BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ DESEMBRE 2017
FEVAFA, una entitat transparent identificada en el
Registre de Transparència Europeu amb el nombre:
574843420123-54. En compliment de la Llei 19/2013
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern, FEVAFA publica activament informació en el
seu web per a garantir la transparència de la seua
activitat.

Formar part de FEVAFA és garantia
de qualitat i experiència. FEDERA'T!
http://www.fevafa.org/documentos
/Qu%C3%A9%20significa%20que%2
0un%20AFA%20pertenezca%20a%2
0FEVAFA.pdf

http://www.fevafa.org/evento.asp?id=13

El
president
de FEVAFA,
Emili Marmaneu, i el responsable de
la
plataforma
d'estimulació
cognitiva Stimulus, Emilio Checa,
signen un conveni de col·laboració.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?i
d=616
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AFA Algemesí ha presentat la seua
candidatura com a seu del VII
Congrés Autonòmic (octubre 2018).
Reunió de FEVAFA amb l'alcaldessa
del municipi, Marta Trenzano.

El President de FEVAFA, Emili
Marmaneu, en la II Edició dels
Premis
del
Voluntariat,
organitzada per la Plataforma
del Voluntariat de la Comunitat
Valenciana (PVCV).

Reunión de FEVAFA amb el subdirector
general de Planificació i Ordenació
Sanitària de la Conselleria de Sanitat,
Carlos Fluixá, i la cap de servei, Lola
Cuevas. Entre altres temes s'ha tractat
el protocol de metges de primària per
a atendre a persones amb Alzheimer,
el banc de cervells i les ajudes de
Sanitat.
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Assemblea de FEVAFA. El Congrés Autonòmic d'Alzheimer del
pròxim any, els Premis FEVAFA i les eleccions de la Junta Directiva,
principals assumptes tractats. Gràcies a tod@s per la vostra
assistència!

Les 37 Associacions de la Federació, repartides per la Comunitat
Valenciana, involucren als seus usuaris en la celebració de les
festes nadalenques amb tot tipus d'activitats lúdiques. A més, el
Comitè d'Experts, ens fa una sèrie de recomanacions.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=617

3

- FEVAFA INFORMA:

Document d'atenció a pacients amb malaltia d'Alzheimer elaborat per la Conselleria
De Sanitat. GVA. El document (disponible en valencià i en castellà), en la redacció del
qual han intervingut neuròlegs, psicòlegs, psiquiatres, farmacèutics i professionals
d'Atenció Primària, ha sigut revisat per l'Institut Mèdic Valencià, societats científiques
i experts en salut pública i en productes sanitaris. El text s'ajusta als objectius del IV
Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/AlzehimerVtot_171205.p
df
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/AlzheimerCas_todo_1712
05.pdf

- 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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