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FULL INFORMATIU AGIM
II MARXA SOLIDÀRIA AGIM
El so dels timbals d’una batucada va ser el tret de sortida de la II 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 cinquanta participants d’aquesta segona 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 s’ha fet 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 s’ha viscut com una festa i l’entitat ja està pensant a repetir-la l’any vinent amb el repte
d’augmentar la participació de tots.
NOVA APLICACIÓ MÒBIL: APP 061 CatSalut Respon
Amb l’objectiu d’apropar i facilitar l’accessibilitat del ciutadà al sistema públic de Salut i a l’atenció
sanitària, permet a l’usuari, previ enregistrament de les seves dades (nom, cognoms, DNI, número de
targeta sanitària, edat, sexe i adreça), l’enviament d’aquestes juntament amb les de geoposicionament
en el mateix moment de la trucada, per tal d’oferir-li un servei de màxima eficiència i qualitat al posar-se
en contacte amb el 061CatSalut Respon. Dóna assistència sanitària no presencial. Dóna informació
sanitària.
És una eina senzilla, pública i gratuïta que facilita l’accessibilitat al sistema públic de salut les 24 hores
els 365 dies de l’any.

	
  OFERTES PELS SOCIS – TALLERS ILURO
	
  
El Tallers Iluro, especialistes en mecànica de cotxes, són una empresa col·laboradora de l’entitat i han
fet una proposta de millora de condicions econòmiques pels socis de l’entitat que realitzin les revisions i
reparacions del seu vehicle en el seu taller.
Les condicions concretes són:
* 10% de Descompte en la factura de materials. (excepte material servei oficial)
* Cost de la mà d'obra la tarifaríem a 36 €, envers dels 39 € actuals.
Per poder gaudir d’aquestes avantatges cal identificar-se i presentar el carnet de soci de l’entitat.

FISIOTERÀPIA DIVENDRES PEL MATÍ
	
  
Es té previst començar un nou grup de FISIOTERÀPIA, en concret serà els Divendres de 10 a 13 h. a
la seu de l’entitat. El preu del servei serà de 35 € mensuals. Totes les persones interessades us podeu
posar en contacte amb l’entitat.

RECORDATORI ACTIVITAT AQUÀTICA AL CENTRE NATACIÓ MATARÓ
	
  
Us recordem que podeu apuntar-vos a l’ ACTIVITAT AQUATICA que es realitzarà al Centre Natació
Mataró dirigida per una professional especialitzada, els DIVENDRES DE 12:30 a 13:15 h. El preu del
curset serà de 24 € mensuals. Totes les persones interessades us podeu posar en contacte amb
l’entitat.

PLACES LLIURES PER A REALITZAR: TAI-TXI ADAPTAT I INFORMÀTICA ELS
DIVENDRE
	
  
Us informem que en el activitats de Tai-Txi, que es realitzen els dimarts al matí de 11:30 a 13 h. encara
hi ha places lliures. Podeu venir un dia de prova, sense compromís, i experimentar els beneficis global
que us pot portar aquesta practica.
També tenim places pel taller d’informàtica que es realitza els divendres de 17:30 a 19:00 h.
Si esteu interessats en alguna d’aquestes dues entitats no dubteu en posar-vos en contacte directament
amb l’entitat.
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Microsoft ha anunciat la disponibilitat d'una línia telefònica de suport tècnic en espanyol per als
usuaris dels seus productes Windows i Office amb algun tipus de discapacitat a
'https://support.microsoft.com/es-es/answerdesk/accessibility'.
El suport, que es prestarà a través del telèfon 902.000.002, se centrarà en la resolució d'incidències
relacionades amb l'accessibilitat de Windows i Office. El servei estarà disponible de dilluns a
divendres de 8.00 a 17.00 i serà gratuït; les persones que facin ús del suport telefònic només
hauran de pagar el cost de la trucada. En aquest servei podran és beneficiar totes les persones
amb discapacitats visuals i auditives que utilitzen Windows i Office, en una següent fase està previst
afegir suport tècnic en espanyol a través d'un servei de xat en línia.

ELS AUTÒNOMS PODRAN GAUDIR D’UNA BONIFICACIÓ DEL 100
PER 100 DURANT UN ANY EN LA SEVA COTITZACIÓ PER ATENCIÓ
A UN FAMILIAR AMB DISCAPACITAT
Dc, 01/07/2015 - 14:31
Els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social de
Treballadors per Compte Propi o Autònoms tindran dret, per un termini de fins a
dotze mesos, a una bonificació del 100 per cent de la quota d'autònoms per tenir
al seu càrrec un familiar amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat
intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent
o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual
o superior al 65 per cent.
La situació de discapacitat amb intenses necessitats de suport o supervisió haurà
d'estar degudament acreditada i el familiar no podrà exercir cap activitat
retribuïda.

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 18 de desembre.
El preu de la butlleta és de 3 € en la qaue s’hi juguen 2,50 € i 0,50 € de donatiu per l’entitat.

BATERIA SCOOTERS I CADIRES DE RODES ELÈCTRIQUES
	
  
Pels socis de l’entitat que tenen cadires de rodes elèctriques o scooters i tinguin que canviar la batería,
l’entitat l’ofereix a un preu més econòmic.
Totes les persones interessades us podeu posar en contacte amb l’entitat.

