STO

11
CET

2  
Llar 

Residència

D’aquestes: 

95% 5% 65,6% 34,3%
discapacitat 
intel·lectual

salut 
mental homes dones

Habitatge 44

Administració 8
Transport 2

Professionals Externs 4

Comercial 8

CET 24

STO 18

Voluntaris 12

USAP 11

Neteja i Cuina 12

133 PROFESSIONALS - 12 VOLUNTARIS
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Arbeca
Barbens
Belianes
Bell·lloc
Bellpuig
Bellvís
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1
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3

90
2

2
3
2
7

Castellnou de Seana
Castellserà
El Palau d’Anglesola
El Poal
Fondarella
Golmés

Ivars d’Urgell
La Fuliola
Linyola
Miralcamp
Mollerussa
Sidamon

Tornabous 
Torregrossa
Vilanova de Bellpuig
Vilasana



El Servei Habitatges es compon de Residència i dues Llar Residència (Llar Residència  i 
Llars), amb una capacitat acreditada de 60 persones, i de serveis d’acompanyament a 
la llar per a persones més autònomes. La seva funció és substitutòria de la llar familiar. 

Recuperació de l’autonomia dels residents, sobretot en les estades al domicili familiar, sortides de lleure i activitats de la vida 
diària.
Continuïtat al treball dels indicadors en l’Atenció Centrada en la Persona per identificar en quin punt estem i extreure’n les ac-
cions pertinents per continuar donant sentit a aquesta línia de treball.
Augment d’hores d’infermeria i contractació d’una auxiliar d’infermeria per millorar l’atenció en la salut dels residents. 
Jussad Assistencial, com a empresa externa de suport en les sortides i acompanyaments als residents.  
Identificació de les franges horàries amb més càrrega assistencial i reorganització del servei de Residència per millorar l’atenció. 
Adquisició de butaques, matalàs d’aire, cadira de dutxa i una màquina d’oxigen per a la Residència.  
Elaboració de l’estudi per analitzar la situació de deteriorament de les persones residents a les llars. Aquest estudi reubica els 
residents amb més necessitats de suport a la planta baixa i adapta amb baranes i agafadors tots els lavabos del servei. 
Renovació del sistema d’avisadors i alarmes a la Llar Residència. També es repinten totes les instal·lacions.

La pandèmia encara ha limitat molt la tornada a la normalitat d’aquest servei. Tot i que el 2021 ha estat un any 
marcat per la covid, la vacunació ha permès que els protocols d’organització i confinaments s’anessin adaptant i 
flexibilitzant a mesura que avançava l’any. Aquesta adaptació ha estat lenta i gradual. Part de la tasca del servei 
ha estat vetllar pels drets de les persones residents i les seves famílies i garantir els retorns necessaris als depar-
taments de l’administració corresponents perquè les mesures de prevenció s’adaptessin a les singularitats del 
nostre col·lectiu. 

Any 2021

Objectiu 2022:  analitzar i definir el futur del Servei Habitatges per donar resposta a les necessitats de les persones de la nostra 
organització.

Servei Habitatges

Residència Llar Residència Llars

Places concertades 10
Places privades 1
Total places 11

Places concertades 20
Places privades 1
Total places 21

Places concertades 19
Places privades 1
Total places 20



L’STO beneficia 80 persones. S’atén persones amb discapacitat intel·lectual que desen-
volupen Ocupació Terapèutica (OT) juntament amb diferents activitats d’Ajustament 
Personal i Social (APS).

Represa al setembre del projecte Art d’Inclusió, que s’ha potenciat com a ocupació terapèutica. 
La reducció de les restriccions permet a poc a poc mantenir la metodologia de treball d’Atenció Centrada en la Persona (ACP). 
S’aconsegueix acompanyar els desitjos de les persones més enllà del dia a dia. 
Reactivació del projecte Plena Inclusió: cerca la inclusió a la comunitat de les persones ateses, que també contribueixen en la 
seva millora mitjançant el voluntariat.  
Represa gradual de les activitats a la ciutat (sobretot a l’aire lliure).
Utilització de les noves tecnologies entre les persones del servei i amb els centres d’ALLEM. 
Reestructuració dels grups del servei en cinc: constatació que un nombre menor de persones per grup facilita les relacions en-
tre els membres, es presta una atenció més individualitzada, disminueixen els problemes de conducta i es fomenta el benestar 
general. 
Habilitació d’un segon espai de menjador per disposar de més lloc, la qual cosa comporta una millor qualitat i tranquil·litat en 
el servei.  
Creació de l’activitat d’apoderament en les xarxes socials Tik Tok.
Habilitació d’una sala polivalent amb 8 ordinadors, projector i pantalla per a diferents activitats i formacions.
Reconversió de l’antiga sala d’informàtica com a espai de menjador i/o reunions. 
Contractació d’una nova monitora a causa de l’increment de persones ateses. 

