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CURSO “EL PAPEL DEL CUIDADOR”
REUNIÓN CON LA ALCALDESA DE ALAQUÀS
El 14 de mayo representantes de FEVAFA se reunieron con la
Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, la Presidenta de la Asociación de Jubilados de Alaquàs y la Junta Directiva de AFA
SUD (Asociación Local). En esta reunión se intercambiaron
impresiones y se informó de la evolución de cada entidad
dentro de la localidad.

en VALENCIÀ / en CASTELLANO
PROXIMA ASAMBLEA GENERAL FEVAFA

FEVAFA ha convocado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el
próximo día 13 de junio a las 9:30 en primera convocatoria y a les 10:00 en segunda,
a celebrar en el Edificio CA DON JOSÉ (Plaza
Constitución, 5, 46650 Canals (València)).
TARJETA SANITARIA “DOBLE A”

FEVAFA colabora de nuevo con el Ayuntamiento de Alaquàs. A través de la ponencia “el papel del Cuidador: la
sobre carga del cuidador”, realizada por AFA Castellón
dentro del 2º CURSO PARA CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS CON DEPENDENCIA, los asistentes
han conocido técnicas de prevención del estrés, hábitos
saludables, cuáles son los límites del cuidado y las principales señales de alarma. Nuestro agradecimiento a
Minerva Tirado, Trabajadora Social de AFA Castellón, por
su magnífica exposición.

RECUERDA: en la Comunidad Valenciana las personas que
sufren Alzheimer tienen derecho a solicitar la Tarjeta Sanitaria doble A.

REUNIÓN CON ESQUERRA UNIDA
El Presidente de FEVAFA, Emili Marmaneu (izq.) se reunió el
día 14 de mayo con Paco Valero (dcha.) y Marga Sanz
(centro), EUPV, para presentar todas las reivindicaciones y
mejoras en materia de Alzheimer que propone el colectivo.
Las principales líneas de trabajo, entre las muchas planteadas, han sido la creación de un plan de Alzheimer, el cumplimiento de la Ley de Dependencia y el fomento de la detección precoz del Alzheimer.

MARCA LA X SOLIDARIA
¿A qué se destina ese dinero? El 78% de las ayudas van
destinadas a los afectados por el Alzheimer y a infinidad
de proyectos sociales (mayores, infancia, mujer, discapacidad…), el 3% al desarrollo sostenible y el 19% a la
cooperación internacional.
A través de esta ayuda gestionada por el Ministerio del
Interior, las Asociaciones de Alzheimer pueden realizar
muchos de sus programas asistenciales.
Marca la X Solidaria en tu declaración de la renta, estarás ayudándonos.

¿QUÉ PERMITE ESTE DISTINTIVO?
Este distintivo permite a sus portadores:
1. Acceder al interior de las consultas médicas acompañados
por el cuidador principal y siempre que la situación clínica lo
permita.
2. Minimizar, en la medida de las posibilidades, el tiempo de
espera entre su llegada al centro sanitario y el momento de
la visita, en relación a la hora previamente concertada.
EN QUE CONSISTE ESTE DISTINTIVO?
Dicho distintivo, como se aprecia, queda incluido en la tarjeta
SIP e identificado con el AA que significa Acompañamiento,
Accesibilidad y Apoyo.
TODA LA INFORMACIÓN EN www.fevafa.org

DISPROCAR CON FEVAFA

FORUM EUROPA: CIUDADANOS

RECUERDA: en los talleres DISPROCAR el 5% de tu factura
será donado a FEVAFA. Pídelo!!!!

Emili Marmaneu con Carolina Punset, Candidata a la Presidencia de la GV por "Ciudadanos", tras la conferencia que
junto a Fernando Giner realizó el 21 de mayo en el Forum
Mediterráneo. Ambos estuvieron acompañados por Alberto
Rivera.

