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                                          Nombre de socis  :        67 

                                          Personal contractat :      Cap 

 

 

Seu social  ………………………………….c/ Joan Roig i Piera 3 – 5   despatx 6,   Cubelles 

Adreça postal………………………………c/Av. Pompeu Fabra  58, BL C, 2º-3ª   Cubelles 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES: 

Resum  

La memòria de les activitats dutes a terme per AMICU (Associació de Minusvàlids 
de Cubelles) durant l’any 2008, és prou extensa i destacada, tot i ser una associació 
relativament jove (va ser fundada el 2007). 

Entre les activitats més remarcables, pel seu impacte social, cal destacar: 
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT, un servei que ofereix l’associació a totes les 
persones, tan les que en són sòcies, com les que no ho són. També, apart de 
l’assessorament, AMICU ha tramitat, pels seus socis, diferents DOCUMENTS 
RELATIUS A LA DISCAPACITAT, tant dins l’administració local, com a la 
Generalitat. 

Dins de les diferents col·laboracions  institucionals, AMICU ha realitzat  
col·laboracions amb entitats i administracions públiques, tant locals, com de la 
comarca (cal destacar, a nivell comarcal, la reunió amb la regidora d´Accio Social, 
Encarna Grifell i Martin  de l’ajuntament de Vilanova i La Geltrú, per la posta en 
marxa d’una oficina d’atenció a les persones amb minusvalues). L´oficina s´ha 
creat. Dins d’aquestes col·laboracions cal remarcar la:    COLABORACIO AMB LA 
REGIDORIA DE SERVEIS A LES PERSONES, de l’ajuntament de Cubelles, gràcies a 
la qual vam poder realitzar diferents actes i sortides lúdiques, com ara la sortida a 
Sant Llorenç de Munt. 
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AMICU és , primer de tot, una associació de caràcter social, i per tant, una de les 
seves principals missions és la: PROTECCIO I DEFENSA I AJUDA A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT, i és en aquest àmbit en el que s’han dut a terme 
moltes de les  accions d’AMICU. 

Com a associació de minusvàlids, AMICU, ha realitzat diferents reunions i contactes 
per aconseguir que Cubelles pugui tenir el més aviat possible un  CENTRE DE DIA 
PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE DISCAPACITATS I PER A GENT GRAN. 

AMICU ha continuat durant l’any 2008 eixamplant la seva base social arribant a 
finals d’any als  68 socis entre discapacitats de diferents graus i persones que 
donen suport a la tasca de l’associació. 

Moltes de les diferents accions dutes a terme per AMICU, en el decurs del 2008, 
han sigut de caire reivindicatiu s’han presentat un total de 36 instancies a 
l’ajuntament de Cubelles, així com  reivindicacions a la Generalitat de Catalunya i 
escrits al Síndic de Greuges. Aquests actes han comportat que diferents mitjans de 
comunicació es fessin ressò de les reivindicacions (Diari de Vilanova, Canal Blau 
TV, El Punt, etc.). Aquest ressò, als mitjans de comunicació, de les reivindicacions i 
dels diferents CAMPANYES  d’AMICU, han motivat la presa de consciencia de 
diferents estaments, i, en concret, en relació a l’accesibilitat en el municipi s’han 
posat en marxa el programa: Platges per a tots. un conveni entre l’ajuntament 
de Cubelles i la fundació INSERSO-ONCE. 

 

 

                                  

                                                          Platja Llarga de Cubelles  
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ACTIVITATS REALITZADES: 

Detall: 

 ASSESSORAMENT PERSONALITZAT 

 

1. AMICU ha continuat fent cada setmana, en la seva seu social, tal com va 
fer des de la seva creació l’any 2007, l’assessorament de totes les 
persones que s’hi han adreçat, fent on seguiment personalitzat de cada 
cas, assessorant-les sobre les diferents prestacions públiques i sobre els 
tràmits administratius que han de dur a terme, per tal que sigui 
reconeguda, oficialment, la seva condició de persona amb 
minusvalidesa, i aixì poder obtenir de les diferents ajuts, subvencions 
i/o prestacions públiques. 

 

 

 

 

  TRAMITACIO DE DOCUMENTS RELATIUS A LA DISCAPACITAT 

 

1. AMICU ha tramitat un total de 15  expedients de sol·licitud d’acolliment 
a la Llei de la Dependència i un total de 12 expedients de revisió de grau 
de minusvalua,  aixi com 6 reclamacions.  Les gestions s’han fet, tant a 
l’ajuntament de Cubelles, com a les dependencies de la Generalitat de 
Catalunya de Vilanova i La Geltrú, fent posteriorment el seguiment de 
cada cas. 