El Servei ha realitzat,  com en els Habitatges, una coordinació constant amb les autoritats sanitàries des de l’inici 
de la pandèmia.  Aquesta i les mesures de prevenció establertes han condicionat l’estructuració de les diferents 
unitats del servei, així com de les activitats diàries d’aquest. I quan la situació ho ha permès, s’han reprès i adap-
tat les activitats internes i externes pel benefici de les persones ateses. 

Any 2021

Objectiu 2022:  L’objectiu és recuperar al màxim la inclusió social després de dos anys de pandèmia: inclou la recuperació de 
l’autonomia de les persones, la visibilització i la plena participació a la comunitat com a membres d’aquesta.

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Altes 6

Baixes 4

STO= Servei de Teràpia Ocupacional.
STOA= Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar.
SOI= Servei Ocupacional d’Inserció.

49 STO 18 STOA

13 SOI



El Centre Especial de Treball (CET) ocupa 73 persones treballadores amb discapacitat 
intel·lectual i/o salut mental. D’aquestes, el 82% té un contracte indefinit i el 18% res-
tant el té temporal. ACUDAM compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional 
(USAP), que, de forma integrada al CET, té cura de realitzar accions que permetin man-
tenir i millorar la qualitat de vida de les persones ateses al servei. La seva finalitat és 
potenciar les capacitats laborals, personals, socials i d’ajustament personal dels treba-
lladors i treballadores i els ofereix  ajuts terapèutics i de rehabilitació necessaris perquè 
la persona es desenvolupi de forma satisfactòria en l’empresa i en el seu entorn.

Es continuen mantenint les unitats de treball estables (grups bombolla) amb horaris d’aturada diferenciada. 
Consolidació de la jornada laboral intensiva a totes les seccions del CET (de 6.00 h a 14.00 h), a excepció del grup de treballadors 
i treballadores d’Habitatges i de la secció d’Alvèols.
Manteniment de la suspensió del servei de menjador (excepte el grup d’Habitatges, ja que fa jornada partida). 
Consolidació del projecte d’atenció a persones amb diagnòstic de salut mental. 
Es desenvolupen diferents sessions formatives en temes de salut mental a diferents professionals del Centre Especial de Treball.
Celebració del vintè aniversari del trasllat del CET ACUDAM a les naus del polígon de Vila-sana (jornades de portes obertes i 
visita d’autoritats del territori). 
Es continua duent a terme una atenció personalitzada i adequada a les necessitats dels treballadors i treballadores. 

Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)

Els treballadors i treballadores de la USAP han mantingut el ritme de treball habitual tot i la pandèmia. Aquesta 
ha anat afectant lògicament les persones, però el centre de treball no ha hagut d’implementar mesures extraor-
dinàries. S’han continuat aplicant les normes i mesures de prevenció vers la covid (horaris diferenciats, distribu-
ció laboral en torns, diferents mesures d’higiene...).

Any 2021

Administració

Alvèols Cortines Manipulats

Vivers

3
21

14

30

5

Objectiu 2022:  Aconseguir que els treballadors i treballadores puguin desenvolupar-se laboralment i es puguin ampliar llocs de 
treball per a les persones amb discapacitat i/o salut mental del territori. 



Objectius que continuem treballant

Objectius assolits 

Reptes

Seguim adaptant els nostres serveis als protocols actuals per fer front a la covid i lluitem pels 
drets de les persones ateses.
Es continua amb el treball de coordinació interserveis per atendre les persones: coordinació 
permanent de l’equip tècnic dels 3 serveis (Habitatge, STO i USAP).
Treballem per crear ocupació terapèutica davant la davallada de demanda provinent d’empre-
ses externes.
Avaluació contínua: valorem les necessitats, els desitjos i l’evolució de cada persona i recer-
quem així l’acompanyament i els recursos més adients.
Treball i coordinació amb la Federació ALLEM: grups de sexe afectivitat, laboral, ACP, treball 
social, formació, esport i lleure i ètica. 
Espai de Reflexió Ètica de Serveis Socials (ERESS): format per diferents professionals interns i 
externs de l’entitat. 
Disposem d’una persona referent en sexe afectivitat per donar resposta a les demandes de les 
persones.
El voluntariat com a servei per donar suport a diferents projectes de l’entitat. 
SMI: continuem treballant per un sou digne per a les persones que formen part de la USAP.

