Nº 9 – Desembre 2014

FULL INFORMATIU AGIM
ACTE SOLIDARI - CONCERT DE VIOLINISTES MÈTODE SUZUKI
Us informem que l’entitat ha organitzat un CONCERT SOLIDARI, el dia 20 de desembre a les 21 h. a
l’església Santa Anna, amb la finalitat de fer més visible l’entitat, estar present a la ciutat i recaptar
diners per portar a terme els serveis i activitats d’atenció directa que s’ofereixen als socis.
L’entrada serà gratuïta i les persones que vulguin col·laborar podran comprar una butlleta per entrar en
el sorteig de quatre regals que són: una nit i esmorzar, per a dues persones, a l’hotel Atenea de Port de
Mataró, un pernil, el lloguer d’una sala per celebracions, tres ampolles de cava. La recaptació que
s’obtingui anirà integrament als serveis i activitats d’atenció directa que realitza l’entitat amb les
persones amb diversitat funcional.
És molt important la participació de tots: socis, familiars, amics, professionals, voluntaris, amics, veïns,
companys de feina, … i a tothom que vulgui compartir aquest esdeveniment.
Us adjuntem el cartell anunciador a on detalla tota la informació, us esperem a tots!

AMPLIACIÓ SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Volem informar-vos que el proper mes de gener volem iniciar el servei de fisioteràpia pel matí, estem
fent les gestions per organitzar un grup els divendres de 10 a 13 h. Totes les persones interessades us
podeu posar en contacte directament amb l’entitat.

LOTERIA DE NADAL
Un any més l’entitat té participacions de la loteria de Nadal amb el que podeu temptar a la sort i
col·laborar amb l’associació.
Aquests és el número amb el que podem jugar, podem passar per l’entitat fins els dia 19de desembre.

VALORACIÓ POSITIVA DE LA I MARXA SOLIDÀRIA AGIM
El so dels timbals d’una batucada va ser el tret de sortida de la I Marxa Solidària que va organitzar
l’entitat amb la voluntat de sensibilitzar a la població de la realitat i les possibilitats de les persones amb
diversitat funcional. Els més de tres-cents participants d’aquesta primera marxa es van dividir en dos
recorreguts. Algunes persones van anar del Parc Central fins a la plaça Santa Anna acompanyats dels
timbals, mentre que la resta van fer un recorregut de set quilòmetres per diversos carrers de la ciutat.
Aquesta marxa es va fer per visualitzar l’entitat, compartir una activitat amb persones amb i sense
diversitat funcional, i per mostrar les capacitats i potencialitats del col·lectiu.
La marxa es va viure com una festa i l’entitat ja està pensant a repetir-la l’any vinent amb el repte
d’augmentar la participació de tots.

PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA D’ ESPORT ADAPTAT
El passat mes de març Agim va participar en la jornada "L'esport adaptat surt al carrer" on varem
instal·lar una carpa informativa i col·laborar en les activitats esportives que es van anar realitzant al llarg
de tot el matí. Vam poder compartir informació d’altres entitats, experiències i participar en la
demostració d’alguns esports.

PARTICIPACIÓ EN LA V MOSTRA D’ENTITATS A MATARÓ
El darrer dissabte de juny es va participar a la V Mostra d’entitats, amb l’objectiu de donar a conèixer el
paper important que desenvolupa el teixit associatiu de la ciutat i com, des de les associacions, es
promou la cooperació entre tots i totes.
V comptar amb la participació de més de 150 associacions, des de l’Agim es va instal·lar una carpa
informativa a on es van apropar diverses persones per a demanar informació i interessar-se pels
projectes que estem portant a terme.

COL·LABORACIÓ EMPRESA FIT&SIT – ROBA ADAPTADA A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Des de l’entitat s’ha col·laborat amb l’empresa Fit&Sit, creada per la Sra. Rut Turró guanyadora de la
darrera edició del Premi Creatic per a emprenedors que impulsa el TecnoCampus Mataró-Maresme. La
nova marca de roba ha dissenyat, confeccionat i comercialitzat uns models de pantalons totalment
adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda, es pot
personalitzar totalment el producte en funció a les necessitats. La comada s’ha de fer per interner.

DINAMITZACIÓ PÀGINA WEB, FACEBOOK, TWITTER I ARA INSTAGRAM
Volem estar present en les xarxes socials, tenim la nostra pàgina web, on podeu consultar serveis, noticies, etc. ;
el nostre facebook amb 6..seguidors que us permet tenir informació dinàmica i ràpida de diferents noticies i
d’activitats que realitza l’entitat i ara Instagram per estar més connectats i comunicar-nos a l’instant, amb fotos,
opinions, comentaris, etc.
agimmaresme

TALLERS FORMATIUS MONOGRÀFICS PER A FAMILIARS-CUIDADORS
Tallers que es portaran a terme per la Sra. Teresa M. Petit i Setó, Dra. Especialista en Psicologia Clínica amb

l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i de compartiment de les nostres vivències.
Tindran lloc a la seu de l’associació, l’últim dilluns de cada mes de 17:30 a 19 h. Cada sessió tindrà un
tema principal a tractar en funció els interessos i inquietuds dels participants.
La proposta pel primer trimestre DEL 2015 és:
26 de GENER
23 de FEBRER
30 de MARÇ

QUE ENTENEM PER DIVERSITAT FUNCIONAL, DIFERENTS NIVELLS D'AFECTACIÓ
QUE ES LA REHABILITACIÓ, COM FUNCIONA. QUINS SON ELS OBJECTIUS. QUI FORMA
PART DE L'EQUIP. QUAN TEMPS DURA EL PROCES DE REHABILITACIÓ
SEQÜEL·-LES FUNCIONALS, TANT FÍSIQUES COM COGNITIVES I CONDUCTUALS

El president de l’entitat i la junta directiva us desitja

Bon Nadal i Feliç Any 2015

