BUTLLETÍ D’ INFORMACIÓ MARÇ 2017
Reunió de la Junta Directiva de FEVAFA.
Entre els temes a tractar es troben els
esborranys dels comptes i pressupostos,
el nou local a València, les propostes de
formació i el projecte de sensibilització
per a 2017 així com les bases de la
convocatòria del VII Congrés Autonòmic
d'Alzheimer per al 2018.

FEVAFA acompanya a la seua associació AFA Alacant en la presentació de la campanya
"Imborrables" per a la conscienciació de l'Alzheimer. El nostre President, Emili Marmaneu, i
la nostra directora tècnica, Rosana Garrido, van estar presents en nom de tota la Federació
en un acte tan important, emmarcat en el 25 aniversari d'AFA Alacant.
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La secretària de la Junta Directiva de
FEVAFA, Marina Gilabert, i la directora
tècnica, Rosana Garrido, assisteixen a
l'acte "Avançant cap al concert social" en
el que participa la Vicepresidenta del
Consell i Consellera d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, Mónica Oltra. A l'acte també
assisteixen Ana Munt, gerent d'AFAV, i
Sonia Sánchez, treballadora social d'AFAV
i membre del Comité d'Experts de
FEVAFA.

El
nostre
President,
Emili
Marmaneu, acudeix a Les Corts a la
Comissió de Política Social i
Ocupació on s'ha acceptat per
unanimitat la Proposició no de llei
sobre les estades de respir en
residències i centres de dia,
presentada pel Grup Parlamentari
Compromís."

L'ajuntament de València ens entrega les claus
de la nostra nova seu, ubicada en l'Avinguda Tres
Encreuaments de València-67, que compartirem
amb L'Associació Valenciana de Pares de
Persones amb Autisme (APNAV) i amb la
Fundació Activa Espina Bífida.

Marina Gilabert, secretària
de la nostra Junta Directiva,
assisteix al Ple del Consell
Valencià
de
Persones
Majors (CVPM) com a
representant de FEVAFA.
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FEVAFA INFORMA:

La Conselleria de Transparència,
Responsabilitat
Social,
Participació i Cooperació ens
comunica que FEVAFA ha sigut
seleccionada per a formar part
en el Consell de Participació
Ciutadana de la Comunitat
Valenciana. Enhorabona a tots!!

Davant de l'arribada de les
Falles, les Festes de la
Magdalena o Sant Juan...
FEVAFA
recomana
fer
partícips a les persones amb
Alzheimer de les festes
tradicionals.
http://www.fevafa.org/noticia
.asp?id=605

FEVAFA
lamenta
profundament el succés d'Elx
en el que un matrimoni amb
Alzheimer era maltractat pels
seus cuidadors i insta a
continuar treballant per a
millorar la qualitat de vida de
les persones amb Alzheimer.
http://www.fevafa.org/notici
a.asp?id=604

NOVES ENTRADES BLOG FEVAFA OPINA:

Karina García Rico, psicòloga
clínica i membre del nostre
Comité d'Experts: "La
estimulació cognitiva"

Coneixent al nostre Comité
d'Experts...Sonia Sánchez
Cuesta, treballadora social
AFA València

http://fvafa.blogspot.com.es
/2017/03/estimulacioncognitiva.html

http://fvafa.blogspot.com.e
s/2017/03/conociendonuestro-comite-deexpertos.html

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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