 

 

CAMPANYES 

 

Les campanyes dutes a terme per AMICU, en l’any 2008, són:  
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1. Campanya per promoure la accessibilitat de l’IES Cubelles. 

 

                         

                   Accesos IES CUBELLES, sense fer                         Accesos IES CUBELLES  

   

2. Campanya per  tal que s’ampliï l’atenció domiciliaria a Cubelles. 

 

 

 

3. Campanya per tal que siguin indemnitzats  per l’ajuntament, els 
minusvàlids que hagin sofert accidents a la via pública, motivat pel 
mal estat dels carrers. 

 

  Foto-reportatge publicada a: EL PUNT 

 

javascript:ampliafotoHW('325','244','','http://www.vilaweb.cat/media/imatges/elpunt/imatges/2007/03/27/alta/780_008_996511_2007_03_118.jpg')
javascript:ampliafotoHW('325','244','','http://www.vilaweb.cat/media/imatges/elpunt/imatges/2007/03/27/alta/780_008_996511_2007_03_118.jpg')
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4.-Campanya per tal que tots els edificis públics  del municipi siguin 
accessibles. 

 

          

    Museu Charlie Rivel                                          Ajuntament de Cubelles  

 

 

 

5. Campanya per fer accessibles els passos de vianants del municipi. 

 

                                          

                                                   Pas de vianants sense rampa 
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              5.- Campanya: Posem una mica de ciment als passos de vianants  

6. Participació en la Diada de la Bicicleta, el 1 de juny, festa 

emblemàtica de Cubelles 

 

      

                Diada de la bicicleta, 1 de juny 2008                    Diada de la bicicleta, 1 de  juny 2008  

  

 

COLABORACIO AMB LA REGIDORIA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

1. Amb col·laboració amb la Regidoria de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament de Cubelles AMICU, ha realitzat diferents actes: 

 
 
 
 
 
 
A.- Celebració el dia 5 de desembre del Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat:  
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                           Passejada en cadira de rodes, 5 de desembre 
                           Celebració “Dia Internacional de les Persones Dicapacitades” 

 
 
 

 C.-Conferencia-coloqui sobre la: RETINOSI PIGMENTARIA, a càrrec de 
l’assessor de la càtedra de retinosi pigmentaria de la universitat d’Elx, 
Joan Claramunt i Pedreny. 

 
 

                         
                       Conferencia dia 5 de desesembre 2008 
                            Celebració “Dia Internacional de les Persones Dicapacitades  
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             CARTELL ACTES DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
                                                   DISCAPACITADES 
 

               
 
 
 
 
 
 
A. Dia 14 de desembre: sortida lúdica dels socis i familiars d’AMICU al Parc 

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
B. Dins del projecte creat per la junta d’AMICU, per afavorir els  

contactes entre els socis i una millora en la relació familiar,   

augmentant la seva autoestima, fent una millor integració a la societat,  
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a la vegada que es promou un millor coneixement del nostre territori. El  

dia 14 de desembre, es va organitzar una sortida lúdica    dels socis i  

familiars d’AMICU, amb autobús adaptat per a cadires de rodes, al Parc  

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Activitat molt ben valorada  

per tot el col·lectiu, que la junta pensa repetir. 

  

 

                                                

                         Sortida dia 14 de desembre   2008                                Sortida dia 14 de desembre  2008 

 

2.- Col·laboració amb la Regidoria de Serveis a les Persones de                                      
l’Ajuntament de Cubelles amb diferents campanyes i actes, com la 
campanya solidaria,  adreçada a les famílies amb menys recursos: UNA 
JOGUINA, UN SOMRIURE 

 

                                                          

 

 

 

PROTECCIO I DEFENSA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

 

1. Presentació, tramitació i representació de diferents socis d’AMICU, davant 
de diferents administracions públiques, de les seves reclamacions 
patrimonials, referents a caigudes a la via pública i per manca d’atenció 
domiciliaria. 
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2. Campanyes adreçades a una major conscienciació, tant de les 
administracions públiques, comerços, com públic en general, de que cal 
millorar l’accessibilitat de l’espai públic i dels establiments d’us públic. 

 

3. Campanya reivindicativa d’una sala de Plens del nostre ajuntament 
accessible. Campanya a la que tots els partits politics municipals s’hi van 
afegir, (degut a aquesta acció els Plens es  van traslladar al Centre Social, un 
lloc accessible per a tots els ciutadans i ciutadanes, ampliant a la vegada la 
cabuda de la sala de l’antic edifici municipal). 

