
proximitat calidesa

Bon Nadal i feliç 2020!!!

Com cada any, us desitjem unes
bones festes amb la vostra gent i
un any vinent amb molta salut i
felicitat.
 
Bon Nadal i Feliç 2020 a tothom.
Per un any ple de bons moments
i grans records!!!
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EDITORIAL

No t i c i a r i  Sa l e ses Desembre 20 1 9
Núm . 27

familiaritat reconeixement

Entitat sense afany de lucre des de 1978



Sortida per la ciutat: Visita al mercat de Santa Caterina
Activitats i notícies

Prenent un cafè ben
calent

Entrada al mercat de Santa Caterina

Visita a la Catedral i la plaça de la Seu

Passeig pel Port de Barcelona

Sortida per la ciutat: El Port de Barcelona



Seguim millorant
FORMACIÓ EN
DEMÈNCIES I TRASTONRS
DE CONDUCTA.
Formació específica, per a
tot el personal que no
l'havia fet, sobre com actuar
en situacions complexes.
                                          

Les Saleses per dins

A partir del mes de desembre,
iniciarem l'espai de reflexió de les
persones que viuen i conviuen a
l'entitat. Aquest espai es realitzarà un
cop al mes, durant la primera setmana
complerta de cada mes i es tractaran
tots els temes d'interès de les persones
que viuen i conviuen a l'entitat. Us
animem a participar-hi!!!!

I N F O R M A C I Ó  D ' I N T E R È S

FORMACIÓ ACP 
DE NIVELL 1 
a la nostra entitat realitzat per:
 
- Karla Yaneth A
- Mónica Merchan C
- Rufina Yamileth S
- Ibeth Quimbiamba
                                          

Durant e l mes de
novembre hem
fet :

Número de l o t e r i a de Nada l

Com cada any, farem una reunió
amb tots els familiars de les persones
que acompanyem. Esperem que
pugueu assistir-hi.
 
Data: 12/12/2019 a les 17:00h
Lloc: c/consell de cent 403, 3r 2a

Espa i de ref lex ió comun i tàr ia
Reun ió de fami l i ars

Tenim el número de les Saleses reservat a l'administració de loteria nº81
c/ girona, 115, on podeu anar a buscar-lo els que estigueu interessats. 

El número d'aquest any és el:

8 7 . 4 7 3



A C T E S  D E  N A D A L

Berenar de Nadal
17 de desembre

16:30h

Ramon Sa la Rosa Franch Ricard Ju l ià

Cantada
alumnes Nostra

Senyora del
Rosario

20 de desembre
11:00h-12:00h

Berenar de Nadal
23 de desembre

17:00h

Berenar de Nadal
19 de desembre

16:30h

Cantada
alumnes Nostra

Senyora del
Rosario

20 de desembre
11:00h-12:00h

Cantada
alumnes Nostra

Senyora del
Rosario

20 de desembre
11:00h-12:00h

Sopar de Nadal
24 de desembre

Dinar de Nadal
25 de desembre

Dinar de Sant Esteve
26 de desembre

Sopar de cap d'any
31 de desembre

Dinar de Sant Esteve
26 de desembre

Sopar de cap d'any
31 de desembre

Sopar de Nadal
24 de desembre

Dinar de Nadal
25 de desembre

Dinar de Sant Esteve
26 de desembre

Sopar de cap d'any
31 de desembre

Dinar de Sant Esteve
26 de desembre

Sopar de cap d'any
31 de desembre

Sopar de Nadal
24 de desembre

Dinar de Nadal
25 de desembre

Dinar de Sant Esteve
26 de desembre

Sopar de cap d'any
31 de desembre

Dinar de Sant Esteve
26 de desembre

Sopar de cap d'any
31 de desembre

Missa de Nadal i cantada dels alumnes de Lestonac amb dates per concretar.     
Ho informarem el més aviat possible. Estigueu atents a les xarxes socials i als taulells
d'anuncis de les unitats de convivència.


