	
  
	
  
	
  
	
  

FULL INFORMATIU

Nº 6 – Octubre 2013

SERVEIS I ACTIVITATS PELS SOCIS
● INICI CLUB SOCIAL
Des del dia 30 de setembre, tots els DILLUNS DE 17:30 A 19:30 h. a la seu de
l’entitat funciona, de manera gratuïta, un nou servei, gestionat per tres
dinamitzadors. El Club Social, un espai on els socis es reuneixen per
programar i organitzar diferents activitats, tant d’oci (anar al cinema, passejar,
jugar a jocs de taula, fer tertúlia, o simplement anar a fer un cafè), com culturals
(visitar exposicions, anar al teatre, etc.)
Si voleu compartir alguna d’aquestes activitats amb nosaltres o bé us agradaria
proposar-ne de noves només cal que vingueu a l’associació. Us esperem!
● AMPLIEM SERVEIS TERAPÈUTICS
Per a aquelles persones que necessiten un servei dirigit per professionals
experts i que tenen un objectiu de recuperació i millora de les seves capacitats
conservades hem ampliat els SERVEIS TERAPÈUTICS. En aquests moments
us podem oferir els serveis nous de:
-

SERVEI DE VALORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA,
Realitzat per professionals experts, comptem amb un material específic
per a fer la valoració a la persona i posteriorment orientar-la amb el
recurs més recomanable per la seva situació.
Per realitzar aquestes valoracions cal demanar hora prèviament.

-

SERVEI SUPORT PSICOLÒGIC GRUPAL
Us oferim un nou servei de suport psicològic grupal per a aquelles
persones que desitgin millorar el seu benestar emocional i sentir-se
millor amb elles mateixes.
Dijous d’11:30 a 13 h.
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-

SERVEIS TERAPÈUTICS
Recordar-vos que hem reiniciat, des del mes de setembre, tots els
serveis terapèutics que havíem posat en funcionament en el mes de
maig, us fem un resum de les especialitats i els horaris.
●TERÀPIA PER MILLORAR L’HABILITAT MANUAL
Dilluns de 16 a 19 h.
●	
  LOGOPÈDIA
	
  	
  	
  	
  Dimarts de 10 a 11 i d’11 a 12 h.
● MUSICOTERÀPIA
Dimarts de 16 a 17:30 h.
● FISIOTERÀPIA
Dimecres de 16 a 19 h.
● ESTIMULACIÓ COGNITIVA
Dijous de 10 a 11:30 h.
● ART-TERÀPIA
Dijous de 16 a 19 h.
● TERÀPIA AMB ANIMALS
Divendres de 16 a 17:30 i 17:30 a 19 h.
Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’entitat.

-

AMPLIEM ELS TALLERS D’INFORMÀTICA
Degut a la demanda dels nostres socis hem ampliat l’horari del TALLER
D’INFORMÀTICA que es realitza els dimarts i dijous de 17:30 a 19 h. i
ara ampliem a DIVENDRES de 17:30 a 19h.

● ACTIVITAT ESPECIAL MENSUALMENT PER A TOTS ELS SOCIS
Hem programat que l’última setmana de cada mes es realitzarà una activitat
diferent oberta a tos els socis amb l’objectiu de fomentar les trobades i
l’aproximació a l’entitat.
El proper dia 30 d’octubre és farà una activitat musical amb l’audició d’un
concert, comentat per la Sra. Rosa Canal musicoterapeuta de la nostra entitat,
i obrint posteriorment un espai de tertúlia amb tots els assistents.
Horari: 18 h. a la sala de reunions de la seu de l’entitat
Us hi esperem a tots!
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● TRANSPORT ADAPTAT PORTA A PORTA
Recordar-vos que teniu a la vostra disposició el servei de transport adaptat de
porta a porta, podeu utilitzar-lo per realitzar qualsevol dels serveis i activitats
que organitza l’entitat així com si necessiteu que us fem acompanyaments per
a anar a visites mèdiques, cursos de formació, gestions diverses, etc.

CONTACTES I COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS I
ADMINISTRACIÓ
● TECNOCAMPUS
Amb l’objectiu de comptar amb un assessorament per poder realitzar el nostre
projecte d’entitat, estem treballant un Pla de Viabilitat amb el suport i
assessorament d’una tècnica experta del Tecnocampus, una vegada finalitzat
tot el procés tots les socis/es interessats podran consultar el document.

● COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Hem establert relació amb responsables docents de la Diplomatura de
Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona, comptem amb quatre
grups d’estudiants de 4ª curs que han de realitzar un projecte de final de
carrera i, que a partir de la relació amb l’entitat, elaborant un Pla de
comunicació per l’AGIM.

● COL·LABORACIÓ AMB EL PATRONAT DE CULTURA DE MATARÓ
En el mes de juliol es va mantenir una reunió amb els responsables del
patronat de Cultura de l’Ajuntament de Mataró per poder establir una
col·laboració i poder tenir facilitat per accedir i participar en els actes culturals
que es realitzen a la ciutat.
En un principi hi ha una bona predisposició a col·laborar, una mostra va ser
ampliar el nombre de seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda al
Teatre Monumental, i més endavant es faran reserves d’espais per actes
culturals que es facin a la ciutat.
Si hi ha socis interessats en aquests tema i volen col·laborar activament amb
l’entitat es poden posar en contacte amb nosaltres.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
● GUIA “Posat en Marxa” informació facilitada per la Federació ECOM, on
podem trobar informació de llocs i espais accessibles amb relació a activitats
de temps lliure com: adreces agències de viatges, hotels, activitats
internacionals, allotjaments, guies de turisme, etc.
Si esteu interessats a disposar de la guia o consultar-la podeu fer-ho a la seu
de l’entitat o sol·licitar l’enviament per correu electrònic.
● MILLORES A LA SEU DE L’ENTITAT
Comentar-vos que amb l’objectiu d’oferir un espai més agradable i amb més
confort , durant el mes d’agost, hem realitzat algunes reformes, concretament
s’ha fet: un repàs de pintura, alguns canvis en la decoració, exposició dels
treballs que es realitzen en els diferents serveis, així com posar una vitrina a
on tenim exposats el material publicitari que actualment té l’entitat, com són:
samarretes, gorres i ampolles de cava, que estan a la vostra disposició per si
voleu adquirir-ne alguna.

COL·LABOREM ENTRE TOTS
● LOTERIA DE NADAL
Us recordem que podeu comprar loteria de Nadal, jugant amb el número
96.827, per un cost 3€ la butlleta, amb la que es fa una petita aportació en
benefici de l’entitat.
● COMPRAR CAVA
Podeu col·laborar amb l’entitat amb la compra de cava per a les properes
Festes de Nadal, és un producte elaborat per les Caves Maset del Lleó i que
està personalitzat amb el logo de l’entitat, el preu és de 7 € l’ampolla i 40 € una
caixa de sis.

SI VOLEU AMPLIAR LA INFORMACIÓ PODEU POSAR-VOS EN
CONTACTE DIRECTAMENT AMB L’ASSOCIACIÓ
El nostre horari és:
De 9 a 13h. i de 16 a 19 h. de dilluns a divendres
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