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Seguint amb la cel.lebració del 
40 aniversari de l'entitat, 
aquest mes de novembre hem 
fet un berenar amb recital 
d'òpera a càrrec de la 
gran Mercè Bernad, a la nostra 
unitat de convivència Rosa 
Franch.  

EDITORIAL



Activitats i notícies
Què hem fet 

Sortida Mercat Sant Antoni

Visitem el renovat mercat de Sant Antoni amb les persones que viuen i 
conviuen a la nostra unitat Rosa Franch i Ricard Julià



Les Saleses per dins
Fem Saleses

FORMACIÓ DEL PERSONAL 
  Els dies 10 i 19 de desembre es 
realitzarà un curs de disfàgia 
per als treballadors de l'entitat. 
Apunteu-vos als suros de 
personal. 
   Nova sessió 
d'acompanyament d'Alzheimer 
Catalunya amb la fantàstica 
Elena Fernández. 
   Durant el mes de novembre  
vam fer una altra Formació 
Interna sobre ACP a l'entitat. 
 

EL DIA A DIA  
Informem del canvi de dia de 
perruqueria a les unitats de: 
Rosa Franch - dilluns 
Ricard Julià - dimarts 
RENOVACIÓ MOBILIARI 
Gràcies a la subvenció de l'Obra 
Social la Caixa, durant aquest 
Nadal renovarem el mobiliari i 
espais de la unitat de convivència 
Rosa Franch. 

INAUGURACIÓ SALA VISITES 
Inaugurem la nova sala de 
visites a la unitat de 
convivència Rosa Franch 
dacord amb la normativa 
del Departament de Treball, 
Afers social i família de la 
Generalita de Catalunya

PARTICIPACIÓ DE CLUB D'AVIS LES 
SALESES AL VI CONGRÈS DEL 
TERCER SECTOR SOCIAL 
 
Presentació al Social Speaker's Corner, 
realitzada per la nostra directora 
Susana Jiménez, del nostre projecte 
d'Atenció Centrada en les Persones i els 
resultats que ha tingut en la nova 
forma d'acompanyar a les persones 
que viuen i conviuen a 
l'entitat. 



Actes de NADAL
Ricard Julià
18 de desembre - 12:00h Cantada nadales escola 

Lestonnac (pendent de confirmar) 

18 de desembre - 16:30h Berenar de Nadal per a tothom!  

21 de desembre - 11:00h Cantada de nadales escola 

Ntra Sra. del Rosario. 

24 de desembre - Sopar de Nadal 

25 de desembre - Dinar de Nadal 

26 de desembre - Dinar de Sant Esteve 

31 de desembre - Sopar de Cap d'Any 

01 de gener- Dinar d'any nou 

06 de gener - Dinar festiu de Reis i regals. 

 

*Missa de Nadal pendent de confirmar la data. 

Personal

Sopar de Nadal 
organitzat per la 
comissió treballadors 
per al personal de 
l'entitat el dia 15 de 
desembre. (més info als 
suros de personal). 

Donem la benvinguda a la Frida,  que farà 
de gerocultora a la unitat de convivència 
Ricard Julià! I al Matías que es queda com 
a metge de l'entitat!! Xavier Ballester 
deixa l'entitat després de molts anys! 
Moltes gràcies per tot i molta sort!!

El dia 28 de novembre hem realitzat la 2ª jornada 
Saleses per abordar entre tots els treballadors de 
l'entitat diferents aspectes del dia a dia. Hem fet un 
repàs d'on venim i cap a on anem, hem fet activitats 
participatives per crear sentiment de pertinença i 
hem fet un repàs de la feina feta pel grup de RRHH 
de cara a la nova estratègia de personal. 



Actes de NADAL
Ramon Sala
17 de desembre - 16:30h Berenar de Nadal per a tothom! 

18 de desembre - 10:00h Cantada nadales escola 

Lestonnac  (pendent de confirmar) 

21 de desembre - 11:00h Cantada de nadales escola Ntra  

Sra. del Rosario. 

24 de desembre - Sopar de Nadal 

25 de desembre - Dinar de Nadal 

26 de desembre - Dinar de Sant Esteve 

31 de desembre - Sopar de Cap d'Any 

01 de gener- Dinar d'any nou 

06 de gener - Dinar festiu de Reis i regals. 

 

*Missa de Nadal pendent de confirmar la data. 

Rosa Franch
18 de desembre - 11:00h Cantada nadales escola Lestonnac  

(pendent de confirmar) 

21 de desembre - 11:00h Cantada de nadales escola Ntra 

Sra. del Rosario. 

21 de desembre -  17:00h Berenar de Nadal per a tothom! 

24 de desembre - Sopar de Nadal 

25 de desembre - Dinar de Nadal 

26 de desembre - Dinar de Sant Esteve 

27 de desembre - 17:00h Missa de Nadal 

31 de desembre - Sopar de Cap d'Any 

01 de gener- Dinar d'any nou 

06 de gener - Dinar festiu de Reis i regals. 

 



No t'oblidis!!
Amb l'arribada de l'estiu arriba la calor. 

Recomenacions: 
1. Utilitza roba lleugera de cotó, colors 

clars i que no sigui ajustada. 
2. Beu aigua i sucs de fruita sovint. 

3. Evita sortir a les hores del migdia. 
4. Redueix les activitats intenses. 
5. Evita els menjars molt calents i 

calòrics. Bona Sort 
a 

Tothom!!!

No t'oblidis!!

71.187

Si voleu jugar a la Loteria de 
Nadal amb el número de les 
Saleses, el podeu adquirir a 

l'Administració nº 81 del 
carrer girona núm. 115. El 

nostre número és el:

Les Saleses us dessitja 
BON NADAL I  FELIÇ ANY NOU 

2 0 1 9  

REGALA CALIDESA,  
      REGALA SALESES!!

Col.labora amb l'entitat obtenint una magnifica 
bossa de roba Saleses per 5€!! 
Fes un regal solidari, bonic i útil !!! 
 
Demana-la al personal de l'entitat!


