BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ JULIOL I AGOST 2017
Immersos en l'estiu i les vacances
estivals tothom necessita un
respir i desconnectar. També les
persones amb Alzheimer i els
seus cuidadors. FEVAFA recorda
la seua guia amb les orientacions
necessàries.
http://fevafa.org/noticia.asp?id=
609

Reunions de la Junta
Directiva de FEVAFA
per a tractar entre
altres temes el Dia
Mundial
de
l'Alzheimer, el 20
aniversari
de
la
Federació
i
especialment la nova
situació pel que fa a
les ajudes de l'IRPF.
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Nova edició d'Abraçades per la Memòria! Fins al
pròxim 21 de setembre, Dia Mundial de
l'Alzheimer, les Associacions de Familiars de
Persones amb Alzheimer de la Comunitat
Valenciana van a estar bolcades en una campanya
de sensibilització que es desenvoluparà a través de
les xarxes socials, i que es basa a mostrar imatges
dels participants abraçant-se.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=610

Els nostres companys
de AFA Ibi traslladen a
la Vicepresidenta del
Consell, Mónica Oltra,
les
reivindicacions
de FEVAFA en relació a
les ajudes de l'IRPF.

Tenim nou logo amb motiu del nostre
pròxim 20 aniversari!
http://fvafa.blogspot.com.es/2017/08/nue
vo-logo-de-fevafa-con-motivo-de-su.html
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El President de FEVAFA, Emili Marmaneu, i la Directora Tècnica, Rosana Garrido, es
desplacen a Madrid i a la seu de CEAFA per a mantenir reunió informativa i jornada
de portes obertes sobre la gestió de les subvencions de l'IRPF.

Èxit
de
l'Assemblea
General
Extraordinària.
Treballant
junts
per
l'Alzheimer.

En el programa "Refresca't" de Levante TV, el nostre President, Emili Marmaneu,
acompanyat de Karina García, neuropsicòloga i membre del Comitè d'Experts de FEVAFA,
ens parlen sobre l'Alzheimer. http://alacarta.levantetv.es/media/refrescat-09-agost-part-01
(minut18.45).
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FEVAFA INFORMA:
Emili Marmaneu aborda el tema
de les campanyes de captació de
socis en benefici de l'Alzheimer
dutes a terme per entitats
privades davant la situació de
confusió creada.
https://youtu.be/iL1qwV0Fngg

La Plataforma del Voluntariat
de la Comunitat Valenciana
comparteix el nostre treball.
http://platavoluntariado.org/
2017/07/12/fevafa-federaciovalenciana-dassociacions-defamiliars-de-persones-ambalzheimer/

Publicada la guia sobre
"Teràpies no farmacològiques
en les Associacions de Persones
de Familiars amb Alzheimer"
duta a terme pel Grup de
Treball
Tècnic
de
la
Confederació
Espanyola
d'Alzheimer i altres demències
(CEAFA). En aquest grup es
troba la nostra Directora
Tècnica, Rosana
Garrido.

https://www.ceafa.es/files/2
017/05/ManualTNF-1.pdf

LES NOSTRES DADES DE CONTACTE (RECORDEM QUE HEM CANVIAT DE SEU):

Avda. Tres Creus, 67
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

4

