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1 octubre
dia internacional de la gent gran

EDITORIAL
Bé està, què encara que sigui de
manera forçada, centren un dia a
l'any en les persones grans.
Aquest és el dia 1 d'octubre,
proclamat com a "dia
internacional de la gent gran" per
les Nacions Unides des del 14 de
desembre de 1990.
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Activitats i notícies
Sortides pel barri

Visita al mercat de la Concepció

Recordant aquells temps en que
feiem la compra al mercat!!!

Les voluntaries, els familiars i les persones que acompanyem ens ho passem
molt bé juntes!!!!

Fent una parada per fer un bon cafè

Visita a la cafeteria i botiga ecològica Bionista

Les Saleses per dins
Personal
Canvis de personal
Miriam Celis, gerocultora del torn de tarda de Ramon Sala pasarà al torn de
nit ja que ha guanyat la convocatòria a la plaça, ja que aquesta va quedar
lliure. El canvi es farà efectiu a partir del 22/10 i el lloc de gerocultora de
tarda serà cobert temporalment per Emma Porcelli, que ja ha treballat amb
nosaltres en altres ocasions.
Bentornada Emma!!

Seguim millorant
FORMACIÓ INTERNA
Amb l'inici del nou curs,
reprenem les formacions
internes en ACP a les Saleses.
Durant aquest mes de d'octubre
programarem formacions del
Nivell 1 per a tots aquells
treballadors que estigueu
pendents de fer-la.

CRIDA SOLIDÀRIA!!!!
Fem una crida a tothom que tingui roba de llar que no faci servir i
que estigui en bon estat. Demanem tot tipus de roba de llit (90
ample), tovalloles, etc...
Una mica de tu és molt per a nosaltres!!
Contactar amb: Mireia (governanta) tel. 605 835 228

OCTUBRE

Agenda
Sortides pel barri
- Rosa Franch
- Ramon Sala
- Ricard Julià

07/10/2019
15/10/2019
04/11/2019

Subjecte a canvis de darrera
hora.

Festa de la
Castanyada
- Rosa Franch
- Ramon Sala
- Ricard Julià

02/08/2019
15/10/2019
27/08/2019

Subjecte a canvis de darrera
hora.

