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E 
l club d’avis les Saleses va ser fundat l’any 1978 

per un grup de veïns de l’eixample que va 

decidir donar acolliment a la gent gran del barri que 

es quedà desemparada i sense recursos, aquesta idea 

va anar creixent i va donar forma a l’actual en!tat. 

Som una associació sense afany de lucre que 

ges!ona, amb col·laboració amb el Departament de 

Benestar Social i Família, els següents serveis: 

residència Ricard Julià al c/València; residència 

Ramon Sala al c/Aragó, on també hi tenim el nostre 

centre de dia; i residència Rosa Franch al c/Consell de 

Cent, on també es situa la nostra llar residència. En la 

nostra en!tat preval una clara voluntat de vetllar per 

la qualitat de vida i la con!nuïtat de la vinculació de 

la nostra gent gran amb el seu entorn, seguint el 

model de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP). En 

les ac!vitats que realitzem el que importa és la 

significació del que fem per a cada un dels nostres 

usuaris, deixant que siguin ells mateixos els que guiïn 

la orientació del seu projecte vital. 

    



A la nostra en!tat, amb una visió centrada en el model ACP (Atenció Centrada en la Persona), pretenem ajudar els 

nostres usuaris a con!nuar  amb els projectes vitals de cadascun en un entorn familiar, proper i saludable.  Ells són 

el centre de la nostra tasca i decideixen, en gran mesura, com volen viure dins de la seva nova llar. Amb ells 

establim el seu projecte vital, adaptat a la nova situació que afronten, i els acompanyem en aquest nou camí amb 

la il·lusió de compar!r amb ells aquest darrer tram de la seva vida. 

         

“La vida 

continua dins de la 

residència,  

el que ens ha donat 

sentit durant la 

nostra vida, les 

nostres il·lusions, les 

nostres rutines...”  

""  



Trobades Trobades Trobades 

intergeneracionals intergeneracionals intergeneracionals 

al llarg de l’any amb 

escoles del barri. Ens 

trobem per Sant 

Jordi, Nadal i altres 

dates assenyalades 

amb nens de 

primària i de l’ESO. 

Diada de Germanor Diada de Germanor Diada de Germanor  

Trobada anual de 

l’en!tat on ens 

ajuntem tots plegats: 

usuaris, famílies, 

treballadors, amics, 

voluntaris...TOTS 

FEM SALESES. 

Música a la Música a la Música a la 

residènciaresidènciaresidència. La música 

és vida i això ho tenim 

molt clar a les 

Saleses. Tenim 

actuacions de corals, 

cantants i músics 

diversos. 

Projectes destacats del 2015  

Programa d’envelliment Programa d’envelliment Programa d’envelliment 

ac!u ac!u ac!u amb sor!des i 

ac!vitats.  Un programa per 

fomentar una bona qualitat 

de vida i un envelliment 

ac!u, sempre respectant la 

voluntat dels nostres usuaris 

i les seves preferències. 

Pepita Quiles  

92 anys  

“Portava quasi dos anys sense sor!r al carrer i amb les Saleses vaig anar a veure “Portava quasi dos anys sense sor!r al carrer i amb les Saleses vaig anar a veure “Portava quasi dos anys sense sor!r al carrer i amb les Saleses vaig anar a veure 

una exposició de pintura. Em va fer tanta il·lusió”!!!una exposició de pintura. Em va fer tanta il·lusió”!!!una exposició de pintura. Em va fer tanta il·lusió”!!!   

##  



Sortides 2015  

Durant aquest 2015 hem 

fet: 

 

Hi han par!cipat: 

 

 

 

 

Molts d’ells han repe!t 

l’experiència!!! 

 $ $   SORTIDESSORTIDES   

 "# "#   USUARISUSUARIS   

%&%&   FAMILIARSFAMILIARS   

' '   VOLUNTARISVOLUNTARIS   

Diada de Germanor 

Sor!da pel barri 

Sor!da Exposició 

Sor!da a la platja 

GENGENGEN   

FEBFEBFEB   

MARMARMAR   

ABRABRABR   

MAIMAIMAI   

JUNJUNJUN   

JULJULJUL   

AGOAGOAGO   

SEPSEPSEP   

OCTOCTOCT   

NOVNOVNOV   

DECDECDEC   

Sor!da al Molino 

Sor!da pel barri 

**  

Durant l’any, organitzem sor!des mensuals pel barri amb cada un dels nostres centres. A més d’això, fem sor!des per Durant l’any, organitzem sor!des mensuals pel barri amb cada un dels nostres centres. A més d’això, fem sor!des per Durant l’any, organitzem sor!des mensuals pel barri amb cada un dels nostres centres. A més d’això, fem sor!des per 

