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DECLARACIÓ DE LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (FSMCV).

Conscients que 1'Alzheimer es el tipus de demencia mes prevalent que, en
1'actualitat afecta a Espanya a 3, 5 milions de persones entre els que la
pateixen i els seus familiars cuidadors.
Conscients que 1'Alzheimer es un problema de carácter sociosanitari, el
principal abordatge del qual s'estableix en 1'ámbit familiar.

Conscients que encara no h¡ ha tractament efectiu ni prevenció adequada que
^ermeta pal-liar els efectes de la malaltia.

Conscients que la prevalenga de la malaltia es veurá duplicada en els próxims
vint anys degut, fonamentalment, a la major esperanga de vida de la població.
Conscients que els costos directes i indirectes que genera 1'Alzheimer entre
les famílies supera els 30. 000 anuals.
Conscients de 1'escassa dotado de recursos sociosanitaris específics amb que
es compta per a afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades.
Conscients que, a pesar de les diferents recomanacions formulades des del

Parlament Europeu, la Comissió Europea i, mes recentment, 1'Organització
Mundial de la Salut a Espanya no h¡ ha un pía específicament dirigit a pal-liar
els efectes de la malaltia.

Sabedors que entre les nostres familiars pot arribar a existir una important
incidencia de la malaltia, que la unió fa la forga i que es important ser
coneixedors de la realitat que afecta esta malaltia.

Sabedors de qué la poblado local de maltes comarques de la Comunitat
Valenciana está envellint i que aixó comporta importants riscos a 1'hora
d'adquirir o patir una demencia (sobretottipus Alzheimer).
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La Federado de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), vol

fer constar la seua preocupado cap este problema de primera magnitud
declarant-se "Empresa Solidaria amb 1'Alzheimer".
D'esta manera, la Junta Directiva de La Federado de Societats Musicals de la

Comunitat Valenciana vol, amb este gest institucional, servir d'exemple a
altres empreses i recalzar a la sensibilització i conscienciació de la societat,
institucions i polítics sobre este problema sociosanitari de primera magnitud.
Declarant-se "Associació Solidaria amb 1'Alzheimer", la Junta Directiva de la
Federado de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, recalza la

iniciativa liderada per 1'Alianga per 1'Alzheimer que reivindica la posada en
marxa d'una Política d'Estat d'Alzheimer.

A Valencia, a 10 d'abril de 2021

Per la Federado Valenciana d'Associacions
de Familiars i Persones amb Alzheimer
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