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FULL INFORMATIU
Benvolgut soci
Després d’un temps, reprenem l’elaboració del full informatiu com a eina de
difusió d’informació de l’entitat.
AGIMM AGOST 2021
Durant el mes d’agost vam fer moltes activitats de dilluns a divendres,
majoritàriament al aire lliure:
Activitats dins centre AGIM
-dilluns anàvem al centre a veure una pel·lícula amb berenar i crispetes
-divendres que fèiem karaoke i jocs de taula i berenar
Activitats a l’aire lliure
•

•
•

•

•
•

•

•

Sortida al nou parc central de Mataró.
Les quals hi vam anar 2 tardes amb
jocs de taula, festa holi, xeringada i
esquitxades amb pistoles d’aigua
Dibuix al natural al parc central i al parc
forestal, berenar i jocs de taula
Sortida a la font picant d’Argentona,
jocs de paraules jocs de cartes,
berenar i jocs amb la pilota
Sortida al port de Mataró, passeig, jocs
de taula, bombolles de sabó berenar i
xíndriada.
Sortida al passeig marítim: mandales
amb pedres, jocs de taula i berenar
Sortida al centre de Mataró: visita de
l’exposició a sala Iluro, despres prendre
gelat o orxata a una terrassa a plaça
santa Anna
Sortida al casc antic de Mataró: plaça
santa Anna, Carrer Barcelona, església,
ajuntament etc. I prendre gelat o orxata
a una terrassa a plaça santa Anna
Sortida a Mataró Park: sortida alternativa degut a al mal temps, berenar i
jocs de taula.
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En definitiva ens ho vam passar d’allò més bé!!

ALTRES ACTIVITATS.
-El cap de Setmana del 15 d’octubre al 17 d’octubre
Aquest any la Mostra d’Entitats de Mataró es va fer en un format no presencial,
pel què es va decidir participar a la Mostra d’Entitats del barri de Cerdanyola.
La fira va durar 3 dies, i vam participar el dissabte, muntant una carpa al polideportiu de Cerdanyola. Va ser una oportunitat per donar visibilitat a la nostra
entitat i fer-ne difussió.

-El dia 1 de desembre, vam participar a la Fira del Voluntariat, organitzada
pel Tecnocampus.
Es tracta d’una fira on participem cada any, excepte el 2020, degut a les
restriccions per la pandèmia. Aquest any s’ha pogut fer, seguint les
recomanacions de les autoritats sanitàries.
-El dia 11 de desembre, vam participar a la Fira d’Artesania, organitzada
per l’Associació de veïns de la Via Europa.
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Es va muntar una carpa al C. Alemanya, al costat de l’escenari, on es van
exposar algunes manualitats que fan els socis que participen a les activitats
que es fan a l’Associació.
També s’hi podien adquirir samarretes, gorres, bolígrafs i Loteria.

PROPERES ACTIVITATS
Entre els dies 26 de març i 3 d’abril, es celebrarà a Mataró la I Fira Medieval
Solidària.
Es la primera vegada que s’organitza una Fira d’aquesta temàtica a Mataró,
organitzada per diversos col·laboradors de l’entitat i quins beneficis, aniràn a
favor d’Agimm.
Es faràn diverses activitats, com p.e.:
-Cafés i vermuts amb xerrades,
-Visites a diversos castells del Maresme.
-Exposició de fotografia, pintura, escultura de temàtica medieval.
-Fira Medieval al Parc Central el 26 i 27 de març.
-Sopar i Festa medieval el dia 2 d’abril...
Com podeu veure, seran 10 dies amb moltes activitats relacionades amb el
món medieval.
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-Seguim treballant amb l’Ajuntament per poder fer una activitat al Parc Central,
en format fira, quins beneficis aniran a favor de l’Associació.
-Estem en converses amb un centre esportiu, per tal de poder reactivar
l’activitat de Piscina Adaptada.
En aquests moments no és possible, per manca d’espai (carril per fer natació
adaptada), ens han comentat que de cara al febrer pot ser que ens puguin
donar un espai.

SERVEIS I ACTIVITATS
-QUADRE D’ACTIVITATS
Horari
tarda

DILLUNS

16.3019.00h

CLUB
SOCIAL

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
FISIOTERÀPIA
GIMNÀSTICA I
REHABILITACIÓ

17.0019.00h.

TERÀPIA AMB
MÚSICA

18.3019.00h

LOGOPÈDIA
(sota demanda)

ESTIMULACIÓ
COGNITIVA I
PROMOCIÓ DE
L’AUTONOMIA

TAICHI

FISIOTERÀPIA
GIMNÀSTICA I
REHABILITACIÓ

FISIOTERÀPIA
GIMNÀSTICA I
REHABILITACIÓ

-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

•

Tai chi

•

Estimulació Cognitiva i Promoció de l’autonomia.

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 17:00 a 18.30h) i l’activitat TAI CHI (dijous a la tarda
de 16:45h a 17:45h).
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)

