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● TROBADA AGIM PARTICIPACIÓ DE MÉS DE 100 PERSONES
El dissabte dia 1 de juny, es va celebrar la TROBADA AGIM al Parc Central de
Mataró. Hi van assistir socis, familiars, professionals, voluntaris i amics de
l’entitat. Tanmateix, els principals protagonistes van ser les persones amb
diversitat funcional.
És va fer una gimcana que consistia en superar diverses proves amb cadira de
rodes, cada una d’elles amb una puntuació concreta. També, hi havia una
carpa on tothom que volia es podia informar sobre l’associació i comprar
diversos articles (cava, gorres i samarretes) amb l’emblema d’Agim.
La trobada va comptar amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Esports
de persones amb discapacitat física, que va organitzar un circuït amb bicicletes
adaptades i una passejada amb scooter amb la col·laboració d’una empresa
del sector.
Es va finalitzar l’acte amb l’entrega de premis lliurats pel regidor d’Esports Sr.
Pere Gavaldà i un brindis col·lectiu.
Promoure aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració de
l’administració pública, voluntaris i la participació de 20 empreses.
● EXCURSIÓ A GUISONA AMB MÉS DE 40 PERSONES
El passat dia 22 de juny es va organitzar una sortida per a visitar la fàbrica de
l’Àrea de Guisona i posteriorment veure la localitat.
Tota la sortida va ser molt animada, tothom va gaudir d’un dia diferent,
d’esbarjo, de veure coses noves i sobretot de gaudir de bona companyia
● AGIM HA SIGNAT UN CONVENI
PROHABITATGE MATARÓ S.A.

DE

COL·LABORACIÓ

AMB

Amb l’objectiu d’informar, orientar i divulgar la possibilitat d’accedir a la
promoció d’habiatges del C/ Núñez de Balboa, 14 de Mataró, gestionat per
Prohabitatge, com a vivendes totalment accessibles, amb règim de lloguer i
amb preus econòmics; AGIM ha signat un conveni de col·laboració per
participar
en el procés d’adjudicació com entitat
que coneix
les
circumstàncies i característiques dels possibles usuaris.
Tota persona interessada en tenir informació d’aquest tema pot posar-se en
contacte directament amb l’associació.
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● INFORMACIÓ PER A FER TURISME ACCESSIBLE
Us adjuntem un llistat de pàgines web on podreu trobar informació per
programar les vostres vacances.
www.sillerosviajeros.com
www.viajasinbarreras.com
www.polibeaturisme.com
www.predif.org
www.viajes2000accesible.es
www.cocemfe.es
www.asaltodemata.com
www.viajantis.com
www.ocioturismoaccessible.com
www.tusoloviaja.com
● SEGUIU-NOS I PARTICIPEU AMB NOSALTRES AMB LES NOVES
TECNOCOLIES
Agim vol estar present a les xarxes socials per això us recordem que podeu
trobar informació actualitzada dels nostres serveis i activitats consultant la
nostra pàgina www.agimm.org, a facebook.com/agimmaresme i al twitter.
● EMPRESES COL·LABORADORES AMB AGIM
Estem portant a terme un projecte de proximitat al món empresarial, cercant la
seva col·laboració i l’aportació a promoure projectes d’àmbit social.
Us informem que en aquest mes de juliol han signat un conveni de
col·laboració amb la nostra entitat les empreses:

● AGIM FA VACANCES
Us informem que la nostra entitat estarà tancada per vacances del 1 al 31
d’Agost, el dia 2 de setembre reprendrem tots els serveis i activitats que
fins ara estem realitzant.

US DESITJEM UNES BONES VACANCES A TOTS!!

