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FULL INFORMATIU AGIM
I MARXA SOLIDÀRIA AGIM
El so dels timbals d’una batucada va ser el tret de sortida de la I Marxa Solidària que
va organitzar l’entitat amb la voluntat de sensibilitzar a la població de la realitat i les
possibilitats de les persones amb diversitat funcional. Els més de tres-cents cinquanta
participants d’aquesta primera marxa es van dividir en dos recorreguts. Algunes
persones van anar del Parc Central fins a la plaça Santa Anna acompanyats dels
timbals, mentre que la resta van fer un recorregut de set quilòmetres per diversos
carrers de la ciutat.
Aquesta marxa s’ha fet per visualitzar l’entitat, compartir una activitat amb persones
amb i sense diversitat funcional, i per mostrar les capacitats i potencialitats del
col·lectiu.
La marxa s’ha viscut com una festa i l’entitat ja està pensant a repetir-la l’any vinent
amb el repte d’augmentar la participació de tots.

PARTICIPACIÓ
EN
L’ESTUDI
L’ESTIMULACIÓ COGNITIVA”

“BENEFICIS

DE

REALITZAR

Volem informar-vos que el psicòleg Esteve Montasell, professional que realitza el
servei d’estimulació cognitiva a la nostra entitat, està realitzant un màster en
Neuropsicologia Clínica i vol centrar la seva tesina a partir d’una mostra de socis de
l’entitat en l’estudi “Beneficis de realitzar l’estimulació cognitiva en determinades
patologies”.
En el pròxim mes de setembre ens posarem en contacte amb vosaltres per a explicarvos amb més detall en què consistirà l’estudi i informar-vos de com poder participar.
	
  

VELA ADAPTADA
Des de l’Escola de Vela Mataró ens han ofert la possibilitat de col·laborar
conjuntament i organitzar una formació continuada de vela lleugera, amb una formació
teòrica- pràctica.
Es portaria a terme el divendres al matí, en grups reduïts i aprenentatge personalitzat.
Els requeriments per a participar-hi són: saber nedar, o com a mínim no tenir por a
l’aigua, certa autonomia.
Totes les persones interessades us podeu posar en contacte directament amb l’entitat.

	
  

INFORMACIÓ ACCESSIBILITAT
●Estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda
A la pàgina web de l’entitat podreu trobar la informació del plànol i relació dels
estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda, podeu visualitzar la seva
ubicació a escala general i consultar el llistat en l’adreça www.agimm.org
També informar-vos que hem posat en coneixement dels responsables de
l’Ajuntament de Mataró la necessitat de repintar la majoria d’aquests
aparcaments, amb el fi de millorar la visualització i potenciar el respecte de la
resta de conductors a aquestes places.
●Millorar l’estat de les aceres per facilitar la mobilitat
Així mateix l’Ajuntament s’ha compromès a fer arranjaments i ampliacions
d’amplada de voreres de diferents carrers de Mataró, prioritzant la intervenció
en determinats barris de la ciutat.
●Ascensors a l’estació de Renfe
Després de realitzar diverses gestions ens han informat que actualment els
ascensors que estaven fora de servei a l’estació de Mataró, han estat reparats i
estan en ple funcionament.

	
  

