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Ja fa temps que a les Saleses pensem en com millorar
l'acompanyament que fem tant a la gent gran que viu i

conviu a la nostra entitat com als seus familiars.

També veiem amb preocupació, com molta gent gran
viu sola al nostre barri, sense gaire suport com a

conseqüència que els serveis socials estan desbordats
per la gran quantitat de gent que han d'atendre i els

pocs recursos dels que disposen.

En els darrers anys, el nombre de persones grans, que
viuen soles al nostre barri ha continuat creixent. Això

comporta la consolidació d'un escenari social nou que
demana no només la nostra atenció sinó la urgent

mobilització de recursos econòmics, tècnics i materials
del camp de serveis socials sociosanitaris.

En aquest sentit les Saleses crida a reforçar el Servei
d'Atenció Domiciliària que les diferents administracions

posen a disposició de la nostra gent gran. 

Mentrestant, i també llavors, acompanyem-nos, tornem
a mirar-nos i a preocupar-nos per totes...només així

millorarem la nostra societat.

#TOTSSOMSALESES

COM MÉS A PROP MILLOR...
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L'Esther i la Faustina, prenent un cafè a un bar de l'Eixample amb la companyia de l'Adela, una de
les nostres voluntàries.

"Si camines sola

arribaràs més

ràpid, si camines

acompanyada

arribaràs més

lluny"

(Proverbi

xinès)
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Aquest any 2019 hem

consolidat un gran equip de

persones voluntàries pròpies

de l'entitat. 

Elles són el motor de moltes

de les activitats significatives

que fem. 

No ens cansarem d'agrair-

vos-ho! Moltes gràcies a

totes!!!

L'adela , l'Anna i la Carme acompanyat a l'Ester, la Teresa i la Rosari a una sortida al
Moll de la Fusta.



A les nostres unitats de
convivència hem atès 71

persones l'any 2019

Gènere
58 Dones
13 Homes

Edat
2 de 60-69 anys 
6 de 70-79 anys

25 de 80-89 anys
32 de 90-99 anys

6 de 100 anys o més

Què fem?

Unitat de convivència Ramon Sala
Unitat de convivència Ricard Julià
Unitat de convivència Rosa Franch
Llar residència 
Espai de convivència diürna Rafel
García (Centre de dia) 

Contribuir al benestar i
plenitud de vida de les

persones grans que viuen 
i conviuen a l'entitat,

acompanyant-les en el
desenvolupament del seu

projecte vital 

                           Ser una entitat de referència en el model d’atenció que
respecta i contempla les preferències, les necessitats i els valors de

cada persona, alhora que els acompanya en la presa de decisions
que guien el seu dia a dia
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visió:

missió:
La nostra ONG gestiona 5 unitats de
convivència:



A les Saleses, sovint ens acompanyen persones voluntàries de

forma puntual, per a ocasions especials o en un temps curt.

En aquesta ocasió, veiem a la Laura Marcela, que va amenitzar

molts moments amb la seva guitarra.

També tenim un equip consolidat de

voluntàries per a sortides i activitats i per

a acompanyaments individuals a les

persones que viuen i conviuen a l'entitat. 



Celebració d'aniversaris:
L'Angelina, el Manuel i la Carme han fet                       anys!!!!!

NOSALTRES ENCARA PODEM DECIDIR, VOLEM
PARTICIPAR DE LES DECISIONS QUE ENS

AFECTEN
.

Aquí tenim una petita mostra del que hem fet aquest 2019
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La Lolita, la Lola i
l'Esperanza fan panellets.

La Beni i la Victòria
preparen regals.

La Remei cosint amb la
seva màquina.

La Cati, la MªRosa i la
Rosa jugant al dòmino.

Aprofitant uns moments de
sol a la plaça de Tetuan.

Sortida pel barri amb les
persones de Ricard Julià.

La Lola, la Roser i
l'Esperanza fent un cafè.

Que no falti un bon refrigeri
per recuperar-se.

Sortida al Mercat de
Santa Caterina.

La Pilar Miró ens porta de
ruta pel Poblenou.

Visita al mercat de la
Concepció.