 
 

                 

            Concentració a la porta de l´Ajuntament                     Concentració a la porta de l´Ajuntament 

 
  
 
 
 
4.- Preparació de la campanya: EQUINOTERAPIA PER A NENS DISCAPACITATS, 
adreçada a les famílies amb infants i joves amb discapacitat (És ben sabut i 
comprovat que l’equitació assistida amb tot i no curar, és una teràpia 
complementaria d’una efectivitat absolutament demostrada). Aquesta activitat 
no s´ha pogut dur a terme, perque a mès del preu de l´activitat, tambè teniem 
que fer-nos carrec del transport. 

 

  



 

 

                                                                                                                                          Memoria  2008. 

Pàgina 13 de 16 

 

 

 

CENTRE DE DIA PER A PERSONES  DISCAPACITADES I PER A GENT GRANT 

 

1. S’han realitzat contactes amb empreses dedicades a la atenció de les 
persones discapacitades i a la gent gran, per  la posta en marxa, a 
Cubelles, d’un CENTRE DE DIA, que atengui a les persones 
discapacitades i  a la gent gran 

 

COMUNICACIÓ: 
 
. Interna  
AMICU contacta amb el seus socis, basicament, per mitjà de la seva pàgina web, 
cada dia amb més visites,  i del correu electronic. El record de visites al web, el 
tenim, el dia 2 de novembre en 100 entrades. Actualment la web rep, diariament, 
mès de 80 visites. 
Web d’AMICU: http://www.amicucubelles.com/ 
Correu electronic d’AMICU: amicucubel@yahoo.es 
 
. Externa (diaris, mitjans de comunicació en els que hem sortit...) 
A part del nostre web, AMICU, ha sortit en els seguents mitjans de comunicació:  
TV: Canal Blau TV 
Ràdio: Ràdio Cubelles, Canal Blau FM. 
Diaris: Diari de Vilanova, El Punt. 
Diaris electronics: Vilanovadigital. 
 
 Relacions: 
. Interna (butlletins, revistes, tríptics editats...) 
http://www.amicucubelles.com/ 
amicucubel@yahoo.es 
 
 
 
 
. INSTITUCIONALS  
REUNIONS  DE TREBALL AMB DIFERENTS INSTITUCIONS 

 

http://www.amicucubelles.com/
mailto:amicucubel@yahoo.es
http://www.amicucubelles.com/
mailto:amicucubel@yahoo.es
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1. En el capítol de reunions de treball amb diferents institucions podem 
destacar, en primer lloc les diferents reunions mantingudes amb la 
alcaldessa de Cubelles i amb la regidora de Serveis a les Persones.  

2. També destaquem que aquest any 2008, AMICU es va federar amb 
ECOM, per tal de ajuntar les forces d’ambdues institucions. 

3. També cal  destacar els contactes mantinguts amb membres de 
l’ajuntament de Vilanova i La Geltrú,  amb la seva Regidora d´Acció 
Social, Sra. Encarna Grifell, adreçades a la posta en marxa a aquesta vila 
veina, d’una oficina d’atenció a les persones amb disminució. L´oficina 
va ser creada, amb la idea de AMICU 

4. Reunió de treball amb el Consell Comarcal del Garraf. Amb la 
Vicepresidenta, Sra.  Mònica Miquel i el Gerent,  del Consell Sr. Josep 
Escofet 

5. Reunió amb membres del grup politic local:  PP de Catalunya,  

6. Reunió amb membres del grup politic local:  Entesa per Cubelles. 

 

 
 
. Interassociativa (amb altres associacions i entitats i amb la federació 
corresponent) 

En el decurs d’aquest any AMICU, va decidir, en la seva assemblea general de socis, 
federar-se amb ECOM. 

La presidenta d’ECOM, va participar, a Cubelles, a una reunió amb l’alcaldessa de 
Cubelles i la regidora de Serveis a les Persones, per tal de dencallar diversos temes 
pendents (amb resultat possitiu). 
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ANÁLISIS ECONÓMIC: 

 

. Subvencions demanades 

 

S’han presentat sol·licitud de subvenció a l’ajuntament de Cubelles i a Caixa de 
Tarragona. Totes dues han estat denegades. 

 

. Exposició detallada dels ingressos i despeses de I'entitat 

 

Quotes de socis cobrades: ..............................................................  390€ 

Donacions rebudes: ............................................................................ 260€ 

Total d’ingressos de l’entitat:   .................................. ....................650€ 

 Total de despeses de l’entitat: ..................................................    260€ 
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