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EDITORIAL
Aquest especial és sobretot per 
donar les gràcies a tots aquells que 
han fet possible que puguem 
celebrar els 40 anys del Club 
d'Avis les Saleses. 

Tots som Saleses!!!



Celebració del 40 aniversari de les Saleses a la 
Fira Modernista de l'eixample

Inauguració de la celebració del 40è 
aniversari del Club d'Avis les Saleses 
a càrrec de la Consellera del districte 

de l'eixample M. Carme Méndez 

Xavier Vidal, president 
durant 29 anys de l'associació,  

presenta la festivitat.

La Laura, la Marga i la Mª José a l'estand de Club d'Avis les Saleses 
a la Fira Modernista de l'Eixample



Celebració del 40 aniversari de les Saleses a la 
Fira Modernista de l'eixample

Actuació del Cor Carlit Gospel

Susana Jiménez (directora 
del Club d'Avis les Saleses) 
amb en Pep, del Cor Carlit 

Gospel



Celebració del 40 aniversari de les Saleses a la 
Fira Modernista de l'eixample

Teresa Codina, actual 
presidenta; Laura Zigón, 

treballadora; Pilar 
Fernández, vocal de la junta 
i Susana Jiménez, directora 

de l'entitat.

La Zonia, la Mari, la Susana, la María, la Juany, la 
Martha i la Laura, part de l'equip Saleses.

L'Alba i el Xavi de 
l'equip de les Saleses.

L'Alba i la 
Míriam de 
l'equip de 

les Saleses.

L'Àngels García, secretaria 
de la junta actual.



Celebració del 40 aniversari de les Saleses a la 
Fira Modernista de l'eixample

Homenatges i reconeixements a persones vinculades a l'entitat

Homenatge a la Dolors Vilaseca, primera 
sòcia de l´entitat i al seu marit, el Sr. Borrell.

Reconeixement al Sr.Rubio, fundador 
de l´entitat.

Homenatge a la Paquita Escobairó, vídua 
de Ricard Julià, fundador de l'entitat. 

Reconeixement a la sra. Montforte, vídua 
de Monforte , fundador de l´entitat. 

Homenatge a la Laura Zigon, treballadora 
de l'entitat.



Celebració del 40 aniversari de les Saleses a la 
Fira Modernista de l'eixample

Gràcies per compartir aquest 
moment amb tots nosaltres. 
Un gran record que ens 
acompanyarà al llarg de la 
història de les Saleses.

Homenatge a l´Àngels Tudon, vídua d´en 
Rafel Garcia, fundador de l´entitat.

Homentage a l´Angelina Sanmartí, 
voluntària de l'entitat.

Reconeixement al Miquel Mateu, soci, 
voluntari i amic de l'entitat.

Reconeixement al Xavier Vidal, president 
de l'entitat durant 29 anys.

Reconeixement a la Susana Jiménez,
directora general de l'entitat.



Activitats i notícies
Què hem fet 

Visita al museu de la
xocolata!!!

D i a d a  d e  G e r m a n o r -  1 3  j u n y  a  l e s  1 0 : 0 0 h

Com és tradició, farem una trobada de totes les persones que viuen i 
conviuen a l'entitat, familiars, voluntaris, amics, etc... 

Durant tot el dia podreu fer-vos fotos al fotocall Saleses 40.

Programa: 

10:00 h - Rebuda amb aperitiu.  
11:00 h - Tómbola Saleses. Sempre toca! 
13:00 h - Dinar de germanor. 
15:30 h - Monòleg a càrrec de Xavier Vidal 
16:30 h - Havaneres "els taurnos del Raval" 
17:30 h - Fi de festa 

MENÚ 
Entrants freds i calents 

Fideuà Saleses 40 
Postres i cafè 

Begudes i cava 
Preu familiars i/o 

convidat: 
 10 Euros 