Visita d'allò més musical a
l'Auditori de Barcelona.

Visita dels amics de la
gent Gran per St. Jordi

Visita dels nens de
Lestonnac per Nadal.

Grups de musicoteràpia.
Fem memòria i cantem..

Activitats d'oci per treballar
l'atenció i  la memòria.

Carnestoltes, quinze
voltes!!!!!

Sortides pel barri grupals i individuals

Activitats significatives

Sortides d'oci i visites culturals

Festes d'aniversaris i celebracions

Activitats terapèutiques



Molts cops, aquestes persones

voluntàries han acabat formant

part de l'equip de voluntariat

permanent de l'entitat, com és el

cas de l'Adela. Una de les nostres

estimades voluntàries que va

decidir quedar-se a l'entitat un

cop la seva mare, que vivia a la

unitat de Ramon Sala, va morir.

Adela (voluntària):

Em costa explicar que

significa per a mi el

voluntariat. Ho resumiré en

tres paraules: PLENITUD,

BENESTAR I AMOR.



Els voluntaris
són fonamentals
per donar vida a

la nostra
comunitat

Tenim un equip
multidisciplinar

especialitzat que
dóna un tracte

molt proper

Elles són la nostra
raó de ser 

Són la llavor de
l'entitat i va néixer
gràcies a les seves

aportacions

Persones
voluntàries i

altruistes que
treballen pel bé

de l'entitat

Col·laborem en
diferents projectes

i activitats amb
escoles,

associacions,
entitats, etc...

Gestionem
3 unitats de

convivència, una
llar i un espai de

convivència
diürna

50

persones

voluntàries

(20 pròpies)

42

professionals

5 

unitats de

convivència

29

entitats

119 

persones

sòcies

persones

acompanyades

6 

membres 

de la Junta

Comunitat

Saleses

Comunitat Saleses 2019
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71



Altres persones voluntàries ens

acompanyen en algun moment

del seu camí, deixant-nos un

gust dolç del seu pas per les

Saleses, com la Mariana, la

Laura Marcela, l'Aida, el mag

Albert Serra (GAM TARRÉS)...,

són alguns dels que ens han

acompanyat aquest 2019.

Albert Serrat (Mag voluntari): 

Elles no ho saben, però jo

gaudeixo més fent aquestes

actuacions voluntàries que

elles veient-les. Els seus

somriures són impagables.



Com a resultat de l'apropament a les persones, s'han creat nous

vincles, més autèntics i duradors, hem incrementat el

sentiment de plenitud i de satisfacció tant en les persones que

viuen a l'entitat com en les persones  treballadores, familiars,

voluntàries i col·laboradores. 

En definitiva, estem creant entre tots una 

COMUNITAT DE VIDA.

Conveni de pràctiques amb Femarec i l'Escola

d'Oficis.

Consolidació del grup de persones voluntàries

Saleses amb un equip pròpi cohesionat.

Inici del projecte "Esmorzars a la carta" a la unitat

de convivència Ramon Sala.

Creació del projecte SÒCIES100 amb avantatges

per a les persones socies.

Finalització de la formació ACP interna de nivell 1

a totes les persones que formen part de l'entitat i

consolidació d'aquesta formació a les noves

incorporacions.

Participació en el programa 30 Plus de Barcelona

Activa amb actuacions d'inserció laboral.

Projectes destacats 2019

Creació del Servei d'Atenció a Domicili.

Projecte d'adquisició d'un edifici nou

adaptat al model ACP

Inici de la formació ACP interna del nivell

2 per a tot el personal de l'entitat.

Continuació amb els grups de treball de

Comunitat de vida, RRHH, Voluntariat i

iniciar nous projectes amb els grups de

treball de Coordinadors d'estada, Pla

d'Acompanyament a la Persona i

Comunicació.

Cap on anem
Projectes ACP "la meva altra llar"

Projectes de Present i Futur...

Foto: 
Reunió general de
l'equip  de les Saleses
on es marquen les
línies que guien el
projecte de l'entitat.
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I un reconeixement especial a

les persones voluntàries

d'altres entitats, que venen a la

nostra per acompanyar les

persones que viuen i conviuen a

les Saleses. 

