BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ GENER 2017
FEVAFA RENOVA LA SEUA COMPOSICIÓ DEL
ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ. La Federació
Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones
amb Alzheimer (FEVAFA) renova la seua Junta
Directiva. Des de principis d'any, l'actual Junta està
treballant ja amb l'objectiu prioritari de complir
amb les expectatives de totes les associacions
federades i les necessitats dels seus afectats.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=601

Arcadi Soriano, tresorer de la
Federació i representant de la
zona, acompanya a AFA
Villanueva de Castellón en la
seua primera reunió de l'any
amb Alcaldia.

El nostre president, Emili Marmaneu,
visita les instal·lacions de l'Institut
Biomecànic de València (IBV) . L'IBV té
com a objectiu prioritari millorar la
competitivitat del teixit empresarial a
través del benestar de les persones.
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FEVAFA PRESENTA EL SEU INFORME AMB
LES CONCLUSIONS DEL VI CONGRÉS
AUTONÒMIC D'ALZHEIMER. El Congrés es
va estructurar al voltant de diferents
temàtiques d'important actualitat com la
donació de cervells, l'abordatge emocional
en els familiars cuidadors o les
intervencions
terapèutiques
no
farmacològiques. Es destaca el paper tan
rellevant que realitzen les AFAS durant tot
el procés de la malaltia, tant amb l'usuari
com
amb
el
familiar.
http://fvafa.blogspot.com.es/…/fevafapresenta-su-informe-c…

FEVAFA es va reunir amb el Grup
Parlamentari Podemos Comunitat
Valenciana per a debatre sobre el
Decret Llei 7/2016 del Consell,
acció concertada per a la prestació
de serveis a les persones en
l'àmbit sanitari.

NOVA ENTRADA EN EL
BLOG. La Dra.Shaila
García, geriatre i membre
del Comité d'Experts de
FEVAFA ens parla sobre
"El olvido”
http://fvafa.blogspot.com.
es/2017/01/elolvido.html …
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Y A MÉS…

Emili Marmaneu participa en
el desdejuni-col·loqui per
part del Conseller d'Hisenda
en el Fórum Europa Tribuna
Mediterrània.

El president de FEVAFA es
reuneix amb la Junta
Directiva d’ AFA Requena.

A través del Programa Junts de
Boiron han editat un vídeo
sobre FEVAFA que reflecteix
els nostres objectius i el nostre
treball.
https://www.youtube.com/watc
h?v=jauWxHTgudo

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/FEVAFA
Alzheimer
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