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FULL INFORMATIU AGIM
Benvolgut soci
Després d’un temps, reprenem l’elaboració del full informatiu com a eina de difusió d’informació de
l’entitat. El motiu d’aquest retard, tal com es a va explicar a l’assemblea general de socis del passat
18 de febrer de 2019 és la delicada situació econòmica de l’entitat, que s’ha donat per una sèrie de
circumstancies, encara que s’està treballant per revertir-la. Aquesta situació s’ha donat per una sèrie
de fets:
•

Acomiadament dels treballadors de l’entitat, que si bé ha alliberat l’entitat d’una càrrega
econòmica, també ha provocat una sèrie de despeses en concepte de de costes. Aquests
treballadors s’han substituït per personal voluntari, però s’ha trigat un temps en trobar-los.

•

Disminució de la quantitat de socis. La majoria de les baixes han sigut provocades per rumors
que s’han escampat sense cap fonamentació.

•

Tot i que es manté la quantitat d’activitats que es fan a l’entitat, s’ha treballat molt (i es segueix
treballant) per equilibrar els ingressos amb les despeses donat que hi han menys ingressos
per subvencions, quotes de soci i d’activitats.

A l’espera de poder seguir donant el serveis que ja es donaven i afegir-ne de nous, acomiada
atentament:

ACTIVITATS REALITZADES I PROPERES ACTIVITATS
FIRA D’ENTITATS ARGENTONA
El passat dia 6 de març vam participar a la Mostra d'entitats d'Argentona 2019 a la Plaça Nova
d’Argentona.

CALÇOTADA
Amb l’objectiu d’apropar i facilitar l’accessibilitat dels nostres socis el passat dia 18 de març, es va
organitzar una calçotada al restaurant Reverter II de Tordera.
La nostra furgoneta va sortir de la nostra seu i primer es va parar a Calella i es va fer una visita al poble,
veure botigues i passejar.

FIRA TECNOCAMPUS
Per tal de donar visibilitat a l’Entitat el proper 17 de maig es participarà a la Fira Solidària, que es
desenvoluparà al Tecnocampus.

FIRA TECNOCAMPUS
El proper setembre vol ser novament el tret de sortida de la VI Marxa Solidària que organitzarà l’entitat
amb la voluntat de sensibilitzar a la població de la realitat i les possibilitats de les persones amb diversitat
funcional.
Aquesta marxa es farà per visualitzar l’entitat, compartir una activitat amb persones amb i sense diversitat
funcional i per mostrar les capacitats i potencialitats del col·lectiu

PLACES LLIURES PER REALITZAR ACTVITATS
Us informem que en l’activitat d’ Expressió corporal, que es realitzen els dimecres a la tarda de 17.00 a
18.30 h. encara hi ha places lliures. Podeu venir un dia de prova, sense compromís, i experimentar els
beneficis globals que us pot portar aquesta pràctica.
També hi ha places lliures a l’activitat de Meditació que es fa els dijous a la tarda de 16.30 a 18.00h.
Si esteu interessats en alguna d’aquestes dues 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.

