Nº21 – SETEMBRE 2019
Enguany AGIM, entitat que dóna suport personalitzat i també en grup a totes aquelles persones que han patit
Ictus, malalties neurodegeneratives i discapacitats físiques, fa la seva VI MARXASOLIDÀRIA.
Avançar junts ens pot fer arribar més lluny. Aquest és el missatge que vol transmetre la IV marxa solidària que
AGIM organitza a Mataró amb la voluntat de sensibilitzar a la població de la realitat i les possibilitats de les
persones amb diversitat funcional.
L’acte tindrà lloc el pròxim 13 d’octubre, de 9 a 12 del matí, i vol convertir-se en una mobilització amb la
participació de tothom.
La sortida es realitzarà des del Nou Parc Central i el punt d’arribada s’ubicarà a la Plaça Santa Anna.
L’itinerari és d’ aproximadament 7 Km al llarg del Passeig Marítim.
Tots els participants sortiran conjuntament i s’intentarà seguir el ritme que es vagi marcant (es senyalitzarà amb
una bandera d’ AGIM). Hem de pensar que és una marxa inclusiva on hi hauran persones amb diversitat funcional.
Quan s’arribi a la plaça Santa Anna, on hi haurà una carpa informativa de l’entitat, es farà entrega d’un entrepà
amb una ampolla d’aigua.
La voluntat d’ AGIM és que persones amb i sense diversitat funcional puguin compartir una activitat al mateix
temps que donen a conèixer l’entitat i la tasca que realitzen.
El període d’inscripcions està obert fins el mateix dia de la marxa. Els interessats es poden apuntar a la:
-

Seu de l’entitat AGIM Josep Monserrat i Cuadrada, 37 (De dilluns a divendres de 16’15 a 19h)

-

Milar Electrodomèstics,c. Del Músic Jaume Isern, 14 (Horari de botiga)

-

El mateix dia de la Marxa al Nou Parc Central (De 8’30h-9’00h)

JUNTS SUMEM CAPACITATS!
Moltes gràcies
P.D.
Junt amb aquest full informatiu, trobareu un tríptic amb el recorregut de la Marxa.
PROPERS ACTES:
Pel proper dia 8 de desembre s’organitza una FESTA D’HOMENATGE A FREDDY MERCURY al Teatre
Monumental de Mataró.
Com molts sabeu, aviat farà 28 anys de la mort del famós cantant del grup Queen i aprofitant que és un tema
d’actualitat, l’acte que cada any l’AGIM organitza al Teatre Monumental es farà al voltant d’aquest mític
personatge.
A cada entrada, hi anirà associat un número. Es farà un sorteig per repartir els obsequis que els nostres
col·laboradors aporten.
ANIMEU-VOS!!
NOTA: Per més informació us podeu adreçar a la pàgina web www.agimm.org, al correu agimm@agimm.org o bè
telefònicament al 93.7409076.
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SERVEIS I ACTIVITATS
DILLUNS
12.15-13.00h

PISCINA
ADAPTADA

16.30-19.00h

CLUB
SOCIAL

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PISCINA
ADAPTADA

FISIOTERÀPIA
GIMNÀSIA I
REHABILITACIÓ

17.00-18,30h

MUSICOTERÀPIA

18.30-19.00h

LOGOPÈDIA
(sota
demanda)

MOVIMENT
EXPRESSIU

GRUP
D’AUTOCONEIXEMENT

Nota: l’activitat de piscina adaptada es reprendrà quan les obres que es fan a la Piscina Municipal estiguin
acabades. Segons l’Ajuntament de Mataró s’estima que serà a mitjans de novembre. Quan en tinguem la
confirmació ho comunicarem als socis a través de la página web (www.agimm.org).

El nostre centre dona suport a persones que han patit ICTUS, ESCLEROSI MÚLTIPLE, PROBLEMES
DE MOBILITAT REDUÏDA… mitjançant activitats com Fisioteràpia, Gimnàsia de recuperació i
Rehabilitació.

Per una altra banda, es fan activitat complementàries, per tal de promoure l’autonomia personal i la integració de
les persones amb discapacitat física (piscina, moviment expressiu, grup coneixement personal, musicoteràpia...)
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-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.

PLACES LLIURES PER A REALITZAR: FISIOTERÀPIA, EXPRESSIÓ CORPORAL,
COGNITIVA I MEDITACIÓ I INFORMÀTICA.
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 de moviment expressiu (dimecres de 17.00h a 18.30h) i Grup
de Coneixement Personal (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

