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FORMACIÓ FEVAFA: Curs a Canals sobre l'II Pla d'Igualtat entre homes i
dones. Afa Canals
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Reunión de FEVAFA Alzheimer con Cristina Gabarda, diputada de Ciudadanos en las
Cortes Valencianas, tras ser convocados para explicar nuestras reivindicaciones.
Reunión con Yaneth Lucía Giraldo, diputada del GP Ciudadanos en Corts Valencianes,
junto a Raquel Amigó, coordinadora del #BiobancoLaFe, y el neurólogo Juan Vázquez.

Reunió de FEVAFA amb Cristina Gavarda,
diputada de Ciutadans en les Corts
Valencianes, després de ser convocats per a
explicar les nostres reivindicacions. Reunió
amb Yaneth Lucía Giraldo, diputada del GP
Ciutadans en Corts Valencianes, al costat de
Raquel
Amigó,
coordinadora
del
#BiobancoLaFe, i el neuròleg Juan Vázquez.

En aquesta ocasió ens reunim amb Carles
Esteve, portaveu de Sanitat de Compromís en
Les Corts, per a traslladar-li nostres
reivindicacions en referència al Banc de
Cervells.
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Continuem amb les nostres rondes de reunions amb els diferents partits polítics. Reunió amb
Irene Gómez, portaveu de Sanitat de Podem. A continuació, hem mantingut una trobada de
treball amb Vicente Rogla, representant de Sanitat de Vox. Traslladem les nostres necessitats i
reivindicacions, especialment referents al Banc de Cervells.

Traslladem també les nostres reivindicacions
a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig i al
coordinador de Polítiques Socials, José Juan
Zaplana, dins de la nostra ronda de
reunions.

Reunió de la nostra junta directiva per a
triar als representants de FEVAFA
Alzheimer en el Comitè Organitzador del
VIII Congrés Autonòmic d'Alzheimer que
es realitzarà a Alcoi. Els nous estatuts i la
incorporació de noves AFAS han sigut uns
altres dels temes principals tractats.
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Seguim amb les nostres rondes de reunions. Al costat de Carmen Martínez, portaveu
adjunta del Grup Socialista en Les Corts Valencianes i Carlos Laguna, president de la
Comissió de Sanitat, per a parlar de la situació del Banc de Cervells així com dels
problemes socials i sanitaris existents en l'actualitat. En la reunió han estat també
presents Raquel Amigo, coordinadora del #BiobancLaFe, Jaime Ferrero, neuropatòleg i
Juan Vaz, neuròleg.

El nostre President, Emilio Marmaneu,
assisteix a l'acte d'inauguració del nou
Centre de Dia de Afa La Safor
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Moltíssimes gràcies a l'I.E.S. El Cabanyal de
València per la seua donació a través del
mercat ambulant solidari organitzat per la
Biblioteca de l'Institut, amb la col·laboració de
l'alumnat i professorat del centre. El
nostre President, Emili Marmaneu, va agrair
personalment el gest solidari, informant els
alumnes i alumnes del treball diari de FEVAFA
Alzheimer i els seus 38 AFAS.

Primera reunió a Alcoi del nostre Comitè
Organitzador
del
VIII
Congrés
Autonòmic d'Alzheimer. Hem sigut
rebuts per la regidora de Polítiques
Inclusives
de
l’Ajuntament
d'Alcoi, Aranza de Gracia Gomis, amb qui
hem visitat diferents ubicacions i
dialogat sobre la futura programació i
organització del Congrés.
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Reunió amb el director general
d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària,
Javier Burgos, i la cap del servei
d'Investigació Sanitària, Nieves Alba, de
la Conselleria De Sanitat. GVA, als qui
hem traslladat les nostres sol·licituds,
entre elles les referents al Banc de
Cervells.

LES NOSTRES DADES DE CONTACTE:

Avda. Tres Creus, 67
València
E-mail: info@fevafa.org
Telf.: 96.151.00.02
Mòbil: 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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