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Carnestoltes a les Saleses

EDITORIAL
Aquest mes de març vam celebrar el
Carnestoltes quinze voltes!!!
Com marca la tradició, a taula no ha
faltat la butifarra d'ou, la coca de llar
dons i la truita de mongetes!!
Bon profit!

Sumari
1. Notícia destacada - Editorial.
2. Activitats - Què hem fet.
3. Les Saleses per dins - Seguim
millorant.
4. Agenda - Nota informativa

Activitats i notícies
Què hem fet

REUNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORES
a la seu del districte

Carnestoltes

Les Saleses per dins

Formació

FORMACIÓ INTERNA (Mari i Cris)
MOBILITZACIONS I AJUDES
TÈCNIQUES:
- Ramon Sala
03/04/19 15H
- Ricard Julià
09/04/2019 15H
- Rosa Franch 11/04/2019 15H

Nou horari del servei de PODOLOGIA. A
partir del mes d'abril será els dimecres dels
mesos imparells amb el següent ordre:
- Unitat Ricar Julià: primer dimecres.
- Unitat Ramon Sala: segon dimecres.
- Unitat Rosa Franch: tercer dimecres.

El dia de la dona - vaga feminista

El dia 8 de març,
l'equip del Club
d'Avis les Saleses
es va afegir a la
reivindicació de la
vaga feminista!!
Ens volem totes
vives i lliures!!
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Seguim millorant

El metge, Matias Galán, canvia l'horari a la unitat de convivència
Ricard Julià. A partir d'aquest mes l'horari de visita médica serà els
dijous.
Arminda Guillén , gero matí Rosa Franch, passarà a partir de l'1 d'abril
a Ricard Julià en el torn de nit, gràcies a la promoció interna de l'Entitat
A la unitat de convivència Ramon Sala Yanet Villalobos s'incorpora al
torn de nit.

Agenda
Sant Jordi arriba!!
Aquest any la nostra entitat
tindrà una
paradeta de Saleses solidària de
Sant Jordi al C/Girona 72
contonada Consell de Cent
Vine a visitar-nos i compra la
teva rosa solidària!!!
A les 15.30 ens visitaran els
alumnes de l'escola St. Miquel a
les 3 unitats de convivència¡¡

Abril

Berenar
d'aniversaris

- Ramon Sala 29/04/2019
- Rosa Franch 26/04/2019

Sortides pel barri
Es faran els dies:
- Ramon Sala
els dimarts matí
- Ricard Julià
16/04/2019 matí
- Rosa Franch 01/04/2019 matí
Subjecte a canvis de darrera hora.

Primicia de l'entitat !!!!
Memòria de l'entitat de l'any 2018
Com cada any, la nostra entitat realitza una
memòria amb el recull del que s'ha
esdevingut durant aquell any en el context
de l'entitat i de la tasca que aquesta realitza.
Aquest any està dedicada al 40è aniversari
de l'entitat i a tothom que ha fet possible
aquest petit gran projecte!!
Moltes gràcies a tots!!!

