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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 



OBJECTIUS 2020 – 2021 

Consolidació teixit associatiu per articular propostes de futur, que permetin 
inspirar polítiques específiques de protecció a les persones afectades.

Reconeixement de FAFAC com interlocutor vàlid per tots els actors 
implicats amb l’abordatge de la malaltia de l’Alzheimer i d’altres demències.

Sensibilitzar  i fer partícip a la societat, de la problemàtica real que 
representa l’Alzheimer

Generar banc de coneixement, que aporti fortaleses als membres que 
conformen la FAFAC per tal que estiguin  prou preparats i capacitats pe 

desenvolupar les seves funcions i competències.

Dissenyar, activar i desenvolupar metodologies sistematitzades de treball 
que permeti una valoració i interpretació de la informació que es té.

Garantir la continuïtat i la capacitat operativa de la FAFAC.



Manteniment de la figura de la secretària tècnica

Desenvolupament i millora d’un programa comunicació estratègica

Recerca de noves vies de finançament i de millora de costos.

Gestió per l’obtenció de la qualificació com a entitat d’utilitat pública.

Presència institucional activa en totes les Organitzacions directament o indirectament 
relacionades amb l’activitat de l’Associació.

ACCIONS PROPOSADES 2020-2021



ASSEMBLEES
ORDINÀRIES: 1

JUNTA DIRECTIVA: 5

EQUIP DIRECTIU:  13

REUNIONS
FAFAC 2020
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IRPF 2020 DIPUTACIÓ 
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CALENDARI SOLIDARI 2020

Recaptació: 
57.030€

Entrega recaptació del Calendari Solidari que 
cada any es fa en col·laboració amb els
Mossos d’Esquadra, 16 juliol 2020



HEM IMPULSAT LES XARXES SOCIALS DE FAFAC

Seguidors: 654
Me gusta: 563
Visites pàgina: 10.512 

Impressions: 24.432
Tweets publicats: 96
Nous Seguidors: 99
Seguidors totals: 307
Visites: 2011



HEM CANVIAT IMATGE CORPORATIVA



ACTIVITATS 2020

FORMATIVES

•Curs Mediació i 
Gestió del 
Conflicte

•Formació i gestió
IRPF

TALLERS

•Cures musicals

•Cuida el teu cos

SENSIBILITZACIÓ

•Campanya 
Seguretat Mossos 
d’Esquadra (Guia 
informativa, díptic)

•Campanya 
Prevenció en Salut 
Cerebral

RECAPTACIÓ

•Gestió IRPF 

GSAM

• 4 GSAMs



TALLERS DE CURES MUSICALS PER CUIDADORS FAMILIARS

Participació d’AFA Reus i AFA Figueres



PROJECTE CUIDA EL TEU COS

Realització de videos adreçats a les famílies, 
penjats al web de FAFAC

S’han penjat 6 
vídeos a la pàgina 
web de FAFAC



CAMPANYA DE PREVENCIÓ 

183 participants

5 AFAs participants: 
Reus, Lleida, 
Barcelona, Vallès 
Occidental i 
Maresme

“Cuida el teu Cervell” consisteix en una
valoració gratuïta de la salut cognitiva 
de les persones amb dubtes sobre la
seva memòria. 



OBJECTIUS 2021 – 2022 

Consolidació teixit associatiu per articular propostes de futur, que permetin 
inspirar polítiques específiques de protecció a les persones afectades.

Reconeixement de FAFAC com interlocutor vàlid per tots els actors 
implicats amb l’abordatge de la malaltia de l’Alzheimer i d’altres demències.

Sensibilitzar  i fer partícip a la societat, de la problemàtica real que 
representa l’Alzheimer

Generar banc de coneixement, que aporti fortaleses als membres que 
conformen la FAFAC per tal que estiguin  prou preparats i capacitats pe 

desenvolupar les seves funcions i competències.

Dissenyar, activar i desenvolupar metodologies sistematitzades de treball 
que permeti una valoració i interpretació de la informació que es té.

Garantir la continuïtat i la capacitat operativa de la FAFAC.



Manteniment de la figura de la secretària tècnica

Disposar d’una seu social pròpia de la Federació

Manteniment i consolidació d’un programa de comunicació estratègica

Recerca de noves vies de finançament i de millora de costos.

Gestió per l’obtenció de la qualificació com a entitat d’utilitat pública.

Presència institucional activa en totes les Organitzacions directament o indirectament 
relacionades amb l’activitat de l’Associació.

ACCIONS PROPOSADES 2021-2022



Manteniment de la figura de la secretària tècnica

Disposar d’una seu social pròpia de la Federació

Manteniment i consolidació d’un programa de comunicació estratègica

Recerca de noves vies de finançament i de millora de costos.

Gestió per l’obtenció de la qualificació com a entitat d’utilitat pública.

Presència institucional activa en totes les Organitzacions directament o indirectament 
relacionades amb l’activitat de l’Associació.

ACCIONS PROPOSADES 2021-2022


