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PRESENTACIÓ: Avui surt per primera vegada aquest “Full Informatiu” al qual li
volem donar la importància de ser un dels mitjans d’informació per als nostres
associats.
Creiem que la informació en bàsica si volem tenir ben integrat el nostre col·lectiu,
disposat a fer pinya amb els òrgans directius de l’associació, per tal de que
conjuntament i recíprocament poder portar a bons fins l’Associació, en benefici de tots.
Amb el desig de que sigui de gran utilitat, domen-li la..”benvinguda”.
CENTRE NATACIO MATARÓ: La nostra entitat ha establert un acord amb el
Centre Natació Mataró, per els socis discapacitats, per poder gaudir de les seves
magnifiques instal·lacions, amb unes condiciones avantatjoses: Quota d’entrada sense
cap cost. Quota de soci bonificada amb el 50%.
Per la inscripció, cal personar-se a les seves oficines, acompanyat del carnet de soci de
l’AGIM, com a document acreditatiu. Per m’entres no en tinguem un de definitiu,
haureu de passar per el local de l’Associació, c/.Josep Montserrat i Cuadrada, 33-37 de
Mataró, que us en facilitarem un de provisional.
ADRECES CORREUS ELECTRÒNICS: En es de suma importància de disposar de
totes les adreces dels correus electrònics dels nostres associats. Ho podeu fer-ho d’una
forma senzilla: enviant-nos vosaltres un correu a, agimm@agimm.org amb el texts
“correu”; d’aquesta forma la recuperarem per incorporar-la al nostre l’arxiu.
El fet de poder disposar de les vostres adreces, ens facilitarà tenir un mitjà de
comunicació ràpid i eficient.
FACEBOOK: La nostra entitat ja disposa d’una pàgina Facebook per a consultar i
poder deixar les vostres opinions a tots els seus continguts. Hi podeu accedir-hi
mitjança, Agim Associació Grup Integrador Minusvàlids Mataró i Maresma.
Ens encoratjarà saber quans amics tenim, terminologia aquesta que fa servir el propi
medi de comunicació per saber quans usuaris tenen interès, per ser del seu grat, la
informació que si penja. Només cal prémer “Me gusta” . Ho fareu!!.
NOUS SERVEIS: Actualment estem treballant per ha posar en marxa i oferir als
associats els serveis de: <Logopeda> <Rehabilitació> <Teràpia ocupacional> <Habilitats
socials>. Es d’interès nostre tenir-los en marxa abans de finalitzar l’any en curs. Arribat
el moment ja us ho comunicarem. Aquestes noves iniciatives estan encaminades al
projecta que estem desenvolupant per a disposar d’un veritable Centre de Dia; que sigui
una realitat serà el temps qui ens ho dirà. Les gestions que venim fem per aconseguirlo son feixugues i plenes de dificultats, però estem en la batalla.
Per ampliar qualsevol de les informacions d’aquest informatiu,
podeu contactar amb l’entitat.