LIBRO “EL MEU IAIO”
¿Conoces
nuestro
libro
“EL
MEU
IAIO”? Se trata de
un proyecto destinado a acercar la
enfermedad
de
Alzheimer
a
los
niños de entre 8 y
11 años.
El autor es Enrich Lluch, escritor natural de Algemesí
(València) y la ilustradora Carmen Pérez, residente en
Elche (Alicante).

Contacta con nosotros

AGENDA FEVAFA
09/06/15-CURSO PARA CUIDADORES “ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIO CON PERSONAS CON ALZHEIMER”
13/06/15-ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA
FEVAFA EN CANALS (VALENCIA)
16/06/15-CURSO PARA CUIDADORES “PROTECCIÓN
JURÍDICA” EN ALAQUÀS
23/06/15-ASAMBLEA GENERAL IBV EN LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA

SOLIDARIOS CON EL ALZHEIMER
Si conoces una entidad, empresa, ayuntamiento
o institución que quiera apoyar nuestra causa
declarándose “Solidario con el Alzheimer”
CONTACTA CON NOSOTROS

NUESTROS LIBROS A LA VENTA

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

FOROS FORMATIVOS
03-05/06/15-57º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA EN SAN SEBASTIAN
09-12/06/15-ICVR 2015 - INTERNATIONAL CONFERENCE
ON VIRTUAL REHABILITATION EN VALENCIA
18-19/06/15-INTERNATIONAL
ACADEMY
NUTRITION
AND AGING EN BARCELONA

DATOS DE CONTACTO

Si quieres saber más sobre nosotros
tómate unos
minutos y visita nuestra página
Los manuales ya se pueden adquirir por todo el público en el
portal digital de Obrapropia
http://www.obrapropia.com/Resultados?filter=fevafa

www.fevafa.org
Ah, y no te olvides de participar en
nuestro BLOG “FEVAFA Opina”
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CURS “EL PAPER DEL CUIDADOR”
REUNIÓ AMB L'ALCALDESSA D'ALAQUÀS
El 14 de maig representants de FEVAFA es van reunir amb
l'Alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García, la presidenta de l'Associació de Jubilats d'Alaquàs i la Junta Directiva d'AFA SUD
(Associació Local). A aquesta reunió es van intercanviar
impressions i es va informar de l'evolució de cada entitat dins
de la localitat.

en VALENCIÀ / en CASTELLANO
PRÒXIMA ASSEMBLEA GENERAL FEVAFA

FEVAFA ha convocat Assemblea General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc el
pròxim dia 13 de juny a les 9:30 en primera
convocatòria i als 10:00 en segona, a celebrar
en l'Edifici CA DON JOSÉ (Plaça Constitució, 5,
46650 Canals (València)).
TARGETA SANITÀRIA “DOBLE A”

FEVAFA col·labora de nou amb l'Ajuntament d'Alaquàs. A
través de la ponència “el paper del Cuidador: la sobre
càrrega del cuidador”, realitzada per AFA Castelló dins
del 2n CURS PER A CUIDADORS NO PROFESSIONALS DE
PERSONES AMB DEPENDÈNCIA, els assistents han conegut tècniques de prevenció de l'estrés, hàbits saludables,
quins són els límits de l'atenció i els principals senyals
d'alarma. El nostre agraïment a Minerva Tirat, Treballadora Social d'AFA Castelló, per la seua magnífica exposició.

RECORDA: a la Comunitat Valenciana les persones que
patixen Alzheimer tenen dret a sol·licitar la Targeta Sanitària
doble A.

REUNIÓ AMB ESQUERRA UNIDA
El President de FEVAFA, Emili Marmaneu (esq.) es va reunir
el dia 14 de maig amb Paco Valero (dta.) i Marga Sanz
(centre), EUPV, per a presentar totes les reivindicacions i
millores en matèria d'Alzheimer que proposa el col·lectiu. Les
principals línies de treball, entre les moltes plantejades, han
sigut la creació d'un pla d'Alzheimer, el compliment de la Llei
de Dependència i el foment de la detecció precoç de l'Alzheimer.

