BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ SETEMBRE 2017
(Especial Dia Mundial de l’Alzheimer)
Des de FEVAFA ens vam sumar a la
campanya
de
sensibilització
#SigoSiendoYo #Alzheimer
https://www.ceafa.es/es/quecomunicamos/notas-de-prensa-ycomunicados/nota-de-prensa-deldia-mundial-del-alzheimer-2017

Nova entrada en el blog de FEVAFA.
Parlem amb Marc Lorente Genís,
creador de les escultures “Premis
FEVAFA 2016”: “Els familiars deuen ser
durs i forts davant l'Alzheimer i ser el
suport del malalt”
http://fvafa.blogspot.com.es/2017/09/
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El President de FEVAFA, Emili
Marmaneu, assisteix a la reunió de la
consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, Carmen Montón, amb motiu de
la presentació d'un document de
consens elaborat per la Direcció general
d'Assistència Sanitària, que plasma el
procés d'atenció a pacients amb
malaltia d'Alzheimer.
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_p
rensa/not_detalle_area_prensa?id=720
141

Presència de FEVAFA en els mitjans de comunicació amb motiu del Dia
Mundial de l'Alzheimer. El President de FEVAFA, Emili Marmaneu, i
la neropsicóloga del Comitè d'Experts, Karina García assisteixen al
programa València en Directe de Levante TV.

Dia
Mundial
de
l'Alzheimer.
Reivindiquem la importància que es
complisca íntegrament la Llei de
Dependència. Crear més serveis com
Centres de Dia i Residències així com
la necessitat d'un Banc de Cervells per
a investigar en profunditat. Junts
Podem!
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=612
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FEVAFA felicita a les 37 Associacions de
Familiars de Persones amb Alzheimer que la
componen pel gran treball realitzat durant la
setmana del Dia Mundial de l'Alzheimer. La
Federació se sent molt orgullosa de les
magnífiques iniciatives dutes a terme per
totes les AFAS i la gran repercussió, que
gràcies a l'esforç de totes, ha tingut
l'Alzheimer en els mitjans de comunicació,
especialment la persona diagnosticada amb
la reivindicació de “Seguisc Sent Jo”.

Un any més tenim el plaure de
presentar-vos el vídeo de la
Campanya “Abraçades per la
Memòria”. Gràcies a totes les
persones que han participat per ferho possible!
https://www.youtube.com/watch?v
=64O3HvyeWl0&feature=youtu.be

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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