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Celebrem la Castanyada!!!

EDITORIAL
Estem vivint moments convulsos
a la nostra societat. Des de la
nostra entitat, de caire social,
només podem sumar-nos al
rebuig a les sentències
antidemocràtiques i injustes
contra actors socials i polítics
catalans i contra els drets socials.
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Activitats i notícies

Sortida per la ciutat: el Poblenou

Visita al Poblenou

Prenent una orxata al
famós Tio Che

Visita als comerços del Poblenou on som rebuts
de forma molt agradable!!!!

Fent una parada per fer
un refrigeri

Sortida pel barri

Visita a la cafeteria del Tio Che del Poblenou

Les Saleses per dins
Personal

INFORMACIÓ D'INTERÈS
La nostra directora, Susana Jiménez, estarà de vacances de l'1 al 26 de
novembre. Durant la seva absència, podeu consultar amb els
infermers de cada unitat per temes mèdics/sanitaris o amb Xavier
Urrea i amb Míriam Sanfeliu per temes de gestió i altres.

Seguim millorant

FORMACIÓ INTERNA

Durant el mes d'octubre hem fet:
Formació ACP de nivell 1
a la nostra entitat realitzat
per:
- Arminda Guillen
- Sílvia Bentanachs
- Judith García
- Rosario Nieves Pareja

PLA D'AUTOPROTECCIÓ.
Formació específica, per a
tot el personal que no
l'havia fet, sobre com
actuar en situacions
d'emergència.

Formació prevista per al novembre:
FORMACIÓ EN DEMÈNCIES I TRASTORNS DE CONDUCTA. (12 hores)
Data: 26/28 de novembre i 3 de desembre.
Hora: de 15:00 a 19:00h
Lloc: Sala formació Saleses. C/consell de cent 403 3r 2a

NOVEMBRE

Agenda
- Ricard Julià 18/11/2019
- Rosa Franch 11/11/2019
- Ramon Sala 26/11/2019

Sortides per la
ciutat
Sortida al Port Vell de Barcelona
Sortida al mercat de Santa Caterina i Gòtic
Lloc per determinar

Subjecte a canvis de darrera hora.

Festes
d'aniversaris

- Rosa Franch
- Ramon Sala
- Ricard Julià

Sense aniversaris
29/11/2019
31/10/2019

Subjecte a canvis de darrera hora.