MARCA LA X SOLIDÀRIA
A què es destinen aquests diners? El 78% de les ajudes
van destinades als afectats per l'Alzheimer i a infinitat de
projectes socials (majors, infància, dona, discapacitat…),
el 3% al desenvolupament sostenible i el 19% a la
cooperació internacional.
A través d'aquesta ajuda gestionada pel Ministeri de
l'Interior, les Associacions d'Alzheimer poden realitzar
molts dels seus programes assistencials.
Marca la X Solidària en la teua declaració de la renda,
estaràs ajudant-nos.

QUÈ PERMET ESTE DISTINTIU?
Este distintiu permet als seus portadors:
1. Accedir a l'interior de les consultes mèdiques acompanyats
pel cuidador principal i sempre que la situació clínica el permeta.
2. Minimitzar, en la mesura de les possibilitats, el temps
d'espera entre la seua arribada al centre sanitari i el moment
de la visita, en relació a l'hora prèviament concertada.
QUE CONSISTIX ESTE DISTINTIU?
El dit distintiu, com s'aprecia, queda inclòs en la targeta SIP i
identificat amb l'AA que significa Acompanyament, Accessibilitat i Suport.
TOTA LA INFORMACIÓ EN www.fevafa.Org

DISPROCAR AMB FEVAFA

FORUM EUROPA: CIUTADANS

RECORDA: en els tallers DISPROCAR el 5% de la teua
factura serà Donat a FEVAFA. Demana-ho!!!!

Emili Marmaneu amb Carolina Punset, Candidata a la Presidència de la GV per "Ciutadans", després de la conferència
que junt amb Fernando Giner va realitzar el 21 de maig al
Forum Mediterrani. Ambdós van estar acompanyats per
Alberto Rivera.

LLIBRE “EL MEU IAIO”
Coneixes el nostre
llibre
“EL
MEU
IAIO”? Es tracta
d'un projecte destinat a acostar la
malaltia
d'Alzheimer
als
xiquets
d'entre 8 i 11 anys.
L'autor és Enrich Lluch, escriptor natural d'Algemesí
(València) i la il·lustradora Carmen Pérez, resident a Elx
(Alacant).

Contacta amb nosaltres
AGENDA FEVAFA
09/06/15-CURS PER A CUIDADORS “ESTRATÈGIES
D'INTERVENCIO AMB PERSONES AMB ALZHEIMER”
13/06/15-ASSEMBLEA GENERAL I EXTRAORDINÀRIA
FEVAFA A CANALS (VALÈNCIA)
16/06/15-CURS PER A CUIDADORS “PROTECCIÓ JURÍDICA” A ALAQUÀS
23/06/15-ASSEMBLEA GENERAL IBV EN LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

SOLIDARIS AMB L'ALZHEIMER
Si coneixes una entitat, empresa, ajuntament o
institució que vullga recolzar la nostra causa
declarant-se “Solidari amb l'Alzheimer”
CONTACTA AMB NOSALTRES

ELS NOSTRES LLIBRES A LA VENDA

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

FÒRUMS FORMATIUS
03-05/06/15-57é CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE GERIATRIA I GERONTOLOGIA A SANT SEBASTIAN
09-12/06/15-ICVR 2015 - INTERNATIONAL CONFERENCE
ON VIRTUAL REHABILITATION A VALÈNCIA
18-19/06/15-INTERNATIONAL
ACADEMY
NUTRITION
AND AGING A BARCELONA

DADES DE CONTACTE

Si vols saber més sobre nosaltres
pren-te uns minuts i visita la nostra
pàgina www.fevafa.org
Els manuals ja es poden adquirir per tot el públic en el portal
digital d'Obrapropia
http://www.obrapropia.com/Resultados?filter=fevafa

Ah, i no t´oblides de participar al
nostre BLOG “FEVAFA Opina”

