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NADAL a les Saleses

familiaritat reconeixement

Entitat sense afany de lucre des de 1978

No t i c i a r i  Sa l e ses

A les Saleses desitgem per a
aquest any 2020 que tothom
tingui salut, companyia i bons
aliments!!
 
La resta, que cadascú es demani
el que més li faci falta!! Bon any a
tothom!!
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EDITORIAL



Activitats i notícies
Què hem fet 

Berenars de Nadal



Aquest any hem iniciat un
nou projecte pilot a Ramon
Sala, on les persones que
viuen i conviuen poden triar
que volen per esmorzar
entre varies opcions.
Els resultats han estat molt
positius amb un 70% de
persones que valoren molt
positivament poder escollir
l'esmorzar cada dia.

Com ja és tradició a les
Saleses, aquest mes de
desembre ens visiten els nens
de les escoles del barri per
cantar nadales i fer festa!!! 
Quin bon rotllo i quina
alegria!!!
Ens encanta que vinguin cada
any!!!
 
 

Les Saleses per dins
Projecte esmorzars a Ramon Sala

Visita dels nens de Lestonnac i les
Dominíques de l'ensenyament

Satisfacció Global (0-10): 9,1



Festa d'aniversaris:
 
- Ricard Julià: dijous 30 de gener
- Ramon Sala: Divendres 31 de gener
 

Sortides pel barri:
 
- Rosa Franch: dilluns 27 de gener
- Ricard Julià: dilluns 3 de febrer

 
06/01/2020 - Entrega dels regals de
reis a les persones que viuen i
conviuen a l'entitat.

Recordeu que la roba s'ha de portar marcada amb cinta i
no amb bolígraf que s'acaba esborrant. Tota la roba que
no arribi marcada, per evitar que es perdi, es deixarà als
armaris dins una bossa per a que la porteu a marcar.
Si no trobeu la roba del vostre familiar, demaneu la bossa
de roba sense marcar que guardem a cada unitat.
Moltes gràcies!
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