Es consolida el projecte de Salut Mental i augmenta el seu nombre de persones que hi treba-
llen a vuit. 
Un any més, els Serveis d’Atenció a les Persones renoven la Certificació del Sistema de Gestió 
de Qualitat ISO 9001:2015
Es reforça l’àrea de salut. Augmenta les hores de l’equip d’infermeria i es contracten perfils 
professionals d’aquest àmbit en l’equip de monitoratge.
Continuem apostant per la formació contínua: en l’àmbit d’atenció a les persones i en el creixe-
ment professional. Amb un total de 47 cursos, 376 alumnes i 1.338 hores lectives.
 

Places en el Servei Habitatges: s’inicia a finals d’any un estudi per valorar les necessitats de 
futur del servei, es valoren les persones que s’hi atenen i quin tipus d’habitatge necessitarem 
per atendre-les correctament.
Inclusió comunitària: amb la flexibilització dels protocols covid, cal reactivar progressivament 
la inclusió social, mantenir-la i augmentar-la als nivells prepandèmics.  

Valoració Social



El Centre Especial de Treball és un espai de treball protegit que té com a objectiu oferir 
un lloc de treball digne, remunerat i adequat a les capacitats de persones amb discapa-
citat. El seu objectiu és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva fun-
ció és social. Cal destacar que tots els beneficis que genera es reinverteixen a l’ACUDAM 
amb la finalitat de donar una resposta sostenible i coherent amb l’organització. 

ÀREA EMPRESARIAL - ÀREA COMERCIAL

L’any 2021 va estar condicionat per la pandèmia que ja arrossegàvem de l’any anterior. Les conseqüències de la Covid-19 es van 
fer sentir a tots els sectors i el nostre no en va ser una excepció.
El Coronavirus va continuar impedint que poguéssim visitar els clients amb la freqüència habitual. En la mateixa tònica del que 
havíem viscut el 2020, es van cancel·lar fires i els comerços van reduir el flux de comandes. La crisi ocasionada per la pandèmia 
va tenir un efecte dominó que va afectar el consum en tots els seus ordres, especialment en aquells productes que no són de 
primera necessitat.

Els problemes de subministrament es van agreujar i la inestabilitat dels preus va convertir-se en una constant que enguany con-
tinua. Resulta impossible garantir durant uns mesos les tarifes, amb la incertesa que això provoca a tota la cadena de distribució.
Malgrat tot, es va aconseguir que en línies generals el volum de negoci es mantingués, si bé no va ser possible un augment ge-
neralitzat de les vendes. En les seccions de Ferreteria/Manipulats i Decoració, la xifra de vendes va ser lleugerament superior. 
L’exportació suposa més d’un 20% del total de les vendes.
Per les raons exposades al principi d’aquest text, l’any 2021 ha estat encara un any de transició fortament afectat per la crisi del 
Coronavirus. Caldrà veure si al final del 2022 es pot restablir una certa normalitat, cosa que a principis de l’exercici sembla força 
complicada.

Centre Especial de Treball (CET)

Àrea Empresarial - Àrea Comercial

Ferreteria i 
Manipulats Nacionals

Exportació

COMPARATIU VENDES CET VENDES TOTALS CET
Seccions

293.878,52 €
362.985,86 €

5.819.288,33 €
5.886.778,54 €

1.641.573,09 €
1.490.392,10 €

2.475.187,45 €
2.564.916,27 €

4.572.009,58 €
4.340.972,36 €

114.499,77 €
104.091,26 €

Decoració

Termoconformats

Vivers

2020 2021



Serveis Transversals

Comunicació

Cuina, menjador i neteja 

Esport 

Pedagogia

Rehabilitació, fisioteràpia, ergonomia i teràpia ocupacional

Seguint el pla de comunicació de l’entitat, s’implementa tot un seguit d’accions internes i externes que contribueixen  
al bon desenvolupament dels diferents serveis i a la difusió de l’impacte social de l’organització. Entre altres, se n’han 
beneficiat directament del servei 582 persones i s’han aconseguit  149 aparicions als mitjans de comunicació i 5.850 
seguidors en les diferents xarxes socials.

La seva acció es desenvolupa en els tres centres de l’entitat. Pel que fa als àpats, se n’han servit un total de  46.836 entre 
el Taller ACUDAM i Habitatges. Es continua apostant pels aliments frescos i de proximitat. Adaptació a la persona amb 3 
tipus de menús i 6 dietes diàries diferents supervisades per una nutricionista.  
Destaquem el reforç que es desenvolupa amb el personal de neteja en tots els serveis per garantir les mesures de pre-
venció i d’higiene per fer front a la pandèmia. 

La pràctica esportiva té com a finalitat la millora de la salut, la qualitat de vida i la millora de l’autonomia personal. Mal-
grat  no poder competir els esportistes al llarg de tot l’any, han continuat els entrenaments de bàsquet i de tenis taula, 
en què han participat 12 i 6 esportistes respectivament. 