realitzar diferents ac!vitats lúdiques per la ciutat com anar a la platja, exposicions, cinema, teatre, etc… Totes elles ambrealitzar diferents ac!vitats lúdiques per la ciutat com anar a la platja, exposicions, cinema, teatre, etc… Totes elles ambrealitzar diferents ac!vitats lúdiques per la ciutat com anar a la platja, exposicions, cinema, teatre, etc… Totes elles amb   lalala   

par!cipació de voluntaris i familiars que col·laboren en l’acompanyament dels usuaris amb dependència per deambular.par!cipació de voluntaris i familiars que col·laboren en l’acompanyament dels usuaris amb dependència per deambular.par!cipació de voluntaris i familiars que col·laboren en l’acompanyament dels usuaris amb dependència per deambular. 



Voluntariat  

Gràcies al projecte de voluntariat de l'en!tat, molts dels nostres usuaris tenen la possibilitat de realitzar ac!vitats 

que ells sols no podrien, com sor!r a passejar, anar a comprar o simplement fer un cafè al bar de la cantonada.  

En Jacky Pascal viu a la residència Rosa Frach. Quan va ingressar trobava molt a faltar el seu an!c barri del Raval. 

Gràcies al voluntari que se li va assignar, s’ha pogut retrobar amb el seu es!mat barri i amb els seus amics de 

sempre, en les sor!des periòdiques que realitza.  

“Gràcies al Mario, 

el meu voluntari, 

m’he retrobat 

amb els amics del 

meu antic barri, 

el Raval.” 

%%  



85 PERSONES ATESES 

68 DONES 

17 HOMES 

Què fem en xifres...  

72 PERSONES EN RESIDÈNCIA 

(70 col·laboradores i 2 privades) 

7 PERSONES EN CENTRE DE DIA 

( 6 col·laboradores i 1 privada) 

6 PERSONES EN LLAR RESIDÈNCIA 

EDAT DELS USUARIS 

3 entre 61-70 anys 

13 entre 71-80 anys 

36 entre 81-90 anys 

31 entre 91-100 anys 

2 més de 100 anys 

NIVELL DE DEPENDÈNCIA 

6 GRAU I (BAIXA DEPENDÈNCIA) 

43 GRAU II (MITJA DEPENDÈNCIA) 

30 GRAU III (ALTA DEPENDÈNCIA) 

6 sense grau reconegut 

''  

Teresa Vivó 

97 anys  

“““Ja no em pensava que tornaria a veure la platja i el mar!!! M’agrada molt el mar, Ja no em pensava que tornaria a veure la platja i el mar!!! M’agrada molt el mar, Ja no em pensava que tornaria a veure la platja i el mar!!! M’agrada molt el mar, 

sóc filla de Canet i, de jove, sempre que podia anava a la platja...”sóc filla de Canet i, de jove, sempre que podia anava a la platja...”sóc filla de Canet i, de jove, sempre que podia anava a la platja...”   



Altres xifres...  

 L’atenció professional 

dins un entorn familiar 

millora la qualitat de vida i  el 

confort dels nostres usuaris.  

++  

3.441  

par!cipants en 

intervencions grupals 

750 

par!cipants en 

intervencions individuals 

Cati Carrer 

91 anys  

“M’agrada molt jugar al dòmino, cada dia faig la meva par!deta amb les companyes. Aquí “M’agrada molt jugar al dòmino, cada dia faig la meva par!deta amb les companyes. Aquí “M’agrada molt jugar al dòmino, cada dia faig la meva par!deta amb les companyes. Aquí 

hi es!c molt bé jo, no sé que faria sense vosaltres, em feu molt feliç, us es!mo molt”!!!hi es!c molt bé jo, no sé que faria sense vosaltres, em feu molt feliç, us es!mo molt”!!!hi es!c molt bé jo, no sé que faria sense vosaltres, em feu molt feliç, us es!mo molt”!!!   

 Gràcies a la col·laboració dels 

voluntaris i d’altres entitats 

podem desenvolupar projectes 

significatius per als nostres 

usuaris.    

18  

en!tats 

col·laborant 

11  

projectes 

executats 
21  

voluntaris 



El nostre equip  

$$  

Auxiliars de geriatria 

Dedicats a l'atenció directa. Ells són 

el pilar fonamental de l’en!tat i 

vetllen per mantenir la bona qualitat 

del vida dels 

nostres 

usuaris.  

