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Associació de Minusválids de Cubelles (AMICU)

Áu. Po*Peu Fabra, 58, Bl' C 2n' 3a'

08880 - Cubelles '

Cubelles, 31 de juliol de 2A08

ll'lustríssima Senyora Maria Llui'sa Romero
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L, Associació de Minusválids de Cubepés{Al[lii[W¡:-b.n-*--. "-.-

nom del seu president, Luis criado Navarro, agrairia molF:@ér'gnantenLr '$r1flrÍ:i"*-:,j;

reunió amb vosté pá,. óránt"iar-ri ra situació actuar de ra nóstmassociacié;'aixi*

com exposar-li diiereñts própostes que des de AMICU creiem que podrien

ajudar a mi¡orar la qrál¡t"i de vida de les persones amb discapacitats físiques i

les seves famílies de Cubelles'

com sap, AMICU és l'única entitat de persones amb discapacitat física de

Cubelles. Actualment, comptem amb 60 famílies sdcies, de les quals un

número important té aigun nen/a amb algun tipus de discapacitat'

La nostra f¡natitat és treballar per donar resposta a les necessitats que pateixen

t"i p"rrones amb algun tipus de discapacitat i millorar la seva vida, perÓ sense

*upb* ens será impóssible portar a terme les accions que ens facin assolir els
nostres ob,jectius.

per aquest motiu, ens plau demanar una reunió amb vosté per tal de tractar els
següents temes:
. Óomptomisos adoptats en l'área de la discapacitat per part d'aquest
consistori.
. Signatura d'un conveni de col'laboraciÓ entre I'Ajuntament iAMICU.
. eJtantiment de canals de participació entre I'Ajuntament iAMICU.

En aquesta reunió, i si no hi ha inconvenient per part vostra, ens acompanyaria
també algun membre de la Federació ECOM, de la qual som membres'

Sense un altre particular, i a I'espera d'obtenir la vostra resposta, li saluda
atentament,

Luis Criado Navarro
President AMICU
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