SOPAR BENÈFIC 2017
El pròxim divendres 17 de novembre tindrà lloc
al Restaurant Molí Canyar de Potries, el sopar
benèfic que organitzem tots els anys
per recaptar fons per a l’Associació. El
sopar estarà presentat per Jessica Cánovas, periodista a Onda Cero Gandia.
Farem entrega del Tulipa d’Or a
aquella persona que ha col·laborat amb nosaltres de manera desinteressada i amb l’ànim d’ajudar-nos perquè continuem endavant.
Després del sopar rifarem nombrosos sortejos: nits d’Hotel amb sopar, desdejuni i spa, cistella licors
de Casa Colau i un sopar.

La nit finalitzarà amb el concert del grup
musical Parkin Son Music, que ens farà ballar amb el seu repertori més rocker.
Els tiquets del sopar es poden arreplegar
a l’Associació Parkinson Gandia Safor.
Si no pots vindre al sopar, pots col·laborar amb Fila Cero. Per a més informació truca al nostre telèfon
962 95 09 54 o envia un correu electrònic a parkinsonsafor@gmail.com.
Us esperem!

Cicle de Xerrades als Pobles

Donatiu III Festa Solidària

El passat 25 d’Octubre vam realitzar la primera de les
xerrades del Cicle de Xerrades als Pobles a Villalonga.
La xerrada va ser tot un èxit d’assistència.
Moltes persones es van interessar per conéixer la
malaltia de Parkinson, encara que no eren afectats
directes ni indirectes.
Conéixer els principals
símptomes i el més important, la diferència entre Parkinson i Alzheimer, ja que es
pensa que és el mateix.

El passat dilluns 23 d’octubre la Falla Rois de Corella
ens va fer entrega del donatiu recaptat a la III Festa
Solidària.
Agraïm de nou el seu suport, molt important perquè
l’Associació puga dur a terme les seues teràpies per
millorar el dia a dia de les persones afectades de Parkinson, així com totes les activitats i esdeveniments
per donar a conéixer la malaltia.

El pròxim 16 de novembre
anirem a Lloc Nou de Sant
Jeroni a les 18 hores.

Ajudes i Subvencions 2017
L’ Associació Parkinson Gandia Safor, treballa i lluita dia a dia per mantenir actives les seues teràpies, serveis i activitats que ajuden als malalts
de Parkinson. Les professionals que treballen a l’Associació fan possible
les justificacions i les tramitacions de totes les ajudes i subvencions de les
diferents entitats i organismes públics.
Enguany, hem rebut un total de 45.000€ gràcies a les ajudes i subvencions de l’Ajuntament de Gandia, Diputació de València, Vicepresidència
i conselleria d’igualtat i polítiques inclusives, Conselleria de Sanitat amb
l’ajuda de Cocemfe València.
Sense aquestes subvencions, l’Associació Parkinson Gandia Safor, no
podria seguir avant amb els seus projectes, activitats i teràpies, tan necessàries per a aquest col·lectiu d’afectats.

Actuació Parkin Son Music a
la Celebració del Dia del Cofrade
El passat diumenge, 22 d’octubre, Parkin Son Music
va actuar a la celebració del Cofrade de la Junta Mayor de Hermandades Semana Santa Gandia. Gràcies
a tots per participar i gaudir de la nostra música.
Què no pare!

L’ Associació Parkinson Gandia Safor
firma un conveni amb la Fundació
Lluís Alcanyís
A través d’aquest conveni, la Fundació Lluís Alcanyís es compromet a dur a terme programes i activitats d’assistència, docència i recerca per al col·lectiu de l’associació per ajudar a
millorar la qualitat de vida de les persones amb
Parkinson i altres malalties neurodegeneratives.
Més concretament s’oferiran serveis sociosanitaris
en les diferents Clíniques gestionades per la FLA a
les persones associades, es desenvoluparan treballs
d’investigació en el camp del Parkinson dirigits per
la FLA, i s’utilitzaran les dades clíniques de les persones que reben assistència sanitària difonent aquests
resultats per aconseguir una millor qualitat de vida.

