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Un any més, cap a la Barceloneta!!!

EDITORIAL
Aquest any repetim sortida
a la platja amb aperitiu,
gelat i bon temps!!

1. Notícia destacada - Editorial.
2. Activitats - Què hem fet.

Sumari

3. Les Saleses per dins - Seguim
millorant.
4. Homenatge a la sra. Josefa
Hidalgo.

Activitats i notícies
Què hem fet

Berenar de presentació dels
quadres personalitzats a la
residència Rosa Franch

Estrenem nou sistema de transport
per a les sortides, els autorcars
Ravigo!!
Adaptats a les nostres necessitats...

Ja tenim a punt la primera collita dels
nostres tomàquets denominació d'origen
les Saleses!!
El nostre hort urbà de la residència Ramon
Sala ja dona fruit!!

Les Saleses per dins
Personal

La nostra treballadora social, Júlia Puig, farà
un canvi temporal en el seu horari passant a
treballar per les tardes de 16:00 a 20:00
excepte els dimarts que serà de 14:00 a 18:00.
A partir de l'1 de gener de 2018 tornarà al seu
horari habitual.

Agenda
Festes d'aniversaris:
- 28 de setembre a Rosa Franch
- 29 de setembre a Ramon Sala
- 26 de setembre a Ricard Julià*

Voluntaris
Durant aquestes vacances, la
sra. Anna Platard farà la
substitució del sr. Joaquim,
sagristà de la parròquia de la
Concepció.
L'Angelina i la Núria,
voluntaries de Ricard Julià,
reprendran la seva activitat al
setembre.

*Subjecte a canvis de darrera hora

Seguim millorant
Formació

Jornada sobre "L’ètica
del quotidià en l’atenció
a la dependència"
Proper dia 3 d'octubre.
Us podeu inscriure a:

http://www.fsantaeulalia.org
Taller de "Com avaluar
l'impacte dels projectes de
l'associació?" a la fundació
Torre Jussana realitzat durant
el mes de juliol.

Grups de Treball
Grup Treball Coordinador d'Estada
Aquest grup treballa per
implementar la figura del
coordinador d'estada a l'entitat.
El coordinador procurarà
conèixer, reconeixer
i fer reconeguda a
la persona que viu
i conviu a les
saleses.

Homenatge a
Josefa Hidalgo
La Josefa va morir el pasat dia 21 d'agost
de 2017 a l'edat de 102 a punt dels 103,
després de compartir amb nosaltres els
seus darrers 22 anys de vida, havent
viscut més de la meitat de la història de
l'entitat.
Tot un símbol de la seva generació, amb
una fortaleça inaudita i un caràcter fort i
present fins al darrer moment. Amant de
les petites coses, com ella sovint deia: "un
buen café y unos buenos calentadores"...
Et trobarem a faltar!
Fins sempre Josefa

