
4 0  A N Y S  
D ' H I S T Ò R I E S  D E  V I D A

A N Y  2 0 1 7

1 9 7 8 - 2 0 1 8

Junta Directiva Residència Ricard Julià

Residència Ramon Sala Residència Rosa Franch



40 ANYS 
ACOMPANYANT
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Aquest 2018, celebrem els 40 anys de l'existència 
de les Saleses, tot i que, segons ens expliquen els 
que ho han viscut, molt abans de la seva 
formalització oficial, ja funcionava com un grup de 
persones preocupades per acollir i donar suport a 
la gent gran del barri que ho necessitava.  
Són 40 anys plens d'història i d'històries de vida, 
centenars de persones acompanyades en moments 
difícils de la seva vida, molta gent que ha compartit 
moments durs i moments entranyables dins de la 
nostra entitat. 

Les Saleses compleix 40 anys, tota una una vida 
plena de vides, d'esperances, de ganes d'ajudar i 
d'acompanyar a qui ho necessita. I esperem que en 
puguem complir molts més, adaptant-nos a les 
noves situacions, als nous temps i a la forma 
canviant d'acompanyar a les persones que viuen i 
conviuen a l'entitat en la seva globalitat. 

Així ho desitjem i aquesta és la nostra raó de ser, els 
altres i les seves vides. 

                Si tu ho vols, t'acompanyem 

Què Fem? 

Persones ateses 
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Josefa Ruzafa - Viu a la residència Rosa Franch

"Sigues el canvi que 

vols veure en el món" 

(Gandhi)



A les nostres unitats de 
convivència hem atès 95 

persones l'any 2017 

Gènere 
20 Homes 
75 Dones 

Edat 
3 de 60-69 anys  
10 de 70-79 anys 
38 de 80-89 anys 
41 de 90-99 anys 

3 de 100 anys o més

QUÈ FEM?

La nostra ONG gestiona 6 unitats de 
convivència: 
- Residència assistida Ramon Sala 
- Residència assistida Ricard Julià 
- Residència assistida Rosa Franch 
- Llar residència  
- Centre de dia 
- Menjador social 

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, necessitats i 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:



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

AFECTEN 
.

Aquí tenim una petita mostra del que hem volgut fer el  2017
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La Carme i la Remei 
cosint a la Llar residència.

L'Esperanza i la Rosario 
plegant roba de la llar.

La Cati, la MªRosa, la Rosa i 
el Manu fent la partideta.

La Pilar retocant-se al 
tocador de Ricard Julià.

L'Enric fent una cola 
amb el seu voluntari.

A la Lola li encanta fer un 
bon cafè a la cafeteria.

La Esperanza i la Carmen 
visiten el mercat.

Les persones de Ricard 
Julià a una sortida pel barri.

Sortida a la Barceloneta 
amb aperitiu i tot!! mmm...

Familiars i voluntaris ens 
porten al  Park Güell.

Cati: "A l'Auditori ho vam 
passar molt bé!!" 

Les nostres modistes visiten 
el museu de la Moda.

Grup de psicomotricitat 
a Ricard Julià.

Teràpia amb gossos a 
Ramon Sala.

Grups de reminiscència i 
conversa. Fem memòria...

Sessió de fisioteràpia 
individualitzada.

Celebració d'aniversaris: 
La Rosario de Ramon Sala.

Celebració d'aniversaris: 
L'Antonio de Rosa Franch.

Celebració d'aniversaris: 
La Rosa de Ricard Julià.

Celebració d'aniversaris:  
La Isabel de Rosa Franch.

Sortides pel barri grupals i individuals 

Activitats significatives

Sortides d'oci i visites culturals

Festes d'aniversaris

Activitats terapèutiques



Cap a on anem?

una comunitat de vida 
on tothom pugui sentir-s'hi 
a gust

estem fent...

volem...

un barri connectat 
on la gent gran no 

quedi al marge de la 
comunitatacompanyem...

les persones en el 
seu projecte de 

vida actuem...

per crear vincles 
autèntics i propers 
que siguin 
significatius

i tu?...
Com vols viure quan siguis gran?

necessitem...

que les persones 
participin i 
decideixin sense 
límits d'edat

Model ACP
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En primer lloc, les persones

Seguint la línia de l'atenció centrada en la 
persona (ACP), al llarg d'aquest 2017 hem 
consolidat la figura del Coordinador 
d'Estada. 
El coordinador procura conèixer, reconèixer 
i fer reconeguda a la persona que viu i 
conviu a les Saleses i facilitar el seu 
acompanyament dins de l'entitat. 

Sra. Magda Rodríguez: 

Sóc la Magda i he de dir que 
la meva coordinadora és la 
Laura, que me l'estimo molt i 
és molt maca, i qualsevol 
cosa que necessito, ella està 
sempre. Gràcies!

