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El Comitè d'Experts de FEVAFA
recomana regalar coses significatives
per als afectats que puguen evocar-los
algun tipus de record o vivència.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=633

Reunió de la Junta Directiva de FEVAFA.
Entre els assumptes tractats, la posada en
marxa de les diferents comissions de
treball, la revisió de l'informe del Pla
Estratègic i l'estudi de la incorporació de
noves AFAS. Continuem avançant!
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La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives ha concedit una ajuda
a FEVAFA per a les AFAS executants de
371.940,76 euros per a quatre programes
que es realitzaran durant el 2019:
o Ajudes tècniques: 116.717,73 €
o Suport i formació: 102.937,64 €
o Centres de Dia: 121.513,17 €
o Voluntariat: 30.772,22 €

Magnífica actuació del cor Les Veus de la
Memòria d’ AFA València en el programa
Got Talent. Des de FEVAFA Alzheimer donar
les gràcies a totes i cadascuna de les
persones que ho van fer possible...afectats,
cuidadors i cuidadores, familiars... a totes
elles...GRÀCIES.
https://www.elmundo.es/television/momentvs/
2019/01/29/5c4fe99bfdddff59608b4641.html

L'Associació de Mestresses de casa d'Antella ha realitzat una donació de mil euros al Banc
de Cervells del Biobanc de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe. El nostre President,
Emilio Marmaneu Moliner, els ha acompanyat, al costat d’ Aguafa Associació Guadassuar
Alzheimer en la seua visita per les instal·lacions del centre, on han pogut conèixer de
primera mà el gran treball que realitza diàriament el Biobanc.

2

Últim informe mundial sobre l’Alzheimer:
https://blog.fpmaragall.org/repasamos-elultimo-informe-mundial-sobre-elalzheimer?fbclid=IwAR28Rj3znFeyKPGhsavRW0k_rYlsAeFTTPsHfseFr0wxqnQ
AtDghpl2Hpg

Enllaç de la intervenció del President
de FEVAFA, Emili Marmaneu, en À Punt
Ràdio sobre el tema del certificat de
qualificació professional per a la persona
cuidadora. A partir del minut
20.30: https://apuntmedia.es/va/a-la-

Aprovada la llei que declara els serveis socials d'interès general:
https://valenciaplaza.com/aprobada-la-ley-que-declara-los-servicios-sociales-deinteres-general?fbclid=IwAR3FmPYCc2ZrZLFg2yeOZBy8CwOBEFREYa6Sm9ts5Q_X81F1gkQvCkNXKM

LES NOSTRES DADES DE CONTACTE:

Avda. Tres Creus, 67
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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