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Benvolguts i benvolg

residència i del centre

 

 

Us adreço aquestes paraules per comunicar

direcció de la Fundació d'Acollida.

 

Aquests tres anys ha estat una etapa especialment complexa per 

tots/es, amb l'excisió i la pandèmia com a principals causes de les 

nostres dificultats. 

 

Hem patit i superat molts canvis plegats

vostra confiança i sempre amb la mirada posada en l'atenció a les 

persones. 

 

Us vull donar les gràcies per tot el que hem compartit i traslladar

vos la confiança que l'equip

per aconseguir tenir la Residència i Centre de Dia que ens faci 

sentir orgulloses. 

 

Jo continuaré col·laborant

treball indirecte com a tècnica de Treball Social en l'àrea 

Institució i Comunitat de la Fundació Sant

seguiré treballant pel llegat de la Fundació de donar servei a les 

persones grans que ho necessitin.
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Benvolguts i benvolgudes persones usuàries i famílies de la 

residència i del centre, 

aquestes paraules per comunicar-vos que deixo la 

direcció de la Fundació d'Acollida. 

Aquests tres anys ha estat una etapa especialment complexa per 

tots/es, amb l'excisió i la pandèmia com a principals causes de les 

i superat molts canvis plegats/des, sense perdre la 

vostra confiança i sempre amb la mirada posada en l'atenció a les 

Us vull donar les gràcies per tot el que hem compartit i traslladar

vos la confiança que l'equip multidisciplinari del centre t

per aconseguir tenir la Residència i Centre de Dia que ens faci 

col·laborant amb la Fundació d'Acollida des d'un 

treball indirecte com a tècnica de Treball Social en l'àrea 

Institució i Comunitat de la Fundació Santa Susanna on 

pel llegat de la Fundació de donar servei a les 

persones grans que ho necessitin. 

 

 

Salut i força. 

 

Annabel Mateos 
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Aquests tres anys ha estat una etapa especialment complexa per 

tots/es, amb l'excisió i la pandèmia com a principals causes de les 

, sense perdre la 

vostra confiança i sempre amb la mirada posada en l'atenció a les 

Us vull donar les gràcies per tot el que hem compartit i traslladar-

del centre treballa 

per aconseguir tenir la Residència i Centre de Dia que ens faci 

amb la Fundació d'Acollida des d'un 

treball indirecte com a tècnica de Treball Social en l'àrea 

a Susanna on 

pel llegat de la Fundació de donar servei a les 