Conèixer, reconèixer 
i fer reconegut
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Laura Zigón, Coordinador d'Estada 
de la Magda: 

Sóc la Laura, la coordinadora 
d'estada de la Magda. Per a mi és 
molt gratificant ser-ho. Això 
significa que t'apropes a la 
persona, notes que confia en tu, i 
que, quan té problemes, per petits 
que siguin, te'ls transmeten. Et 
permet conèixer molt més a la 
persona i ella a tu.



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 nàixer 
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 
Residències, una 

llar residència, 
un centre de dia i 

un menjador 
social

30  

Voluntaris

48 

Professionals
6 Centres de 

convivència

22 

Entitats

125 

Socis

95 

Persones 

ateses

Membres 

de la Junta

Comunitat 

Saleses

Comunitat Saleses
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Sóc gran...i què?

- Que parque tant bonito!!! ha 
sido un dia magnífico y nos 
ha hecho buen tiempo!! -, li 
diu la Esperanza a un dels 

nostres voluntaris.

- Això de fer panellets és molt 
divertit!! encara que ho deixem 

tot...- comenta rient la Lola, que ve 
al nostre centre de dia a conviure 
amb nosaltres una estona al dia. 

-És un dia molt alegre i 
festiu i ens ho passem 

molt bé!! ballem molt i a 
mi m'agrada molt ballar!! 

-, diu la Cati.  

- Que ilusión que vengan los 
reyes a traernos un regalito!!! -  

Per molts anys que tingui la 
Isabel no perd aquella il·lusió de 

quan erem nens...

-M'encanta fer un bon aperitiu 
al costat del mar-, diu la 
Teresa en companyia de 

l'Adela, voluntària de l'entitat. 
Sol, platja i bon menjar!!! 
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L'Esperanza, la Roser i la Lola fent panellets a Ramon Sala

Diada de Germanor a Ramon Sala amb ball i música en directe

La Isabel de Rosa Franch amb la Maria José, la Mari i l'Armi que treballen a l'entitat.

Sortida al Parc Güell amb persones que viuen a l'entitat, voluntaris i familiars

Sortida a la Barceloneta amb aperitiu al SalCafè.



Creació de la figura del Coordinador d'Estada 

Noticiari Saleses mensual 

Inici de la formació interna ACP organitzada en

diferents nivells i per a tot el personal 

Adaptació del Pla d'atenció al nou model ACP 

Creació dels quadres personalitzats per

identificar les habitacions 

Projecte Ramon Sala d'activitats significatives 

Al llarg d'aquest any hem tingut

l'acompanyament d'Alzheimer Catalunya i

CAUSES que ens han orientat en diversos

aspectes relatius a  l'ACP i comunicació 

 

Projectes destacats 2017

Creació d'espais més confortables 

Obertura de l'entitat al barri 

Projecte d'adquisició d'un edifici nou

adaptat al model ACP 

Impuls a la borsa de voluntariat de l'entitat 

Incrementar la participació de familiars,

voluntaris i socis en el dia a dia de l'entitat

Cap a on anem 
Projectes ACP "la meva altra llar"

Projectes de Present i Futur...

Foto:  

Pilar i la seva

Coordinadora

d'Estada Edith 

a la presentació del

quadre personalitzat

de la Pilar.

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 dels treballadors, familiars, 

voluntaris i col.laboradors.  

En definitiva, estem creant entre tots una 

COMUNITAT DE VIDA.
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Moments...

Diada de Germanor 2017

Activitats 

                               i Festes '17

Sortides '17

Barceloneta

Sortida pel barri
Museu de la Moda

Parc Güell

L'Esperanza,  la Cati 
i la Carmen amb  
l'Anna al carnestoltes!!!

La Pilar, el Ciscu i el 
Josep a Sant Jordi!! 
Quin goig que fan!!

La Carme i el Josep amb 
alumnes de Nostra 

Senyora del Rosario 

L' Esther a la trobada 
intergeneracional amb 
nens de Lestonnac.

La Conchita  i la Mari 
al berenar d'aniversaris 
a Ramon Sala.

Presentació dels 
quadres 
presonalitzats. 

La Roser collint 
verdures de l'hort urbà 
de Ramon Sala!

La Teresa fent la 
massa dels panellets!! 

p. 9

Trobada anual de totes les persones que viuen i 

conviuen a l'entitat, familiars, voluntaris, treballadors, 

junta, socis, etc...



despeses 1.305.876,78

Personal 65,95%

11,33%

10,36%

3,61%

2,16%

2,14%

1,37%

1,07%
0,09%

1,92%

Alimentació i serveis

Arrendaments

Subministraments i informàtica

Reparació i manteniment

Amortitzacions immobilitzat

Assesories i assegurances

Vestuari i neteja

Quotes i Tributs

Altres compres

ingressos 1.340.655,62

Quotes

1,97%

46,93%

50,18%

Preu Servei

Prestacions DGPS

0,75%

Subvencions 

0,17%Altres

Quotes socis i donacions

Dades Econòmiques
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www.residencialessaleses.org 

Fes-te voluntari

Treballa amb 
nosaltres

Sol·licita plaça

Segueix-nos a:

Fes-te soci 
col·laborador o 
fes 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 

Agraïments:

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


