
Acta reunió  01/2017 Assumpte :  Organització actes i activitats Setmana de la Discapacitat. Data : 29/09/2017  Assistents :  Sr. Agustí Vilar. ACIC. Sr. Salvador Vilar. ADF ( Associació Disminuïts Físics ) Sr. Ignasi Araguàs.  CO Marquet Molins  Sra. Fina Martínez . ASPRODIS Sra. Mercedes Diaz.  ASPRODIS Sra. Elisenda Salvador.  Escola Tramuntana Sra . Mario Martín .Escola Tramuntana. Sra . Verònica Fabra. AMPA Associació Escola Tramuntana. Sra.  Mari Creu López. AMPA Associació Escola Tramuntana.   S’excusen,  Sra.  Montse Gràcia. Club UNES. Sra. Montse Perelló.  Escola Taller Sant Miquel,. Sr. Isaac Amela. ADF Sr. Josep Xarau. ADF   La Mercè Solé informa als assistents que la Setmana de la Discapacitat s’ organitza i s’impulsa des de les Entitats i l’ Ajuntament mitjançant el Programa de Persones amb Discapacitat col·labora i dona suport perquè es pugui materialitzar.  Ha demanat a la Policia Local una xerrada sobre Seguretat Vial per els alumnes del PICIS i els de l’ Escola Sant Miquel, serà un divendres però informa que no li han concretat la data.  ADF Salvador Vilar proposa  Xerrada al Centre Cívic Tovalloles 29 de novembre de 2017. 19h Tenen tres propostes sobre la taula , acabaran de decidir-ho. 
 Ajudes tècniques i ortoprotésiques. 
 Esport Adaptat. 
 El futur de les persones amb discapacitat. Encarregaran un pica pica a l’ Escola Taller Sant Miquel.  Mercè reservarà la sala al CC Tovalloles.  Escola Tramuntana Elisenda i Mario proposen  Partit de Basquet al Juan Carlos Navarro. 12a Diada Esportiva Encarnació Coca. 27 de novembre de 2017 10h Esmorzar a càrrec de l’ Escola Taller Sant Miquel. 



 Participen , Escola Tramuntana, Escola Taller Sant Miquel i el CO Marquet Molins.  Mercè parlarà amb la Montse Perelló per encarregar l’ esmorzar, encarregarà les medalles i les plaques de les copes.  Escola facilitarà mida peu copes i número de medalles que necessiten. Faran promoció de l’esdeveniment a ;  De mano en mano i a l’AFA i altres clubs esportius de l’ àmbit.  Batuka al Juan Carlos Navarro. 4 de desembre de 2017 10h.  CO “ Marquet Molins “ Ignasi Araguàs proposa 7è Festival M&M 30 de novembre de 2017 16’30 h Lloc : CO “Marquet Molins “  Necessitats ; Equip de so i escenari.  Mercè demanarà reserva de l’escenari i encarregarà el muntatge. Contactarà amb el voluntariat per la cessió de l’ equip de so.  ASPRODIS XXXV Aniversari de l’ Entitat. Festival anual de l’Associació. 11 de novembre Sala Ibèria. 17 h  Necessitats equip de so , l’entitat ja està en contacte amb l’entitat de voluntariat.  Conferència “ Situació actual de la Llei de Dependència a Catalunya ” Trets comparatius amb la resta de l’ estat. A càrrec d’Elsa Salgado. 1 de desembre CC Tovalloles 19 h.  Sopar i Festa anual de socis/es d’ASPRODIS. 2 de desembre Sala Ibèria  21h.  Associació Especial EE Tramuntana. 28 de novembre. Xocolatada popular i Animació infantil. Pati escola Tramuntana. 16’30h 



 Demanen Taules, les cadires utilitzaran les de l’Escola.  Demanaran aportacions en menjar i begudes a empreses alimentàries.  Necessiten gots de plàstic, el Salvador Vilar comenta que hi ha una empresa que els facilita gratuïtament, que això ho porta el Carles Olona.  La Mercè esbrinarà la possibilitat d’aconseguir els gots de plàstic, reservarà taules i li demanarà a la Mónica que les porti.  També demanen contactar amb el voluntariat, la Mercè passarà el mail demanant que es posin en contacte amb l’associació. associaciotramuntana@gmail.com  La Mercè Solé informa que si volen fer la Festa al carrer cal fer una instància per ocupació de via pública i que un dels requisits es disposar d’ una assegurança de responsabilitat civil.   Projecció del vídeo XXV Aniversari. Acte : Signatura del conveni cessió de la maqueta. 3 de desembre 12 h Lloc : Casal de la Gent Gran o Torre del Roser.  Necessiten projector , vídeo i que el local sigui accessible. L’ Agustí parlarà amb la directora de la Biblioteca per fer l’ acte a la sala polivalent de la Biblioteca, és diumenge al matí.  Volen que la Pancarta es pengi  a la Pl. de la Vila, justament ara hi ha la de la Setmana de la Mobilitat, ASPRODIS en representació i de totes les entitats li demanarà a la Regidora.  Cal fer arranjaments a la pancarta, la Mercè preguntarà si es pot fer a Comunicació de l’ Ajuntament.  La Mercè Solé informa que és molt important que tothom miri la seva activitat per evitar errades i informin del logos dels col·laboradors que cal incorporar al cartell.  Tanquem la sessió a les 14’20h, s’ acorda que tothom anirà treballant en les propostes, que la Mercè farà l’ Acta i la farà arribar i es farà un altra convocatòria abans del 15 d’ octubre per tancar els actes de Novembre.         