Aquest servei dissenya i proporciona activitats d’Ajustament Personal i Social (APS) per a cada persona, tenint en compte 
les seves necessitats i competències. S’han dut a terme 25 tipus d’activitats d’APS, amb un total de 55 hores grupals set-
manals. Com a novetat, s’ha realitzat la creació del grup de Tik Tok per fomentar la inclusió social a les TIC (e-inclusió). 
Es potencia l’ús de recursos digitals i tecnològics en el desenvolupament de les activitats. 

En fisioteràpia, 62 persones han fet tractament de manteniment individual o grupal (STO:42, USAP:10 i HAB:10).  Des-
taquem l’adquisició i adaptació en ajudes tècniques i ortopèdiques, on s’han dut a terme més de 40 intervencions 
(canvis i/o adaptacions de cadires de rodes, matalassos d’aire, adaptacions en el menjar, elements de suport per a les 
transferències...) per facilitar l’autonomia de les persones. També s’han adquirit quatre happy legs, una bicicleta estàtica 
i uns pedals elèctrics.  



Serveis Transversals

Lleure

Psicologia 

Psiquiatria

Servei Mèdic

Transport

Treball Social

Represa de les sortides de lleure (cinema, esdeveniments esportius i d’oci nocturn) en petits grups bombolla, malgrat les 
restriccions en el sector i en el col·lectiu. Un total de 25 persones han pogut participar d’aquestes activitats. Es preveu 
per a l’any 2022 una normalització en les activitats de lleure i d’oci a la comunitat. 

L’atenció psicològica i emocional, així com dels trastorns de conducta i/o de personalitat que puguin presentar les per-
sones ateses als diferents serveis, és l’eix central i prioritari de la seva l’actuació. Es realitza una coordinació permanent 
entre els diferents serveis i les seves persones. 
Els Plans d’Atenció Individualitzada (PAIS) actualitzats han estat: STO: 49, USAP: 31 i Habitatges: 52.

El servei té com a objectiu assolir el màxim nivell de salut mental i benestar emocional i compensar els trastorns con-
ductuals que es puguin presentar en les persones ateses. Es coordina amb l’equip tècnic dels Serveis d’Atenció a les 
Persones i aquest any s’han realitzat un total de 104 visites o consultes de seguiment. 

S´han fet 8 primeres visites mèdiques per noves incorporacions. S´ha continuat fent assessorament, pautes i protocols 
relacionats amb la Covid-19 i la salut en general, així com diferents cribratges de prevenció a usuaris i professionals dels 
diferents centres. 
Conjuntament amb el Departament de Salut, es va portar a terme la campanya de vacunació per la Covid-19 a les per-
sones de l’ACUDAM que ho van autoritzar. Com a xifra, cal destacar que 124 alumnes (professionals) han fet diferents 
cursos formatius vinculats a la salut. 

La finalitat del servei de transport és facilitar el desplaçament a aquelles persones usuàries que participen de l’organit-
zació. Un total de 75 persones s’han beneficiat aquest any del servei, que ha dut a terme més de 150.000 quilòmetres 
en 7 rutes de matí i de tarda. 

Es coordina amb la resta de serveis de l’entitat donant suport a les diferents necessitats del cicle vital de les persones 
ateses. Porta a terme un treball estret amb els Serveis d’Atenció Primària, administracions i entitats. Alhora, desenvo-
lupa accions de sensibilització i divulgació. L’any 2021 ha realitzat un total de 854 intervencions (entrevistes, acompan-
yaments, tràmits...). 



Resultat Econòmic Global

INGRESSOS 

INGRESSOS 
Vendes i prestacions de serveis: 67,74 %

Concerts, subvencions i quotes: 32,26%

DESPESES 
Compres: 40,76%

Personal i despeses socials: 42,76%

Amortitzacions i extraordinaris: 3,78%

Altres despeses: 12,70%

+ 1,00 % respecte de l’any 2020 + 2,02 % respecte de l’any 2020
10.534.238,64 € 10.605.597,92 €  

DESPESES

Comparativa resultat últims anys  

2017
46.727,40€ 34.826,96€ 34.107,45€

-206.995,62€ -71.359,28€

2019 2020 20212018





ACUDAM INFORMA amb el suport de: 

Amb el suport de tots els ajuntaments on resideixen persones ateses a l’ACUDAM.  

info@acudam.com | Tel. 973 71 04 04 | www.acudam.org i www.acudam.com 

Taller ACUDAM Servei Habitages

Centre Especial  
de Treball

C. Ferrer i Busquets, 2 
25230 Mollerussa

C. Mestre Josep Capell, 29 
25230 Mollerussa 

Viver ACUDAM
C. Utxafava 

25265 Castellnou de Seana

Polígon Industrial de Vila-sana. C. 
Colomers, 11-19 25245 Vila-sana
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