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Enguany AGIM, entitat que dóna suport i personalitzat i també en grup a totes aquelles persones que han patit
Ictus, malalties neurodegeneratives i discapacitats físiques, vam fer la VI MARXA SOLIDÀRIA.
Avançar junts ens pot fer arribar més lluny. Aquest és el missatge que vol transmetre l´entitat Volem transmetre
amb la voluntat de sensibilitzar a la població i realitat a les possibilitats de les persones amb diversitat funcional.
L’acte va tenir lloc el 13 d’octubre, de 9 a 12 del matí al parc central on a primera hora del matí voluntaris de
l'associació va estar preparant i organitzant els punts d´avituallament perquè els participants poguessin estar
còmodes a l´hora de fer el recorregut
La sortida es va fer des-de del Nou Parc Central fins a la plaça santa Anna de Mataró amb un recorregut
aproximat d'uns 7 km per el Passeig Marítim

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

MUSIC EXPERIENCE
-El proper dia 8 de desembre s’organitza al Teatre Monumental de Mataró. un acte benèfic a favor de l´agimm , on
les diferents escoles ,centres i artistes participants voluntaris , presentaran diversos espectacles de ball ,dansa i
cant , majoritàriament a càrrec d´entitats de Mataró tot i que també n´hi ha alguna que altre fora de la Ciutat
-L’agència “Experience” i gràcies a la persona coneguda com “la princesa del Maresme” va contactar amb l’Agimm

i proposar l’organització cada any (des de 2016) d’un espectacle solidari al teatre Monumental de Mataró. Aquest
any serà “Music Experience”, un espectacle amb diversos continguts en el que la música i el ball seran els
protagonistes. Hauran dues parts amb actuacions cantades i espectacles de ball i coreografies amb una
coreografia final que realitzaran conjuntament bona part dels diferents artistes participants. Els artistes seran una
combinació de professionals i alumnes d’escoles de ball. També hi haurà un sorteig amb la possibilitat de guanyar
premis donats per empreses i comerços col·laboradors, i es podran adquirir butlletes solidàries per un sorteig al
Caribe o pel Brasil. L espectacle serà presentat com és habitual per Maria Lluïsa Aranaz, coneguda pels seus
programes a Ràdio Mataró. Totes les persones d’organització, artistes i presentadora realitzaran les seves tasques
de manera desinteressada.

-Les entrades les podeu aconseguir a través de :
-Personalment a L´ajuntament-cultura: Carrer Sant Jose 9-Mataró
- A la web de l´ajuntament : www.entradresculturamataro.cat/usuari/registrar
-In-situ : a la mateixa taquilla ( A partir de las 17)

ANIMEU-VOS!!
NOTA: Per més informació us podeu adreçar a la pàgina web www.agimm.org, al correu agimm@agimm.org o bè
telefònicament al 93.7409076.
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SERVEIS I ACTIVITATS
DILLUNS
12.15-13.00h

PISCINA
ADAPTADA

16.30-19.00h

CLUB
SOCIAL

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

PISCINA
ADAPTADA

FISIOTERÀPIA
GIMNÀSIA I
REHABILITACIÓ

17.00-18,30h

MUSICO-TER
ÀPIA

18.30-19.00h

LOGOPÈDIA
(sota
demanda)

MOVIMENT
EXPRESSIU

GRUP
D’AUTOCONEIXEMENT

Nota: l’activitat de piscina adaptada es reprendrà quan les obres que es fan a la Piscina Municipal estiguin
acabades. Segons l’Ajuntament de Mataró s’estima que serà a mitjans de novembre. Quan en tinguem la
confirmació ho comunicarem als socis a través de la página web (www.agimm.org).

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, grup coneixement personal, musicoteràpia...)

Nº22 – Novembre 2019

-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.

PLACES LLIURES PER A REALITZAR:
FISIOTERÀPIA,
COGNITIVA I MEDITACIÓ I 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 Grup
de Coneixement Personal (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

