BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ ABRIL 2018

FEVAFA aposta per la importància de la música.
Trobades amb el compositor Andrés Valero-Castells,
creador de “Simfonia n.3: Epidèmia Silenciosa”.

El President de FEVAFA, Emili
Marmaneu, es reuneix amb
Mónica Rebollo i Ana Martín,
representants
de
l'editorial Elsevier, una de les
majors editorials de llibres de
medicina i literatura científica a
nivell mundial. Durant la reunió
s'estudien les futures possibilitats
de col·laboració.
1

FEVAFA, a través de la seua vocal
Emilio Aviñó, present en la
signatura
del
conveni
de
col·laboració per a la construcció
del nou Centre de Dia d'Albaida.
Enhorabona
companys!
http://ajuntament.albaida.es/…/enf
ermos-alzheimer-dispondra…

Taules de treball amb tècnics de la
Direcció general de Serveis Socials i
Persones en Situació de Dependència
sobre l'acreditació del nou model
d'atenció
de
les
malalties neurodegenerativas.
En
representació
de FEVAFA:
Emili Marmaneu i Rosana Garrido
(president i directora tècnica
de FEVAFA, respectivament); Sonia
Sánchez (AFA València. Comissió
Centres de Dia); Carolina Gutiérrez
(AFA Guadassuar. Comissió Unitats
de Respir) i Pablo López (AFA
Alacant. Comissió Residències).

Des de FEVAFA seguim apostant per la
formació. El pròxim juny comença el
primer fòrum de 2018 destinat a totes
nostres AFAS federades. Es tracta del curs
sobre “Eines per a l'elaboració de
memòries de sostenibilitat”.
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FEVAFA INFORMA:

Tenim l'honor de confirmar que
la seua Majestat la Reina Donya
Sofia ha acceptat la Presidència
del Comitè d'Honor del VII
Congrés Autonòmic d'Alzheimer,
que tindrà lloc el 6 d'octubre a
Algemesí.
http://www.congresoalzheimerc
omunidadvalenciana.org/

El Programa “Pacient Actiu”,
elaborat per la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut
Pública és un programa de
suport a persones que viuen
amb alguna malaltia crònica,
per a ajudar-los a adquirir una
millor cura de la seua salut i
millorar la seua qualitat de vida.
http://cuidatecv.es/problemasde-salud/paciente-activo/

La Conferència BarcelonaPittsburgh s'ha consolidat
com una trobada referent en
el món de les demències.
Pròxima edició: 23, 24 i 25 de
maig de 2018.
http://www.fundacioace.co
m/recursos-conferenciabarcelona-pittsburgh/

LES NOSTRES DADES DE CONTACTE:

Centre Social Bennàger– Local
13
Plaça Tàrrega Barberà, 3
46970– Alaquàs, València
E-mail: info@fevafa.org
Telf.: 96.151.00.02
Mòbil: 670.611.207
www.fevafa.org

https://www.facebook.com/FEVAFA-Alzheimer260362330670980
https://www.facebook.com/stfevafa.alzheimer
https://twitter.com/FEVAFAAlzheimer
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