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15a edició de la Fira Modernista

Teresa Codina, presidenta de
l'enitat amb la Joana i la Maria

EDITORIAL
Les Saleses repeteix participació a
la Fira Modernista del Barri de
l'Eixample.
Hem posat una paradeta on
expliquem que fem i com ho fem!!
I sobretot, que podem fer entre
tots per millorar la qualitat de vida
de la gent gran del barri.
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Activitats i notícies
Les Saleses a la Fira Modernista de l'eixample

Varies persones que viuen i conviuen a l'entitat van
visitar la paradeta de les Saleses a la Fira Modernista

Paradeta del Club d'Avis les Saleses a la Fira Modernista de l'Eixample

Mari, cuinera a Ramón Sala
vestida d'època

Teresa R, de la unitat Ricard Julià

Marga, responsable de personal, Susana la nostra
directora i Alba l'educadora Social de l'enitat a la parada

Pilar de la
junta, Laura
gerocultora
de Rosa
Franch i
Adela
voluntària de
l'entitat

Les Saleses per dins
Personal

Canvis de personal
Ja tenim al nostre "manitas"!! Agustín López serà el nou encarregat de
manteniment de l'enitat!!!
El lloc de neteja de la Unitat Rosa Franch l'ocuparà la Mercedes Gallardo.
Benvinguda!!!

REGISTRE DIARI DE LA JORANDA
A partir de maig 19 és obligatori tenir un registre signat de la jornada laboral
de tot el personal, de l'hora d'entrada i de l'hora de sortida.
El registre el farem mensual, pel que haureu de venir al despatx, prèvia cita
amb la Marga, per tal de signar el document.

Seguim millorant
Col.laboradors
Des de fa un temps hem obert la possibilitat a les empreses de
col.laborar amb la nostra entitat i portar el seu negoci d'una forma més
humana i amb corresponsabilitat sobre el seu entorn i la societat en
general.
La primera d'aquestes empreses ha estat Karinter!! Moltes gràcies per la
teva implicació en el projecte!!

Agenda

JUNY

Berenar de Sant
Joan i Festes
d'aniversaris
- Ramon Sala
- Ricard Julià
- Rosa Franch

25/06/2019
18/06/2019
21/06/2019

Subjecte a canvis de darrera
hora.

Diada de Germanor
12 de juny a les 10:00h

Com és tradició, farem una trobada de totes les persones que viuen i
conviuen a l'entitat, familiars, voluntaris, amics, etc...
Programa:
10:00 h - Rebuda amb aperitiu.
11:00 h - Tómbola Saleses. Sempre toca!
13:00 h - Dinar de germanor.
15:30 h - Cafè amb magia
16:30 h - Actuació musical
17:30 h - Fi de festa

MENÚ
Entrants freds i calents
Fideuà Saleses
Postres i cafè
Begudes i cava
Preu familiars i/o
convidat:
10 Euros

