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Jornadas TyF
Premios FEVAFA

en VALENCIÀ / en CASTELLANO

JORNADAS TÉCNICAS Y FORMATIVAS SOBRE ALZHEIMER 2014
Los días 31 de mayo y 1 de junio FEVAFA organizó las IV Jornadas Técnicas y Formativas sobre Alzheimer (TyF). En esta ocasión se realizaron
en la ciudad alicantina de Elche y se contó con la colaboración de la Asociación local, AFAELX, que ejerció de anfitriona cediendo sus magníficas
instalaciones y desplegando un magnífico equipo de voluntarios que se
encargaron de que todos los asistentes disfrutaran de una gran organización y un cálido trato. Asistieron más de 150 personas, entre losque se
encontraban profesionales especializados en demencias y directivas de
Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer (AFAS). Durante
todo el día se desarrollaron diferentes talleres, charlas y debates, a través
de los cuales se abordaron los diferentestemas que interesan a las Asociaciones deFamiliares de Personas con Alzheimer. (programación en
www.fevafa.org)
También serealizó una visita al centrode Interpretación de la Palmera, un
paseo en trenturístico y una visita guiadapor el Centro Histórico de Elche.

ENTREGA DE LOS PREMIOS FEVAFA 2013
Durante la noche los invitadosasistieron a una magnífica Cena de Gala en el Restaurante “La Taula” del Hotel Milenio
donde se entregaron los “Premios Federación 2013”.En esta ocasión además de la Alcaldesa de la localidad, también
se contó con la presencia de la Directora General de Acción Social y Mayores. AFA Elx inauguró sus Premios anuales
haciendo entrega de su primer galardón a la Fundación Juan Perán-Pikolinos.
Tras esta entrega dieron comienzo los Premios Federación 2013 que recayeron en:

•

La Modalidad “Comunicación, Modalidad de Comunicación, información y sensibilización” para el CENTRO
DE REFERENCIA ESTATAL DE ALZHEIMER DESALAMANCA.

•
•

La Modalidad “Institucional” para el AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS.

La Modalidad “Labor Social” para AFA ELX.
Todos los vídeos de los premiados se pueden visionar en youtube introduciendo la palabra FEVAFA.

DATOS DE CONTACTO
Federació Valenciana d´Associacions de Familiars de
Persones amb Alzheimer
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
Si quieres saber más sobre nosotros tómate unos
minutos y visita nuestra página www.fevafa.org
Ah, y no te olvides de participar en nuestro BLOG

“FEVAFA Opina”
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Jornades TiF
Premis FEVAFA 2013

en VALENCIÀ / en CASTELLANO

JORNADES TÈCNIQUES I FORMATIVES SOBRE ALZHEIMER 2014
Els dies 31 de maig i 1 de juny FEVAFA va organitzar les IV Jornades
Tècniques i Formatives sobre Alzheimer (TyF). En esta ocasió es van realitzar en la ciutat alacantina d'Elx i es va comptar amb la col·laboració de
l'Associació local, AFA ELX, que va exercir d'amfitriona cedint les seues
magnífiques instal·lacions i desplegant un magnífic equip de voluntaris
que es van encarregar que tots els assistents disfrutaren d'una gran organització i un càlid tracte. Van assistir més de 150 persones, entre els que
es trobaven professionals especialitzats en demències i directives d'associacions de Familiars de persones amb Alzheimer (AFAS). Durant tot el
dia es van desenrotllar diferents tallers, xarrades i debats, a través dels
quals es van abordar els diferents temes que interessen a les associacions
de
Familiars
de
Persones
amb
Alzheimer.
(programació
en
www.fevafa.org)
También es va realitzar una visita al centre d'Interpretació de la Palmera,
un passeig amb tren turístic i una visita guiada pel Centre Històric d'Elx.

LLIURAMENT DELS PREMIS FEVAFA 2013
Durant la nit els invitats van assistir a un magnífic Sopar De Gala en el Restaurant “La Taula” de l'Hotel Mil·lenni on
es van lliurar els “Premis Federació 2013”. A aquesta ocasió a més de l'Alcaldessa de la localitat, també es va comptar amb la presència de la directora general d'Acció Social i Majors. AFA Elx va inaugurar els seus Premis anuals
fent entrega del seu primer guardó a la Fundació Juan Perán-Pikolinos.
Després d'esta entrega van donar començament els Premis Federació 2013 que van recaure en:

•

La Modalitat “Comunicació, Modalitat de Comunicació, informació i sensibilització” per al CENTRE DE
REFERÈNCIA ESTATAL D'ALZHEIMER DE SALAMANCA.

•
•

La Modalitat “Institucional” per a l'AJUNTAMENT D'ALAQUÀS.

La Modalitat “Labor Social” per a AFA ELX.
Tots els vídeos dels premiats es poden visionar a youtube introduint la paraula FEVAFA.

DADES DE CONTACTE
Federació Valenciana d´Associacions de Familiars de
Persones amb Alzheimer
Centre Social Bennàger– Local 13
Plaça Tàrrega Barberà, 3
46970– Alaquàs, València
E-mail: info@fevafa.org
Telf.: 96.151.00.02
Mòbil: 670.611.207
Si vols saber més sobre nosaltres pren-te uns minuts i
visita la nostra pàgina www.fevafa.org
Ah, i no t´oblides de participar en el nostre BLOG

“FEVAFA Opina”

