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NADAL a les Saleses

EDITORIAL

Un any més, els nens de primària de l'escola 
Lestonnac, ens obsequien amb una cantada 
de nadales i una postal decorada a mà per 
ells mateixos . 
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Activitats i notícies
Què hem fet 

Cantada nadales escola Lestonnac



Cantada nadales escola Lestonnac



Activitats i notícies
Berenars de Nadal



Activitats i notícies
Cantada Nadales Dominiques de

l'Ensenyament



Les Saleses per dins
Personal

Donem la benvinguda a l'equip de 

Club d'Avis les Saleses a la Isabel 

Pedrera gerocultora de la unitat 

Ricard Julià i a la Cecília Cordova 

i a la Lisset Asmat gerocultores a 

la unitat Ramon Sala.  

I a la Mariana López, voluntària que ens acompanyarà durant 

uns mesos i que iniciarà la seva activitat a la unitat Ramon Sala 

amb acompanyaments individuals.  

 

Benvinguda a les Saleses

Aquest any ens hem tornat a 
reunir l'equip de les Saleses 
per fer el sopar de Nadal tots 
junt a un restaurant del centre 
de Barcelona! 
 
Bon menjar i bona companyia 
en una vetllada molt 
agradable! I que alguns van 
allargar força ;) ... 
 

Sopar Nadal Saleses



Seguim millorant
Formació

Hem realitzat un curs de formació en
trastorns de la deglució i disfàgia per
poder atendre millor a persones amb
aquestes dificultats.  
 
 
També hem fet un taller de
Risoteràpia amb la finalitat de
desenvolupar actituds positives en
l'atenció i l'acompanyament i afavorir
el treball en equip. 
 
Tots dos han tingut un gran èxit de
participació!!

Grup Treball Espais

Millores de confort

Durant aquest final del 2018 i principis del 
2019 es posen en marxa una sèrie de 
millores en el mobiliari de l'entitat a les tres 
unitats de convivència, tot dins del projecte 
de millora de la qualitat de vida 
subvencionat per la Fundació la Caixa. 
 
A més, hem creat una sala de visites a la 
unitat de convivència de Ramon Sala que 
ven aviat estarà disponible per poder gaudir 
d'intimitat en les visites de familiars i amics i 
per passar una estona tranquil.la.



G e n e r
6/01/2018 - Entrega 
dels regals de reis a 
les persones que 
viuen i conviuen a 
l'entitat.

Agenda

Nota informativa
La direcció de l’entitat comunica a les persones que viuen i conviuen a les unitats 
de convivència i a les seves famílies que, a partir de l’1 de gener del 2019, es 
procedirà a cobrar 3,5 euros mensuals en concepte de despeses de gestió del servei. 
Aquest import inclou els concepte de: tràmits bancaris; material d’ higiene; suport a 
les activitats (despeses de material i de personal de les sortides dels centres) i 
suplements de dieta (despeses d’elements extres en les dietes comuns, no els 
individuals). 
 
Considerem que és una quantitat assumible i que, malgrat em posposat aquesta 
iniciativa en vàries ocasions, la realitat econòmica del sector ens obliga a introduir- 
la per tal d’aconseguir l’objectiu de l’entitat, que és, continuar oferint els nostres 
servies i el nostre acompanyament a les persones gran alhora que garantim la 
sostenibilitat financera de l’entitat. 
 
Amb aquesta aportació podrem continuar comptant amb l’equip actual que està per 
sobre de la ratio de personal que indica l’Administració, proporcionar a l’equip 
formació continuada, mantenir al dia les nostres instal·lacions, en definitiva, 
acompanyar de la millor manera possible a les persones que viuen i conviuen a la 
nostra entitat. 
 


