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Noves vitrines amb activitats d'oci per compartir

EDITORIAL

Els moments d'oci són molt
importants, tant per a passar una
bona estona entre companys com
per compartir amb la família. Per
aquest motiu inaugurem les
vitrines d'oci de les Saleses.
Aprofiteu-les!!!
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Activitats i notícies
Què hem fet
Sortida pel barri

Sortida pel barri amb les persones que viuen a Rosa Franch i l'equip de
voluntaris de les Saleses

Les Saleses per dins
Fem Saleses

Personal

Donat el gran èxit que van tenir les
samarretes de les Saleses, ens disposem a fer
una nova tirada.
Si en voleu una, teniu fins al 30 de novembre
per portra-nos una samarreta blanca i
nosaltres ens encarregem d'estampar-hi el
nostre logo!!

Preu: 5€

El Charly
Barboza, gerocultor
corretorns, ha cessat la
seva relació laboral amb
les Saleses després de tres
anys col.laborant amb
nosaltres.
Li desitgem molta sort!!!

Agenda
octubre

Berenar d'aniversaris
i castanyada
- Rosa Franch: 26/10/2018
- Ricard Julià: 31/10/2018*
- Ramon Sala: 02/11/2018

Tallers de cuina
- Rosa Franch: 24/10/2018
- Ricard Julià: 29/10/2018*
- Ramon Sala: 31/10/2018
* Dates pendents de confirmar

Visita al Mercat
de Sant Antoni
Farem una visita al nou
Mercat de Sant Antoni!!!
Dates:
- Ramon Sala i Rosa
Franch: 22/10/2018
- Ricard Julià: 05/11/2018

Sortides pel barri
- Ricard Julià 01/10/2018

Aquesta tardor no et perdis
els actes del 40 aniverari
de les Saleses!!!
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ANIVERSARI
PROGRAMA D'ACTES

Berenar i Actuació de Burlesque (Gemma Vidal)
Lloc: Residència Ricard Julià - c/ València, 263 2n pis

Hora: 16:30h

octubre

Com era el cabaret del Paral·lel de principis de s. XX? La
Carmencita López ens ho explica cantant els cuplets que han
marcat la seva vida. El Paral·lel d'aquells temps...No t'ho perdis!

dimecres

Berenar i Recital d'Òpera (Mercè Bernad)

14

novembre

Lloc: Residència Rosa Franch - c/ consell de cent, 403 principal H o r a : 1 6 : 3 0 h
Vine a escoltar un recital d'òpera on podrem gaudir d'un repertori
molt variat, des de Turandot de Pucchini fins a la Bohème o
Carmen interpretat per la fabulosa veu de Mercè Bernad

...agenda-t'ho, no hi faltis!!!