Equip Tècnic 

Dedicats a l'atenció directa. 

Afavoreixen la qualitat de vida dels 

residents, vetllen per la seva salut i 

el seu benestar i col·laboren en el 

seu dia a dia. Els 

nostres tècnics són: 

- Metge 

- Infermers 

- Educadora Social 

- Fisioterapeuta 

- Neuropsicòleg 

- Terapeuta Ocupacional 

- Treballadora Social 

Equip 

d’atenció indirecta 

S’encarreguen de temes tan 

importants com la neteja i 

l’alimentació. Són els cuiners, les 

netejadores i la governanta. 

Equip de direcció 

Dedicats a les feines de 

direcció i organització 

de l’en!tat. L’equip el 

compon : 

- Directora 

- Responsable de 

personal i manteniment. 



El nostre equip  

Carmen Rodríguez 

96 anys  

Hija de Carmen: “Desde que viene aquí ha mejorado su estado de ánimo, está más 

contenta y se va alegre al centro de día y para mí, tengo más !empo para dedicarme al 

doctorado. ¡¡¡Está muy agradecida y muy contenta!!! 

Som persones tenint cura de persones... 

-&-&  



95,88%

1,31%

1,38%

1,43%

QUOTES

SUBVENCIÓ

QUOTES SOCIS I DONACIONS

ALTRES

67,19%

9,98%

9,01%

6,32%

3,60%

2,29%

1,61%

PERSONAL

ARRENDAMENTS

ALIMENTACIÓ

ALTRES

CONSUMS

MANTENIMENT

VESTUARI I NETEJA

Faustina Santos 

92 anys  
“““Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, sois todos maravillosos”!!!Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, sois todos maravillosos”!!!Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, sois todos maravillosos”!!!   

----  

Dades econòmiques  

(54,40%  Públic; 45,60% Privat) 

INGRESSOS -."-&."++ €  

DESPESES 

-."&-. && €  



Resum fotogràfic  

- -   



Et necessitem, et necessiten...  

Agraïments: 

És gracies a gent com tu que aquesta en!tat va néixer, créixer i ha 

estat durant tants anys oferint aquest servei comunitari…..Ajuda’ns a 

que així con!nuï, forma’n part.  

Per tal de poder con!nuar duent a terme aquesta tasca et necessitem. Ara, en 

aquesta situació que estem vivint, és quan més necessitem recuperar aquest esperit 

altruista que va ajudar a posar en marxa aquest pe!t gran projecte.  

Fes-te voluntari o treballa amb nosaltres: 

Fes un donatiu o fes-te soci: 

-"-"  



FesFesFes---te voluntarite voluntarite voluntari 

Contacte: Treballadora Social i Educadora Social 

Tel. 93 265 17 18 - 93 265 21 32 

saleses.educaciosocial@gmail.com 

saleses.treballsocial@gmail.com 

Treballa amb nosaltresTreballa amb nosaltresTreballa amb nosaltres 

Contacte: Departament de personal 

Tel. 93 265 04 92 - 610 21 66 18 

saleses.curriculums@gmail.com   

FesFesFes---te soci o fes un dona!ute soci o fes un dona!ute soci o fes un dona!u   

Contacte: Direcció 

Tel. 93 265 04 92 - 605 83 52 67 

saleses.direccio@gmail.com 

www.residencialessaleses.com 

-#-#  

Sol·licita plaça Sol·licita plaça Sol·licita plaça    

Contacte: Treballadora Social 

Tel. 605 83 52 93 

saleses.treballsocial@gmail.com 



Viure a les saleses        

   

On hi ha vida hi On hi ha vida hi On hi ha vida hi 

ha esperança i ha esperança i ha esperança i 

nosaltres volem nosaltres volem nosaltres volem 

formar part de la formar part de la formar part de la 

teva vida i de la teva vida i de la teva vida i de la 

teva esperança...teva esperança...teva esperança...    

   

La Carme Curco viu a la Llar residència Rosa Frach. Porta gairebé set any amb nosaltres i encara manté l’esperit 

treballador i organitzador d’una manera incansable. La podem trobar sovint davant la seva màquina de cosir 

Singer, arreglant peces, fent vores, cosint en defini!va.  Quan li preguntem què és per a ella les Saleses, ens 

contesta:   “Aquí m’hi trobo bé, en bona companyia, faig el que puc, ajudo en el que puc i m’aprecien. I amb 

aquest sen!ment ens quedem, la Carme és molt apreciada a la nostra en!tat i per tots els que en formem part”.  


