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CASAL FRIENDS                  

EQUIP FRIENDS                             José Llorca, coordinador de Casal Friends 

Estimats amics i amigues de Fundació Friends,  

Molts de vosaltres ja em coneixeu però si algú encara no em coneix 
aquest mes em toca presentar-me a mi. 

Jo, José Llorca, vaig néixer per allà el 1980 a la Vila Joiosa, un petit 
poble d’Alacant. Després de voltar molt vaig arribar a la nostra 
Fundació per casualitat ara fa vuit anys. Al començament 
compaginava els meus estudis de Educació Social amb les tasques a 
la Botiga Friends i al Casal. I de mica en mica vaig anar centrant al 
departament de lleure, fins arribar a ser-ne el coordinar, compartint 
la gestió amb el gran equip de monitors que fan possible el Casal 
Friends. 

Estic a la vostra disposició pel que necessiteu. 

 

Butlletí 
informatiu 

de la 
FUNDACIÓ 

FRIENDS  
 

Benvolguts Friends,  

  Engeguem l’abril amb un molt bon sabor de boca, i és que les colònies de Setmana 
Santa han estat un veritable plaer i un gran èxit. Els nostres Friends han gaudit d’uns dies 
molt especials. Envoltats per la natura de Navarra i el sud de França. Aquest any hem pogut 
fer tres viatges molt interessants i divertits, uns d’ells a la regió francesa de Llenguadoc-
Rosselló, gaudint de pobles històrics i medievals i fent un tastet de la reserva africana de 
Sigean. L’altre grup es va posar a la pell d’un peregrí, i van visitar Navarra i caminar per 
camins mil·lenaris plens de tradicions. Va ser una gran aventura.  Amb el grup Sarau vàrem 
visitar el sud de França. Només ens queda donar les gràcies a tots perquè sense vosaltres no 
hagués estat possible aquesta experiència. A més, agrair la col·laboració de Guillermo que 
ens va ajudar molt amb l’idioma Francès. 

Aquest mes ja començarem a preparar les propostes d’estiu per poder fer-ho amb 
temps. També al juliol tornarem a oferir el casalet d’estiu però ja us en informarem més 
endavant. 

Això es tot de moment, per qualsevol dubte o recomanació estem en contacte via e-
mail o telefònic. 

José Llorca, coordinador de lleure 

 



 BUTLLETí    28     Abril 2016                     

 

 

 Fundació Friends - Asperger 2 

 

 

 

BOTIGA FRIENDS 
 

Moltes novetats hi ha aquests mes a la Botiga Friends. 
La primera: estrenem aparador! Les noies d’Escola 
d’Escaparatisme  Artidi han fet molt bona feina. Ha 
quedat molt “xulo”. El dissabte 2 d’abril farem una 
festeta d’inauguració. Us hi esperem a tots! 

A més, el dia 1 abril, ens sumem a la festa del dia de 
l’autisme i ens “connectem al blau”. Vestirem la botiga 
de blau i farem bons descomptes. Aprofiteu per venir a veure les novetats de primavera! 
I com cada any el dia de Sant Jordi  tindrem la nostra paradeta de flors davant de la botiga. 
Fem un Sant Jordi solidari! 
 

EDUCA FRIENDS 

Del 14 al 17 de març es va celebrar a Albacete el XIII 
Congreso Internacional y las XXXIII Jornadas de 
Universidades y Educación Inclusiva. En Vicente 
Vinseiro, psicòleg de la Fundació Friends hi va presentar 
el projecte Educatiu Educa Friends. La seva presentació 
estava emmarcada dins d’un conjunt de comunicacions 
que tractaven com la inclusió educativa, diferents 
dificultats escolars, projectes innovadors, alguns dels 
quals anaven dirigits a joves amb autisme.  

En Vicente destaca el sentit integrador de totes propostes, tant dirigides a col·lectius amb risc 
d’exclusió social, immigració o diferents discapacitats, per tal d’anar cap a una escola més 
inclusiva. El projecte Educa Friends va ser rebut amb molt interès, i serà recollit al llibre de 
publicacions d’aquest congrés. 
 

 NOVA ACTIVITAT – GRUP JOVE 

Aquest mes d'abril engeguem una nova 
activitat pel grup jove amb gossos de 
teràpia. Creiem que és una bona eina per 
millorar la socialització, degut als beneficis 
que aporta la interacció amb aquests 
animals. L’activitat estarà dirigida per la 
Paola i la Gemma, veterinàries fundadores 
de l’empresa Cor i Can dedicada a la teràpia assistida amb gossos, que 
ens presentaran l’Asai i la Lila, dues gossetes precioses, ensinistrades i 
socialitzades per dur a terme aquesta feina. 
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ITATS CASA 
ACTIVITATS CASAL FRIENDS (entre d’altres) 
L FRIENDS  (entre d’altres)                                             

 

Museu Dalí 

Anirem fins a Figueres en tren a visitar el Museu Dalí de 
Figures. Recorrent les seves sales descobrirem un univers 
surrealista que ens sorprendrà. També aprofitarem per 
passejar per la ciutat i conèixer la capital de l’Alt Empordà. 

 

Activitat amb gossos. 

