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Carnestoltes a les Saleses

EDITORIAL
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Carnestoltes quinze voltes!!!
Com marca la tradició, a taula no ha
faltat la butifarra d'ou, la coca de
llardons i la truita de mongetes!!
Bon profit!

3. Les Saleses per dins - Seguim
millorant.
4. Agenda - Nota informativa
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L' hort urbà de les Saleses

Les Saleses per dins
Personal

Durant la baixa del nostre metge
Xavier Ballester, el substituirà el
doctor Matías Galán a partir del
proper dia 5 de març.
Horari:
Dilluns a Ricard Julià de 10:0013:00h
Dimarts a Ramon Sala i Rosa
Franch de 9:00-13:30.

L'Anna Mayordomo, Educadora Social
de Ricard Julià, ha cessat la seva relació
laboral amb les Saleses tot i que seguirà
col.laborant com a voluntària de l'entitat.
Està obert el procés de selecció per
cobrir la baixa laboral de Terapeuta
Ocupacional i Educadora Social de
Ricard Julià.

En breu us donarem més informació.
A partir de l'abril, l'empresa ESTIL GRUP assumirà el servei de perruqueria de l'entitat.
Els horaris del servei seran la segona i quarta setmana de mes els dies:
Dilluns - Ricard Julià
Durant el mes de març no hi haurà
Dimarts - Rosa Franch
servei de perruqueria
Dimecres - Ramon Sala

Formació

Seguim millorant

L'Alba (Educadora Social) i la Susana
(Directora) han assistit a una jornada
a FEATE impartida per Alzheimer
Catalunya amb el títol:
"Deixem de parlar de l'ACP ! Així
entenem l'atenció de les persones
amb demència. 12 aprenentatges
transformadors!"
Impartida per Alzheimer Catalunya

Seguim realitzant les formacions
internes de Nivell 1 per als
professionals de l'entitat en el model
ACP a càrrec de la Sandra
Estrada (coordinadora del projecte
ACP i fisioterapeuta de l'entitat).
En aquesta ocasió han participat:
Edith Gamarra (Ricard Julià)
Juany Grados (Rosa Franch)
Marta Chaos (Ramon Sala)
Mercedes Tuñon (Rosa Franch)

Agenda
Farem les mones
de pascua
A finals de mes, amb l'ajuda
de l'Alba (Educadora Social),
les persones que viuen i
conviuen a les Saleses faran
les mones per menjar el
dilluns de Pasqua.

Març
Berenar
d'aniversaris
- Ricard Julià 03/04/2018
- Rosa Franch 23/03/2018

Sortides pel barri
Es faran els dies:
- Ramon Sala
- Ricard Julià
- Rosa Franch

09/03/2018 tarda
12/03/2018 matí
19/03/2018 matí

Subjecte a canvis de darrera hora.

Nota informativa
Us demanem la vostra col·laboració per tal que les persones que viuen i conviuen
a les Saleses puguin omplir la seva enquesta de satisfacció que adjuntem a la carta
d'aquest mes de març.
Aquestes enquestes són totalment anònimes i les podeu dipositar a les bústies de
suggeriments. Moltes gràcies!!! (Data límit per entregar-les 31/05/2018).

Per altra banda, us informem que s'aplicarà un augment segons IPC d'un 1,2% en
l'import de les places privades amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2018.

