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Les Reines venen a les Saleses!!!

EDITORIAL
Les reines
arriben a les Saleses i porten regals
personalitzats a les persones que vi
uen i conviuen a l'entitat, sent fidels
al paradigma d'atenció centrada en l
a persona.
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Activitats i notícies
Què hem fet

Any de Centenaris

Aquest any, a les Saleses acompanyem a 6 persones centenàries!!!

Moltes felicitats a totes!!!

Angelina Barrera
ha fet 101 l'11 de gener

Montserrat Gastón
farà 102 el 24 d'abril

Carmen Rodríguez
fará 101 el 29 de juliol

Manuel Blanco
ha fet 101 el 22 de gener

Carmen Curco
farà 101 el 12 d'abril

Josefa Ruzafa
farà 105 el 18 de desembre

Les Saleses per dins
Personal

Els darrers canvis de personal que s'han produït són els
següents:
Edith Gamarra pasa de la unitat de convivència Ricard
Julià a Ramon Sala en el torn de tarda. La substituirà a
Ricard Julià la Karla Acosta.
Judith García s'incorpora com a reforç matí a la unitat
Ramon Sala.
Mª Carmen Molina, s'incorpora com a gerocultora de
reforç el cap de setmana a la unitat Rosa Franch.

III Jornada Participativa Saleses
27 de febrer de 2020
Com ja és tradició, aquest any celebrem la III Jornada
Participativa de les Saleses, per a tots els treballadors de l'entitat.
En aquesta ocasió posarem el punt de mira en tot el recorregut
que hem fet fins ara i com encarar i decidir en equip els nous
reptes de futur entre tots!! Estigueu atents als cartells que
penjarem als centres amb el programa i horaris de la jornada.
Et necessitem per fer-ho possible, no hi faltis!
#TOTSSOMSALESES

Agenda

Febrer

Berenars de carnestoltes
Es celebraran a cada centre a la tarda amb un bon berenar, juntament amb la
celebració dels aniversaris del mes i cadascú podrà triar com disfressar-se amb un
assortit de complements. Les dates programades són:
- Ricard Julià dijous 20/02/2020
- Rosa Franch divendres 21/02/2020
- Ramon Sala dimarts 25/02/2020
Esteu tots convidats!!!

Sortides pel barri
Es faran els dies:
- Ricard Julià: dilluns, 03/02/2020
- Ramon Sala: dimarts, 11/02/2020
*Totes les dates són susceptibles de patir canvis de darrera hora que seràn anunciats als cartells de l'entitat.

Actuacions del Mag Gam Tarrès
Aquest mes de febrer podrem gaudir, a totes les
unitats, de la fantàstica actuació del Mag Gam
Tarrès!!! No us ho perdeu!
Ricard Julià dijous 23/01/2020
Ramon Sala dijous 30/02/2020
Rosa Franch dijous 06/02/2020
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