BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ JUNY 2017

Assemblea General de FEVAFA, amb la presència de la Junta
Directiva, la Secretaria Tècnica i representants de les AFAS.

Gran èxit del segon fòrum formatiu organitzat per FEVAFA a Alacant i
València sobre "Responsabilitat i Transparència: un exercici de diàleg en
centres d'atenció a persones amb Alzheimer".
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El president de FEVAFA, Emili Marmaneu, es
reuneix amb l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García,
per a agrair-li els quasi cinc anys que FEVAFA ha
romàs en esta localitat, així com transmetre-li la
continuïtat de col·laboració entre la Federació i
l'Ajuntament. A la reunió també assistix María
Olmos, actual presidenta de Guadassuar i
presidenta de FEVAFA en el moment de concessió
del local d'Alaquàs, al desembre de 2012.

FEVAFA present en la
jornada ÈTIC LEGAL
sobre
l'ús
de
subjeccions,
organitzada per Lares
Comunitat Valenciana.
En la foto junt amb el
President de la Societat
Espanyola de Geriatria i
Gerontologia,
José
Antonio López.

BLOG FEVAFA: SONIA
SÁNCHEZ, trabajadora social
AFA Valencia y membre del
Comité d’ Experts de FEVAFA:
“¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN
LOS CENTROS DE DÍA?
http://fvafa.blogspot.com.es

FEVAFA es desvincula de les
campanyes de captació de socis en
benefici de l'Alzheimer, dutes a
terme últimament per entitats
privades. A més, des de la Federació
condemnem també la utilització del
nom de qualsevol de les nostres
AFAS per a recaptar diners.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=608
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FEVAFA INFORMA:

La
Confederació
Espanyola
d'Alzheimer (CEAFA) dóna una
pas avant amb la creació de
l'innovador "Panel d'Experts de
Persones amb Alzheimer" format
per persones amb la malaltia en
la seua fase inicial

Diversos artistes dediquen
una cançó a l'Alzheimer. El
futur és la memòria!!
https://youtu.be/oVeh6CJaR
9M
L’Alzheimer present en les
festes de Sant Joan. Des de
FEVAFA agraïm a la Foguera
Plaça del Mediterrani la seua
sensibilitat per l'Alzheimer.
http://www.alzheimeralicant
e.org/hoguera-plaza-delmediterraneo-2017-con-laspersonas-con-alzheimer/

https://goo.gl/h28WH4

LES NOSTRES DADES DE CONTACTE (CANVIEM 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
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