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Celebrem Sant Jordi a les Saleses!!!

Sumari

EDITORIAL

1. Notícia destacada - Editorial.
Aquest any hem extrenat paradeta Sant Jordi¡¡ Ha
estat d'allò més maravellos. Amb moltes ganes de
tornar a repetir l'experiència!! Moltes gràcies per
la vostra visita i col·laboració!!
Moltes gràcies a els laumnes de l'escola Sant
Miquel i Amics de la gent gran per les roses i
l'estona que ens veu regalar¡¡

2. Activitats - Què hem fet.
3. Les Saleses per dins - Seguim
millorant.
4. Agenda - Nota informativa

Activitats i notícies
Què hem fet

Sant Jordi 19, tot un èxit la paradeta
Saleses, moltes visites i molta
il·lusió¡¡ Gràcies a totes !!

Homenatge a CARMEN CURCÓ
100 anys!!!
FELICITATS¡¡

Visita a l'auditori de Barcelona

Ens visita el GAM TARRES¡¡

Les Saleses per dins
Formació Seguim millorant
En abril hem realitzat formació
interna de MOBILITZACIONS,
AJUDES TÈCNIQUES I PREVENCIÓ
DE CAIGUDES, que ha estat tot un
èxit¡¡
gràcies per la vostra col·laboració.
Per tot el personal adjuntem un
temari sobre el NOU REGLAMENT
GENERAL DE PROTECCIÓ DE
DADES, el mes vinent farem un
questionari sobre aquest tema.

Personal

-Laura Sanjuan és la
gerogultora Matí de Rosa
Franch, esprem que disfruti del
teu nou lloc.
-Frida Gloria serà la gerocultora
matí de Ramon Sala que
substituirà a Emma Porcerlli que
marxa una temporada.
-Agustín López a partir de maig
serà la persona responsable de
manteniment.
Bona sort a tothom¡¡

Maig 19

Agenda
Berenar
d'aniversaris

ANIVERSARIS
Rosa Franch: 24/05/2019
Ramon Sala: 27/05/2019
Ricard Julià: 28/05/2019

SORTIDES
Ricard Julià: 07/05/2019
Rosa Franch: 20/05/2019

Diada de Germanor

12 de juny a Ramon Sala
Com és tradició, farem una trobada de totes les persones que
viuen i conviuen a l'entitat, familiars, voluntaris, amics, etc...
Farem una gran festa amb un bon dinar, tómbola i actuacions
musicals!!

...i recorda, no hi faltis!!!
31 maig i 1-2 juny

visita'ns en la
paradeta de la fira
modernista del
barri
totssomsaleses coreixample fembarri