Voluntàries d'Amics de la Gent

Gran, voluntàries d'escoles del

barri, fundacions tutelars,

d'empreses i d'altres entitats...

Pilar Miró (persona que viu a

l'entitat): 

J0 estava molt deprimida,

no volia una voluntària i ara

estic encantada! Està molt

per mi, estic molt bé amb

ella, és molt maca la Irina!



Moments...

Diada de Germanor 2019

Activitats

                               i Festes '19

Sortides '19

Visita al Moll de la Fusta

Església de la Concepció Sortida pel Poblenou

Visita a monuments de Barcelona

Fent Sabons amb
l'Adela i la Maria.

Participació a la Fira
Modernista del barri.

Carnestoltes a les 
Saleses.

Trobades
intergeneracionals

Sessió de música a
l'Auditori de
Barcelona.

Diada de Germanor 
2019 a les Saleses

Formació ACP per
Josep Vila
Alzheimer Catalunya.

Celebració del dia de 
la dona a les Saleses.
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Trobada anual de totes les persones que viuen i

conviuen a l'entitat, familiars, voluntàries, treballadores,

membres de la junta, sòcies, etc...



Gràcies a l'equip de persones voluntàries que conviuen a

l'entitat, fem moltes activitats amb les persones que

acompanyem, que seria impossible dur-les a terme d'una altra

manera. 

Montse (voluntària):

Quan has estat una estona amb

els avis, arribes a casa amb molt

bones sensacions. Ajudes a què

es distreguin, t'expliquen tantes

coses de les seves experiències

de la vida que sense saber-ho,

també t'ajuden a tu. 

Gràcies avis per acceptar-nos!!!



Dades Econòmiques
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despeses 1.324.750,00 €

Personal 66,30%

10,04%

10,85%

3,50%

2,17%

2,10%

1,56%

1,18%
0,35%

1,95%

Alimentació i serveis

Arrendaments

Subministraments i informàtica

Reparació i manteniment

Amortitzacions immobilitzat

Altres compres

Assessors i assegurances

Quotes i Tributs

Vestuari i neteja

ingressos 1.364.750,00 €

Quotes

1,85%

42,70%

53,26%

Preu Servei

Prestacions DGPS

1,85%

Subvencions

0,34%Altres

Quotes socis i donacions

resultat + 40.000 €



Moltes gràcies a totes les persones voluntàries que ens heu
acompanyat aquest any 2019. Gràcies a la Teresa, la Pilar,

l'Àngels, la Mª Àngels,  el Ramon, la Carme, l'Adela,
l'Angelina, la Mari, l'Anna, la Delfina, la Remei, la Montserrat,
l'Angeles, la Mariana, la Laura Marcela, la Paloma, l'Aida, la
Montse, la Cesca, la Laura i a totes les que heu dedicat part

del vostre temps a les persones que acompanyem i a
aquesta entitat de forma totalment desinteressada i

altruista.

Moltes gràcies a totes!!! Aquesta memòria
és un homentatge a totes vosaltres!

Jacky (viu a l'entitat):

Gilberto, mi voluntario,  me lo ha aportado todo,

su amistad! Tiene su vida pero siempre

encuentra un momento para mi, es un amigo!!



www.residencialessaleses.org

Fes-te'n voluntaria

Treballa amb
nosaltres

Sol·licita plaça

Segueix-nos a:

Fes-te'n sòcia
col·laboradora o 

fes-nos un donatiu

Contacte: Equip voluntariat
Tel. 93 265 17 18 - 93 265 21 32

voluntariat@residencialessaleses.org 

Contacte: Direcció
Tel. 93 265 04 92 - 605 83 52 67

infosocis@residencialessaleses.org

Contacte: Treballadora Social
Tel. 605 83 52 93

msanfeliu@residencialessaleses.org

Contacte: Departament de personal
Tel. 93 265 04 92 - 610 21 66 18

curriculums@residencialessaleses.org

"L'art d'envellir és l'art de conservar alguna
esperança" (André Maurois)

Agraïments:


