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Gran èxit de la celebració de la IV Diada de Germanor

EDITORIAL

Gran èxit de la Diada de 
Germanor, amb una 
participació de 126 

persones!! Vam gaudir de 
ball, música, actuacions i un 

bon àpat tots plegats!!
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Activitats
Què hem fet 

Com cada any, celebrem la revetlla de 
Sant Joan als nostres centres! 
No hi falten les coques, el cava i algun 
que altre petardo... 

Berenada i presentació dels quadres 
personalitzats al centre Rosa Franch.
Una imatge val més que mil 
paraules... 

Al maig vam participar a la Fira 
Modernista del barri amb la nostra 
paradeta, amb productes artesanals 
fets per voluntaris i persones que 

viuen a la llar.

Al juny,les persones que viuen i 
conviuen a Ramon Sala i Rosa Frach 

van fer una visita al Parc Güell.



Les Saleses per dins

Seguim millorant

Personal Voluntaris

Formació Grups de Treball

Taller ACP "La relació 
com a eina de treball". 

Impartit per Alzheimer 
Catalunya.

Grup Treball Uniformes 
L'acció d'aquest grup ha estat valorar 
l'ús dels uniformes i ha detectat que no 
dur uniforme facilita la proximitat i la 
calidesa, alhora que treu barreres i es 
generen relacions més autèntiques. 

A les Saleses 
uniformes fora!

Amb la introducció del paradigma de l'ACP als 
nostres centres, hem cregut convenient la creació

de la figura del coordinador de projecte que la 
asumiran la Sandra Estrada i el Xavi Urrea. 

 
Sandra Estrada: 

Dilluns/Dimecres/Divendres (Fisio)
Dimarts i Dijous (Coordinadora) 

Xavi Urrea: 
Dimecres/Dijous/Divendres (Psicòleg) 

Dilluns i Dimarts (Coordinador) 
 

Reunions de personal: 
22 de juny a Rosa Franch 
29 de juny a Ricard Julià 
3 de juliol a Ramon Sala 

Volem que els voluntaris formin 
part del dia a dia de l'entitat. 

S'estan fent molts esforços en 
aquesta línea. 

Pensem que el voluntari és una 
peça clau per poder acompanyar 
a les persones que atenem en el 

seu projecte de vida. 

Curs de Comunicació  
"Comunicar per...". 

Impartit per CAUSES.

El personal es forma per poder 
acompanyar millor a les persones 
que viuen i conviuen a les Saleses:



Agenda

No t'oblidis!!

J u l i o l

Sortides a la platja 
Com ja és tradició a les Saleses, farem 

les sortides a la Barceloneta amb 
aperetiu inclòs. 

11 de juliol Ricard Julià 
22 de juliol Rosa Franch i Ramon Sala 

Amb l'arribada de l'estiu arriba la calor. 
Recomenacions: 

1. Utilitza roba lleugera de cotó, colors 
clars i que no sigui ajustada. 

2. Beu aigua i sucs de fruita sovint. 
3. Evita sortir a les hores del migdia. 

4. Redueix les activitats intenses. 
5. Evita els menjars molt calents i 

calòrics. 

Bon estiu!!!


