FULL INFORMATIU núm 02
SETEMBRE 2012

ACTIVITATS:
En el club social de l’entitat es duen a terme actualment, les activitats de Reiki,
teràpia assistida amb animals, i manualitats diverses, on els participants
gaudeixen d’una bona estona, amb un ambient agradable.
Hem rebut propostes dels socis per incorporar altres activitats com han estat: la
pintura, el ganxet, l’informàtica. Es d’interès de l’Entitat, que a l’associació s’hi
puguin portar a terme, aquestes i si cal també d’altres.
En definitiva el que és important per a nosaltres, és saber quines son les
activitats que els associats puguin ser de seu grat i venir a practicar-les en el
nostre club.
Ens és molt necessari per tal d’organitzar-les adequadament per el seu bon
funcionament, saber amb quantes persones hi poden estar interessades.
Excursió Zoo Barcelona: Pel proper dia 25 d’octubre, hi ha programada una
sortida per anar a visitar el parc zoològic de Barcelona.
Per tal de informar-vos, podeu passar per les nostres oficines o bé trucant al
telèfon 93.740.90.76.
NOUS SERVEIS:
Transport adaptat.- A partir del proper mes d’octubre, l’Entitat posa en
funcionament, un servei de transport adaptat, porta a porta.
Logopèdia, Rehabilitació.- Tal com ja s’havia avançat en l’anterior “full
informatiu”, aquests serveis es posaran en funcionament dintre del trimestre en
curs. Cal recordar que aquesta posta en marxa de serveis, forma part del
projecte que tenim i que l’anem desenvolupant perquè l’associació pugui gaudir
d’un Centre de Dia.
Per a més informació contacteu amb les nostres oficines.
PISOS ADAPTATS:
Els pisos construïts per l’Ajuntament de Mataró per a persones amb
discapacitat física amb mobilitat reduïda, situats al c/ Núñez i Balboa, de
Mataró, ja estan enllestit per ocupar-los, en regim de lloguer.
Si hi esteu interessat, passeu per les nostres oficines i en rebreu detallada
informació.
LOTERIA DE NADAL:
Ja la tenim a punt. El seu preu és de 3,00€ cada butlleta: 2,40€ de participació
en el número 86.627, i 0’60€ en benefici de la nostra associació.
El que en vulgui comprar pot passar per les nostres oficines. També en pot
adquirir als comerços que ens ajuden a vendre-la.
Tots els socis, familiars o amics que vulguin col·laborar a vendre’n poden
passar per les oficines de l’associació (c/.Josep Montserrat i Cuadrada, 37) a
buscar els talonaris que desitgin.

ADRECES DE CORREUS ELECTRÒNICS:
Ja ho varem demanar en l’anterior “full informatiu”, però volem insistir novament
Ens cal, que el que disposi de correu electrònic, en faciliti la seva adreça, per
tal de fer-li arribar la informació. Podeu fer-ho enviant-nos un correu a,
agimm@agimm.org , posant com assumpte “correu”; el recuperarem i
l’incorporarem al nostre fitxer.
Us convidem a fer-nos arribar qualsevol tema que pugui ser del vostre interès.
Nosaltres estarem encantats, en saber que tenim persones que ens ajuden a
millorar l’associació.

