BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ ABRIL 2017
El nostre President, Emili Marmaneu, i la
nostra Directora Tècnica, Rosana Garrido,
participen en la primera reunió de la
Plataforma de Voluntariat de la
Comunitat Valenciana per a tractar la
nova llei de servicis socials de la
Conselleria
d'Igualtat
i
Polítiques
Inclusives.

FEVAFA acosta l'Alzheimer a les escoles de la Comunitat
Valenciana. La Federació està immersa en un projecte
intergeneracional amb l'objectiu que tota la població,
inclosos els xiquets de Primària i Secundària, coneguen i es
consciencien sobre el que significa esta malaltia.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=606
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Presència d'Emili Marmaneu en la
lectura de la Declaració Institucional
de les Corts del 5 d'abril, junt amb
altres entitats i col·lectius de la
societat civil valenciana. En les fotos,
junt amb el President de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig i la
Vicepresidenta, Mónica Oltra.

FEVAFA coordina la reunió entre
AFA Castelló, en el seu Centre de
Dia de Vila- real, i AFA Banyeres de
Mariola en la seua aposta per
l'intercanvi d'informació.

BLOG FEVAFA:
Coneixent al nostre Comité
d'Experts...Ferran González
Martínez, advocat: "Como nét de
malalta d'Alzheimer he volgut
col·laborar des d'un punt de vista
professional i tècnic amb el
sector”.
http://fvafa.blogspot.com.es/2017/04
/conociendo-nuestro-comite-deexpertos.html
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FEVAFA INFORMA:

FEVAFA recorda l'existència del
Projecte Lope de Creu Roja. Es
tracta d'un sistema de localització
gratuït, dirigit a persones majors
de 65 anys que patisquen
Alzheimer, Demència Senil
avançada o alguna altra malaltia
cognitiva.
http://www.cruzroja.es/principal/we
b/teleasistencia/

Des de FEVAFA condemnem tot
tipus d'estafes i advertim de
que no és pràctica habitual de
les nostres associacions la
recaptació "casa per casa".
Davant de qualsevol tipus de
dubte cal posar-se en contacte
sempre amb l'AFA més pròxima
(actualment
tenim
37
associacions
federades
garantides, repartides en tota la
Comunitat Valenciana).

Preciós curtmetratge sobre
l'Alzheimer. "Olvido". No
deixeu de veure-ho!
https://www.youtube.com/w
atch?v=7QOlqCaqk00&featur
e=share

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
Móvil: 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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