COMENÇAMENT CURS 2017/2018
El dilluns 11 de setembre
començàvem a un nou curs
2017/2018 ple d’il·lusió, nous projectes, experiències i amb teràpies i
activitats destinades als nostres socis i sòcies afectats per la malaltia de
Parkinson.

Les teràpies que realitzem a l’Associació
de ParkinsonGandia Safor, van destinades
únicamentper als socis i les sòcies de l’Associació, amb l’objectiu que milloren el seu
dia a dia i tinguen el suport de professionals que els puguen acompanyar durant la seua malaltia.

Us recordem que el nostre horari d’atenció és de dilluns a dijous de
10 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 hores.
Vine a demanar-nos informació sobre la
malaltia, sobre les teràpies que realitzem
per millorar el dia a dia de les persones
afectades de Parkinson, les activitats,
esdeveniments o cursos que oferirem aquest nou curs.

Aquestes estan enfocades dins dels principals símptomes que té la malaltia, tals
com, mobilitat i la marxa, la parla, la comunicació i la deglució, així com la conservació del nivell cognitiu i el tractament
de la depressió i ansietat, entre altres.

Cicle de Xerrades als Pobles
Aquest nou curs 2017/2018 volem continuar
donant a conéixer la malaltia en l’àmbit local, explicant els principals símptomes, com avança pels
diferents estadis: lleu, moderat i greu, així com
les funcions principals de
l’Associació, ja que a la
comarca de La Safor hi ha
al voltant de mil persones
afectades de Parkinson.
La primera d’elles serà
el pròxim 25 d’Octubre
a Villalonga, a les 18.00
hores. Esperem la vostra
assistència a totes aquelles
persones que estigau interessades.

III Festa Solidària
Falla Roís de Corella
La Falla Roís de Corella ha organitzat la III Festa Solidària a benefici de l’Associació de Parkinson Gandia
Safor, que tindra lloc el proper dissabte 7 d’Octubre
al Carrer Benicanena, nº65.
La programació és la següent:
10:30 - Inici de tallers
11:00 - Passabars amb xaranga
12:00 - Actuació de Saxo Explícito
12:30 - Repartiment de recapte
fideuà
13:30 - Concurs fideuà
16:00 - Entrega de premis
¡Vos esperem!

¡EN MARXA!
El passat dilluns 25 de setembre, les fisioterapeutes de l’Associació
Laura Gregori i Rosana Pedro, van preparar una classe molt especial
dedicada exclusivament a la marxa, la millora de l’equilibri i la coordinació.
Els afectats pel Parkinson, tenen greus dificultats en mantenir una marxa continuada, ja que pateixen períodes en off que els fa
paralitzar-los completament, impedint que puguen continuar
caminant amb normalitat, i causant, en moltes ocasions, greus caigudes.
Per intentar evitar aquestes situacions, Laura i Rosana, van preparar
aquesta activitat , ja que els socis i sòcies tenien aquesta necessitat
específica.

Sopar Benèfic
Ja tenim data per al sopar benèfic que organitzem tots els anys!
Data: 17 de novembre
Hora: a les 21.30
Lloc: Molí Canyar Restaurante (Potries)
La nit estarà amenitzada pel nostre grup estrella PARKIN SON MUSIC,
a més d’altres actuacions, sortejos i moltes més sorpreses que us anirem desvetllant a poc a poc.
Els tiquets els tindreu disponibles a partir del 16 d’octubre a l’Associació de Parkinson Gandia Safor.

