
 

GIMCANA FAMILIAR - FESTA MAJOR 2020 
 
Una de les nostres línies d’actuació com a entitat que treballa amb i per persones que conviuen amb la 

malaltia d’Alzheimer rau en la sensibilització dels més menuts. Sabem que l’educació de les persones i 

concretament la dels més petits, els quals seran el nostre futur, ens permetrà un canvi real vers el demà. 

 

Per aquest motiu i entorn de la Festa Major de Sant Cugat, des d’AFA-VO  us proposem participar en una 

gimcana familiar, que fins ara hem dut a terme de manera presencial, però que aquest any, per la situació 

actual que vivim, no és possible. L’activitat comptarà amb un seguit de proves molt divertides que caldrà 

superar i que podeu veure en el document adjunt. 

Volem oferir un espai de diversió pensat per famílies, amb la idea de donar a conèixer la malaltia, donar-nos a 

conèixer com entitat i crear un espai de conversa i reflexió sobre els canvis o les dificultats que patim quan ens 

fem grans. La informació  és coneixement i el coneixement ajuda a dur a terme una millor cura. 

 

Per participar només cal omplir les dades d’inscripció i enviar-nos-les i fer la donació de 8 €.  

 L’equip es pot fer a partir de dues persones. 

 La gimcana  es pot començar en el moment en que es realitza la donació i acabar abans del 

dia 30 de juny. 

 La validarem a l’enviar-nos una frase explicant que heu après, o enviant una foto al WhatsApp 

656671227 d’alguna de les proves o penjant una foto al vostre Instagram etiquetant a 

l’associació @afavalles 

 

La donació que feu per realitzar la gimcana (de 8€ per equip), anirà destinada a cobrir els serveis d’atenció 

domiciliària (estimulació cognitiva i física a la llar), de totes aquelles persones i famílies que ho necessiten. Us 

podeu imaginar la dificultat extra que han viscut i viuen les persones que tenen un familiar malalt d’Alzheimer 

durant l’Estat d’Alarma, la situació de confinament i l’afectació dels serveis d’atenció i suport que puguin 

utilitzar? 

  

Podeu apuntar-vos enviant aquest full d’inscripció a  info@afavalles.com  

 

NOM DE L’EQUIP (Feu volar la imaginació) __________________________ 

 

PERSONES  DE L’EQUIP: 

 

Nom i cognoms Edat AUTORITZO A QUE IMATGES QUE ENVIEM LES 

PUGUI UTILITZAR AFA VO EN LES SEVES XARXES  

SOCIALS I BUTLLETI 

   

   

   

   

   

   

 

Feu la donació dels 8 € al c/c de La Caixa: ES57 2100 4547 2522 0011 0343 

Feu constar el nom de l’equip en el moment de fer l’ingrés. 

 

Gràcies per la vostra participació i sensibilització cap a qui pateix aquesta malaltia. 

mailto:info@afavalles.com

