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Benvolgut soci/a,
Ja estem al juliol i havent passat mig any 2021 us fem un recull de l’actiivitat feta a
l’associació i les previsions per el segon semestre de l’any.
Durant aquesta primera part de l’any, s’ha seguit fent les activitats habituals, però
repartides en dos espais, per tal de donar compliment a les mesures de seguretat
acordades en el PROCICAT per aturar la pandèmia.
Hem preparat una nova edició del Casal d’estiu, de la qual us fem un descripció
més endavant.
Per una altra banda, estem preparant una fira solidària per la tardor, de la qual ja
us anirem informant.
A més, s’ha aconseguit una nova col·laboració amb l’autoescola Beltran. Als socis
de l’entitat, que els calgui fer pràctiques o bé s’hagin de fer el carnet de conduir i
els calgui fer-ho amb un vehicle adaptat, obtindran un descompte a les pràctiques.

JUNTS, SUMEM CAPACITATS!!

FULL INFORMATIU 25-juliol 2021

L’ESTIU AGIM

Aquesta ja és la tercera edició del casal d’estiu Agim. Aquest any seguirem el
format que es va seguir l’any 2020, que combina activitats d’estimulació
neurológica, amb activitats de lleure.
Depenent del dia, és faran activitats a la seu de l’associació i s’anirà combinat amb
sortides a diferents espais de la ciutat espais, on es podrá gaudir de la’activitat a
l’aire lliure.
“L’ESTIU AGIM”, apart de les activitats programades, inclou el transport adaptat
(anda i tornada) i el berenar, cada dia. Les activitats es faran durant les tardes de
16.30 fins les 19.00h. i les persones que els calgui transport adaptat, se les anirà a
recollir abans.
El casal està organitzat en setmanes:
-Del 2 d’agost al 6 d’agost-preu 100€
-Del 16 d’agost al 20 d’agost- preu 100€.
-Del 23 d’agost al 27 d’agost-preu 100€.
-Del 30 d’agost al 31 d’agost-preu 40€
Preu del casal participant totes les setmanes: 300€.

ANIMEU-VOS, US ESPEREM!!
Per més información trucar als telèfons 937409076 i 608791174.
També us podeu posar en contacte enviant un correu a agimm@agimm.org i a la
nostra página web www.agimm.org
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SERVEIS I ACTIVITATS
-QUADRE D’ACTIVITATS
Horari
tarda

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
FISIOTERÀPIA
GIMNÀSTICA I
REHABILITACIÓ

16.30- CLUB
19.00h SOCIAL

17.0019.00h.

ESTIMULACIÓ
TERÀPIA AMB
DESENVOLUPAMENT
COGNITIVA I
MÚSICA
PROMIOCIÓ DE PERSONAL I SOCIAL
L’AUTONOMIA

18.3019.00h

LOGOPÈ-DIA
(sota
demanda)

-SERVEI TRANSPORT ADAPTAT
Oferim un servei de transport adaptat porta a porta mitjançant una furgoneta
adaptada. Recollim i acompanyem a les persones amb dificultats de mobilitat per a
desplaçar-se.
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-SERVEI D’ASSESSORAMENT I REALITZACIÓ DE TRÀMITS
Per qualsevol informació sobre tràmits o assessorament, podeu contactar
amb l’associació en horari de tarda de 16.30 a 19.00h., trucant als telèfons
937409076 o 608791174, adreçant un correu a agimm@agimm.org o bé a la
secció de contacte de la Nostra pàgina web www.agimm.org, on us donarem
resposta
el
més
aviat
possible.

PLACES LLIURES PER A REALITZAR


Fisioteràpia, gimnàstica i rehabilitació



Estimulació cognitiva i Promoció de l’autonomia
personal.



Desenvolupament Personal i Social.

Us informem que en l’activitat de FISIOTERÀPIA-GIMNÀSIA DE RECUPERACIÓ,
que es realitzen els divendres a la tarda de 16.30 a 19.00 h. encara hi ha places
lliures.
Podeu venir un dia de prova, sense compromís, i experimentar els beneficis
globals que us pot portar aquesta practica.
També hi ha places lliures a les activitats D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA I
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL (dimecres de 17.00h a 18.30h) i
l’activitat de DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL (dijous a la tarda de
17.00h a 18.30h).
Si esteu interessats en alguna d’aquestes activitats no dubteu en posar-vos en
contacte directament amb l’entitat.
Estem valorant la possibilitat de tornar a fer les classes d’informàtica en horari de
tarda. Si esteu interessats, poseu-vos en contacte amb l’associació per tal
d’elaborar una llista de persones i poder fer un grup

ANIMEU-VOS!!
NOTA: PER MÉS INFORMACIÓ US PODEU ADREÇAR AL CORREU
AGIMM@AGIMM.ORG O BÈ TELEFÒNICAMENT AL 93.7409076 O
608 791 174 (CADA DIA DE 16.00 FINS LES 19.00H)

