4 Diari de Sabadell

Dimarts 9 – Dimecres 10 de maig del 2017

SABADELL

La doctora Joquima Júdez va viure amb emoció l’homenatge de la ciutat i, en especial, de la Fundació Atendis, per la seva lluita i implicació
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Homenatge ciutadà a la doctora Júdez
en un emotiu acte dins l’Atendis Gresca
Psiquiatra i fundadora de l’entitat que donar lloc a la Fundació Atendis
La doctora Joaquima Júdez va rebre diumenge
un emotiu homenatge pels seus anys de
dedicació i treball amb disminuïts psíquics. La
Fundació Atendis, successora del seu llegat, va
posar en relleu la seva contribució al costat de
representants de l’Ajuntament d’ara i d’abans i
de la seva família i amics.
EDURNE CONCEJO
Parlar de la Fundació Atendis és parlar de la doctora Joaquima Júdez. Psiquiatra i pediatra, va fundar a finals dels
anys 60 el Centre de Medicina
Preventiva Escolar de Sabadell.
Durant la seva vida ha destacat per la seva tasca al servei
dels infants amb discapacitats
intel·lectuals. Coneguda pel
seu activisme, ha estat sempre vinculada a aquest món
i a treballat per la integració
d’aquests nens a les escoles.
L’Ajuntament de Sabadell va
reconèixer la seva contribució
amb la Medalla de la Ciutat
l’any 2001 i també va rebre la
Creu de Sant Jordi al 2008.
La doctora Júdez, ara jubilada, va viure l’homenatge visiblement emocionada i va assegurar que continuarà treballant
activament mentre pugui.

Atendis Gresca
L’homenatge a la doctora
Júdez va ser el punt final perfecte a una jornada rodona
per a la Fundació Atendis, que
diumenge al matí va celebrar
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l’Atendis Gresca, descrita per
l’entitat com la seva «festa
major».
Una jornada lúdica i familiar
amb tallers, sortejos, paradetes i actuacions amb una finalitat benèfica.
Els plats forts van ser la cursa-caminada popular, que va
obrir la jornada i que va comptar amb una gran participació i
que van deixar imatges entranyables amb la participació
d’un gran nombre d’usuaris
d’Atendis i d’altres entitats
per a persones amb discapacitat intel·lectual.
L’altre plat fort va arribar més tard amb la ‘Gran
Cagada’, la rifa simpàtica que
organitza l’entitat on els participants compren una parcel·la de gespa i dos vedells es
passegen fins que es produeix
la ‘Gran Cagada’ en una de
les parcel·les. El participant
que té aquesta butlleta és qui
s’emporta el premi.
Tots els diners recaptats
durant la festa es destinaran
a reformar la cuina i el rebost
de la llar-residència Jacquard,
que dóna servei a 14 usuaris
de l’entitat n

La cursa va comptar amb una gran participació i un ambient festiu

Dos vedells es van passejar per les parcel·les per determinar el guanyador de la ‘Gran Cagada’
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