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Comença el compte enrrere... 
l'onze de setembre del 2018 les Saleses fa 40 anys 

d'història!!!

EDITORIAL

Durant aquest any es faran 
activitats commemoratives

del 40 aniversari de les 
Saleses!! 

Estigueu atents!!
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Activitats i notícies
Què hem fet 

Ramón Sala

Rosa Franch

Aniversaris de Juliol i Agost
de l'entitat!!!

Ricard Julià



Les Saleses per dins

Seguim millorant

Personal

Seguint el nou paradigma que estem 
implantant a la nostra entitat, s'està 
treballant en aquest document on s'intenta 
cobrir totes les necessitats de les persones 
que viuen a la nostra entatitat. Aquestes 
necessitats són: COMFORT, IDENTITAT, 
VINCULACIÓ, INCLUSIÓ 
 I OCUPACIÓ. 
En aquest document la figura del 
coordinador d'estada és clau. 

Grup Treball del Pla 
d'Acompanyament a la Persona (PAP)

Grups de Treball

Alba Vernet torna a fer 
d'educadora a Ramon Sala i a 
Rosa Franch. 

Marina Bach (TO) deixa l'entitat 
i la substituirà l'Anna 
Mayordomo a Ricard Julià. 

Marta D. Herrera es queda a la 
plaça de gerocultora  matí a 
Ricard Julià. 

Nelly Posaico es queda a la plaça de 
gerocultora matí a Ramon Sala. 

Charly Barboza passa a la plaça de 
corretorns.

Charly Barboza Corretorns



Agenda

No t'oblidis!!
Recordeu que les persones 

que viuen a l'entitat 
necessiten que els familiars 
organitzeu el canvi de roba 

dels armaris!!! 
Canviem el banyador per la 

bufanda!!

Festes d'aniversari 
i castanyada 

Sortides pel barri

Ramon Sala   -  30 OCTUBRE 
Rosa Franch  -  27 OCTUBRE 
Ricard Julià    -  31 OCTUBRE

Ramon Sala   -    3 OCTUBRE 
Rosa Franch  -   10 OCTUBRE 
Ricard Julià    -   17 OCTUBRE


