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Benvolgut soci/a,
Després d’uns mesos d’inactivitat, es va tornar a obrir la nostra seu el dia 15 de juny i s’han
reprès totes les activitats que es venien realitzant a excepció de Piscina Adaptada, atès que la
temporada ja havia acabat i encara no ho permetia la crisi sanitària.
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Durant aquest mes, AGIM, entitat que dóna suport i personalitzat i també en grup a totes
aquelles persones que han patit Ictus, malalties neurodegeneratives i discapacitats físiques,
hem participat de la proposta coreogràfica de Dans Invitro que cada any realitza per les
Dissantes. Tot i que per motius sanitaris, no s’han pogut realitzar les Dissantes, el grup
que realitza «Bellànima» espai d’esxpressió corporal dels dimarts i dijous, ens hem
après la coreografia amb la intenció de sumar-nos en l’acte organitzat per la Fundació
Maresme.
L’acte s’havia de realitzar el diumenge 26 de juliol a les 18:00h de la tarda i estava dins la
programació de «Mataró s’enlaira».

JUNTS SUMEM CAPACITATS!
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Avançar junts ens pot fer arribar més lluny. Aquest és el missatge que vol transmetre l´entitat i
volem transmetre amb la voluntat de sensibilitzar a la població i realitat a les possibilitats de
les persones amb diversitat funcional.

La voluntat d’ AGIM és que persones amb i sense diversitat funcional puguin compartir una o
varies activitats dintre les possibilitats de cada persona.

Una coreografia en una cadira de rodes és possible i el moviment forma part de la nostra
vida en tot moment.

«JO SÓC COM TU I TU ETS COM JO» aquest és el leitmotiv de les Dissantes.

Totes les activitats les hem realitzat amb la mascareta i amb la distància de seguretat
recomanada.
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CASAL D’ESTIU AGOST
El proper dilluns 3 d’agost comença el Casal d’estiu Agim de 16:30h a 19:00h de la tarda
i té una durada total de 18 dies.
Després de tots aquests mesos de confinament, Agim s’anima per crear un Casal d’estiu al
mes d’agost. La proposta és cultura i natura i l’objectiu és moure l’ànima i el cos. Aquest casal
estarà dinamitzat per una tallerista de Bellànima que oferirà diàriament propostes tan d’oci com
corporals, una combinació interessant quan es tracta de l’estiu, ja que el cos s’aixafa i convé
activar-lo.
Una de les activitats programades és una visita guiada a la Capella dels Dolors de Sta. Maria,
el dijous dia 27 a les 17:00h de la tarda.
Aquest casal inclou el servei de transport adaptat.
Dates del casal:
Agost del 3 al 7// del 10 al 13// del 17 al 21// del 24 al 28
HORARI : TARDES DE 16:30h a 19:00h

«BELLÀNIMA» moviment expressiu
Els dimecres i els dijous, realitzem «Bellànima» , són tallers on les persones, amb diferents
estats físics i cognitius, poden experimentar, expressar i compartir a través del moviment.
La idea dels tallers és despertar el cos, donar-li expressió i alegria, per així nodrir la sensibilitat,
la creativitat i la imaginació dels participants.
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SERVEIS I ACTIVITATS
Horari
matí

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

12.15-

PISCINA

PISCINA

13.00h

ADAPTADA

ADAPTADA

DIJOUS

DIVENDRES

Horari
tarda

16.30-

CLUB

19.00h

SOCIAL

17.0018,30h

18.3019.00h

FISIOTERÀPIA
GIMNÀSIA I
REHABILITACIÓ

MUSICOTE-R
ÀPIA

«Bellànima»

«Bellànima»

MOVIMENT

MOVIMENT

EXPRESSIU

EXPRESSIU

LOGOPÈDIA
(sota
demanda)

Nota: l’activitat de piscina adaptada es reprendrà quan les condicions de crisi sanitària per la
COVID-19 ho permetin.
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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,
musicoteràpia...)

-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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PLACES LLIURES PER A REALITZAR
Fisioteràpia Cognitiva
Meditació
Informàtica
Expressió corporal
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 (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

