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Activitats i notícies
Què hem fet

Centenaris de gener

Aquest mes de gener,
l'Angelina Barrera i en Manuel Blanco han fet 100 anys!!!
Moltes felicitats!!!

Les Saleses per dins
Personal

Benvinguda a les Saleses
Donem la benvinguda a l'equip
de Club d'Avis les Saleses a:
Laura Marcela Marín (foto)
Aida Maric
Paloma Aguado
Voluntàries que s'han incorporat recentment al nostre equip
de voluntariat. Moltes gracies per la vostra dedicació!!

CENTRE DE DIA DE CLUB
D'AVIS LES SALESES

Acompanyem al teu familiar
en el seu dia a dia amb un
tracte familiar, individualitzat i
amb un equip interdisciplinari
que atendrà les seves
necessitats físiques,
emocionals i socials. Podrà
gaudir d'activitats que li
agradin, fer noves amistats, i
fer sortides si ho desitja, entre
d'altres.

I no oblidem la cuina casolana feta per les nostres cuineres!!
Ens preocupem molt per fer una bona acollida i que se senti
com a casa.
Ubicació:

carrer Aragó, 344 principal

Informació:

tel. 932651718 - 605835293

Places:

avernet@residencialessaleses.org

Agenda

Febrer

Festes de
carnestoltes
Es celebraran a cada centre al matí
amb un bon aperitiu i cadascú podrà
triar com disfressar-se amb un
assortit de complements. Les dates
programades són:
- Ricard Julià dilluns 04/03/2018
- Ramon Sala dimarts 05/03/2018
- Rosa Franch dimecres 06/03/2018
Esteu tots convidats!!!

Berenar d'aniversaris
- Ramon Sala: dilluns, 25/02/2018
- Ricard Julià: dimarts, 26/02/2018
- Rosa Franch: divendres, 01/03/2018

Sortides pel barri
Es faran els dies:
- Rosa Franch: dilluns, 04/02/2018
- Ricard Julià: dimarts, 12/02/2018

*Totes les dates són susceptibles de patir canvis de darrera hora que
seràn anunciats als cartells de l'entitat. Estigueu atents.

Nota informativa

Formació per a tot el personal realitzada per
Alzheimer Catalunya

El dia 20/02 realitzarem una formació a tot el personal de l'entitat impartida per Elena
Fernández d'Alzheimer Catalunya en el marc de l'Atenció Centrada en la Persona i en el
desenvolupament de l'àrea de les Saleses com una COMUNITAT DE VIDA.
LLOC: Espai de formació continua c/Consell de cent, 403, 3-2
Apunta't a les llistes que hi ha a les unitats de convivència, pots fer-ho en el taller de matí (de 11 a
14h) o el de tarda (de 15 a 18h).
No hi faltis!!
Unitat de convivència de gent gran i Unitat de convivència de gent Unitat de convivència de gent
Administració
espai de convivència diürna Ramon Sala
gran Rosa Franch
gran Ricard Julià
c/Consell de Cent, 403, 3r 2a
c/Aragó, 344 pral.
c/Consell de Cent, 403 pral.
c/València, 263, 2n
tel 932.650.492
tl 932.651.718 - 692.958.438
tl 932.652.132 - 692.958.432
tl 934.881.341 – 692.958.420 sjimenez@residencialessaleses.org

