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FULL INFORMATIU AGIM
● ANUNCI A DOS AUTOBUSOS DE DESEMBRE A FEBRER
Amb la col·laboració de l’empresa Grup Moventis hem fet una campanya
publicitària amb la inserció de propaganda de l’entitat en dos autobusos de la
línia Mataró-Vilassar de Dalt i Masnou-Teià, durant tres mesos. S’ha realitzat a
partir de la confecció d’un anunci a on s’ha prioritzat donar una imatge de
proximitat, positiva i amb la línia d’atenció que l’entitat té com objectiu que és
promoure i fomentar l’autonomia de les persones amb diversitat funcional.
Aquesta iniciativa s’ha portat a terme amb la col·laboració voluntària de
l’empresa d’autobusos i de la dissenyadora de l’anunci.

● AGIM AMB LA MARATÓ DE TV3 EL DIA 14 DE DESEMBRE
Enguany la Marató de TV3 va dirigida a les malalties neurogeneratives,
nosaltres ens hem volgut sumar a aquesta iniciativa com entitat que atenem
persones amb aquestes patologies. Per a fer la recaptació de diners
instal·larem una carpa a la Riera, 4 (davant de la Ferreteria Colomer) on
portarem a terme diferents activitats per a aconseguir diners per la causa, així
com informar a les persones afectades o interessades dels serveis i recursos
que estem oferint des de l’entitat per a les persones afectades d’aquestes
malalties.
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Us esperem a tots a col·laborar el dissabte 14 de desembre de les 17 h. a les
20 hores, podreu gaudir d’un sorteig de diversos regals com: nit d’hotel, sopar,
viatge de cap de setmana, etc., activitats pels petits, entre altres.
● CONCERT SOLIDARI EL DIA 14 DE DESEMBRE
Amb la intenció de recollir fons pels projectes que està portant a terme l’entitat
hem organitzat un concert solidari a càrrec de la Coral “La Perla de l’Havana”
que tindrà lloc el dissabte dia 14 de desembre a les 21h a la parròquia de Sant
Josep de Mataró. Esperem poder compartir amb vosaltres aquesta audició.

● QUOTA DE SOCIS PEL 2014
Aquest any s’ha decidit fer un petit augment a la quota de soci, donat que en
els darrers dos anys no es va aplicar cap increment, per tant informar-vos que
la quota del 2014 serà de 63 € anuals, la forma de pagament serà amb dos
rebuts domiciliats que es cobraran el 25 de gener i el 25 de juny del 2014.
● INFORME RESUM ANUAL – PROGRAMA 2014
El trimestre vinent us farem arribar una breu memòria anual de les accions,
serveis i activitats que l’entitat ha portat a terme en el 2013.
També estem elaborant el programa del 2014 on volem consolidar tota la tasca
realitzada fins al moment i ampliar-la. Us demanem que si teniu propostes o
suggeriment que creieu seria convenient tenir en compte per l’any vinent us
poseu en contacte amb l’entitat per a valorar-la i analitzar-la.

2	
  
	
  

● FESTES DE NADAL AMB EL CAVA DEL AGIM
L’entitat ha elaborat una sèrie de productes perquè amb la seva compra ajudi
econòmicament als projectes de l’entitat.
Podeu col·laborar vosaltres i els vostres familiars 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, també podeu adquirir samarretes i gorres per a 5 € la
unitat.

● EMPRESES COL·LABORADORES AMB AGIM
Estem portant a terme un projecte de proximitat al món empresarial, cercant la
seva col·laboració i l’aportació a promoure projectes d’àmbit social.
Us informem que en aquest mes de novembre i desembre hem comptat amb la
col·laboració de les empreses:
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● FINALITZAT EL PLA DE VIABILITAT 2014-2017
Informar-vos que tenim finalitzat la primera versió del Pla de Viabilitat per
portar a terme el projecte d’entitat. Es prioritza tots els serveis directes a la
persona i als seus familiars.
Amb aquest document podem analitzar la previsió econòmica necessària per
créixer i ampliar els serveis i ser una entitat de referència a la comarca.

● AGIM FA VACANCES DE NADAL
Us informem que la nostra entitat romandrà tancada per vacances del 23 de
desembre fins l’1 de gener del 2014, a partir d’aquest dia es reprendran tots
els serveis i activitats que fins ara estem realitzant.

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