Gaudirem una estona de la companyia de l’Asai i la Lila, un 
gos i una gosseta molt especial. Farem activats a l’aire lliure 
amb ells i gaudirem dels beneficis que ens aporta establir 
lligams interaccionar amb aquests animals. 

 

Visita L9, Barcelona 

Agaferem la nova línia 9, per a veure les noves i modernes 
estacions, i farem un pícnic en alguna zona de Barcelona. 

 

Feria de Abril 

Un any més arriba a Barcelona la Feria d’Abril. Música, ball, 
paradetes de menjar, atraccions, i moltes altres activitats 
ens esperen en aquesta Fira que per uns dies trasllada a 
Catalunya i ens fa gaudir de l’esperit, la cultura i les 
tradicions andaluses.  

 

Sant Jordi, Barcelona 

Ens encanta el dia de Sant Jordi, i el volem gaudir amb els 
amics de Friends. Aquest any cau en dissabte i per això 
l’incorporem a les activitats del casal. Voltarem per 
Barcelona, gaudint de l’ambient festiu, remenant llibres, i  
per descomptat comprant la rosa a la Botiga Friends! 
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TALLERS FRIENDS      

 

 

 
 
 

LITERARI 
Quan:    Dissabte 5, de 13h a 14.30h 
               i dissabte 23, de 11h a 12.30h. 
On:        Casal Friends. 
Amb:     Anna Torrebadella 

 

ESPORTS 
Quan:    Dissabte 5, de 11.30h a 13 h. 
On:        Espais públics de BCN. 
Amb:     Sergi Bartolomè. 
 

 

CÒMIC 
Quan:    Divendres 8, 15 i 22 de 17.00h a 18.00h. 
On:        Casal Friends 
Amb:     V. Ibàñez Aransay. 

 

TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL 
Quan:     Divendres 22, de 17.45h a 20.00h. 
On:         Casal Friends. 
Amb:      Cristina Regales 

 

ART I EXPRESSIÓ ARTISTICA 
Quan:    Dijous 7, 14, 21 i 28 de 17.45h a 19.00h 
On:        Casal Friends. 
Amb:     Gloria Querol. 

 
 
 

ANGLÈS 
Quan:    Divendres  8, 15 i 22 de 17.00h a 18.00h. 
On:        Casal Friends. 
Amb:     Francesca Del Rio. 
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MOMENTS DEL MES DE MARÇ 
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ESPAI FAMÍLIES 
 

Benvolgudes famílies, 

 Aquest mes la xerrada serà a càrrec de la Carmen Molina, presidenta de l’associació 
Sinteno de Madrid. És una persona molt interessant. Ella té la síndrome d’Asperger i ens 
parlarà de la seva visió del trastorn en l’etapa adulta. És una conferència molt recomanable. 

 També volia comentar-vos que l’Associació Aprenem ha organitzat el diumenge 3 
d’abril la festa Connectat al Blau, per celebrar el Dia Internacional de l’autisme. Hi ha un munt 
d’activitats preparades per gaudir en família. Aquí teniu l’enllaç per més informació 
www.connectatalblau.org 

A més, arriba Sant Jordi i com cada any posarem una paradeta de roses, davant de la 
Botiga Friends. Us esperem a tots per comprar les vostres roses! 

Resto a la vostra disposició pel que necessiteu. 

Consol 
 

16/04/2016 – Adults i autisme: una reflexió sobre la seva realitat social. 

Carmen Molina és una persona la Síndrome d’Asperger. Considera que la diversitat humana 
és el motor de l’evolució. Defensa que l’espai social és de tots i que 
ningú n’ha de ser exclòs, siguin quines siguin les seves capacitats.  

Ella és gestora cultural amb una llarga trajectoria laboral davant 
d’institucions culturals, com el Museo del Ferrocarril de Madrid on ha 
sigut subdirectora durant gairebé vuit anys. És presidenta de 
l’Asociació Sinteno des d’on recolza accions d’oci inclusiu que 
permitin que l’accesibilitat universal a la cultura sigui una realitat a la 
nostra societat.  

Vindrà a parlar de la realitat social de les persones adultes amb 
autisme des de la seva experiència personal i professional. “Sumar és 
el secret per guanyar”, afirma. 

 
Dia: Dissabte 16/04/16  Hora: 17.30h  
Lloc:  Escola de cinema Bande à Part. C/París, 143. Barcelona,     www.bandeapart.org  
 
  

           FUNDACIÓ FRIENDS – c/Aragó 227 ppl, 08007, Barcelona – www.fundaciofriends.org 
 

Administració: 93.487.55.44 – administracio@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h.  
Casal Friends: 93.487.55.44 – lleure@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h. 
Educa Friends: 93.174.51.92 – educafriends@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9h a 14h.     
Botiga Friends: 93.272.58.67 – Dl a dv de 10h a 20h, i ds de 10h a 14h.                                              
               

Collserola  
Saló del Còmic  

Museu de les Il·lusions de Barcelona 

http://www.bandeapart.org/
http://www.fundaciofriends.org/
mailto:administracio@fundaciofriends.org
mailto:lleure@fundaciofriends.org
mailto:educafriends@fundaciofriends.org

