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 CASAL FRIENDS 
 

Hola friends, 

Ja tenim a punt el Casal de Nadal! Us oferim dues setmanes d’activitats divertides amb tots 
els Friends: Tibidabo, Zoo, Làser Tag, patinatge sobre gel, Fira de nadal,.... Podeu apuntar-
vos una setmana o les dues. Ah! I també poden venir germans, cosins, amics,.. quants més 
serem més riurem.  

 

I com no pot ser d’una altra manera, aquest mes seguim amb les sortides habituals dels 
caps de setmana, com veureu a la graella d’activitats. I com a fi de festa farem una 
gimcana el 17 de desembre pel centre de Barcelona, acabant a l’Escola de Cine Bande à 
Part a la festa amb les famílies. No us ho perdeu! Serà divertit! 

José Llorca, coordinador de lleure. 
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PIS ASSISTIT 

Aquest mes de novembre hem iniciat una campanya per recaptar fons pel projecte del pis 
assistit "Viure i conviure", que la Fundació acaba d'engegar. 

És un pis pilot on tres noies amb autisme s'entrenen per poder dur una vida fora del nucli 
familiar. D'aquesta primera experiència en volem extreure la metodologia i l'experiència 
per poder-ho repetir a altres pisos, i arribar a molts més joves i famílies que tenen aquesta 
preocupació de futur. 

 La Isabel Guerra, psicòloga coordinadora del projecte, ho explica així: 

   "Un equipo de profesionales las acompaña diariamente en su vida cotidiana, desde 
que se levantan hasta que se acuestan. Además del programa de actividades para la vida 
diaria (básicas, avanzadas e instrumentales), el recurso incluye servicio terapéutico, para 
el manejo de cuestiones de carácter más personales.  

     Ha sido necesario establecer coordinaciones con los servicios y recursos de la zona, 
para asegurar su atención integral (sanitaria, social, educativa).  

     Las normas de convivencia y funcionamiento se han establecido entre ellas, con la 
ayuda de profesionales especializados. Las intervenciones que realizamos son centradas 
en la persona y su autodeterminación, bajo los principios de normalización e inclusión. 

      Están aprendiendo a desplazarse por la ciudad, a los quehaceres de la casa, a cuidar 
de su salud, a identificar factores de riesgo y protección, a convivir, a usar servicios y 
recursos cotidianos como los servicios sanitarios, el banco, los supermercados, centros 
cívicos, a realizar trámites en instituciones públicas (ayuntamiento, agencia tributaria, 
etc.). Su empeño y esfuerzo hace que avancen rápidamente, encontrando gran 
satisfacción cuando logran cada objetivo establecido."  

Aquí teniu l’enllaç del projecte per si hi voleu col·laborar i fer-ne difusió entre els vostres 
contactes.   >>> Fes el teu donatiu  <<<  

Aquesta és una primera experiència en crowdfunding per la Fundació. La idea és anar 
buscant a partir d'ara diferents fonts d'ingressos per a veure si entre tots podem tirar 
endavant els projectes de Friends.  Mil gràcies!!!! Entre tots podem!! 

http://www.migranodearena.org/es/reto/13214/vida-independiente-para-jvenes-con-autismo/
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 PROI     (Projecte d’Ocupació i d’Inserció) 

El primer projecte dels nois/es del PROI ja ha vist la 

llum! Han creat el seu “mini projecte empresarial” 

Elaboració i Venda de Galetes Artesanals de 

Nadal. En aquest projecte han hagut de treballar 

moltes habilitats: cuinar, dissenyar el catàleg, 

càlculs financers, habilitats socials per a rebre les 

comandes i autonomia personal pel repartiment a 

domicili i la gestió dels diners.  

El resultat són unes delicioses galetes que volem compartir amb vosaltres! Ens podeu fer 

comanda fins el 7 de desembre. A la nostra web trobareu el catàleg i la llista de preus. 

Aquest nadal regala galetes Friends!!! 

 
 
 

 FIRA DE NADAL – Botiga Friends 

Com cada any la Botiga Friends tindrà 
parada de nadal a la Fira del Consum 
Responsable de plaça Catalunya del 
17 de desembre al 5 de Gener de 10h 
a 20h. Ens encanta aquesta fira per 
l’ambient que s’hi respira!  

Voleu fer de botiguers Friends per 
una estona? Ens aniria molt bé la 
vostra ajuda per cobrir tots els torns i 
que els nois i noies puguin descansar 
alguna estoneta. Animeu-vos! Serà 
divertit! 

A la parada hi trobareu totes les cosetes maques que sempre tenim a la botiga, i que són 
perfectes pels regals de Nadal. 

Us hi  esperem a tots!  Per un consum responsable vine a la Botiga Friends! 
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MOMENTS DEL MES DE NOVEMBRE 
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 FAMÍLIES FRIENDS 

Benvolgudes famílies, 

El dissabte 17 de desembre celebrarem la festa de Nadal amb tots vosaltres. Aquest any 
serà un xic diferent. Els nois i noies de Friends que vulguin es trobaran al casal (C/Aragó 
227) a les 10:30h i des d’allà començaran una gimcana pel centre de Barcelona que 
acabarà a l’Escola de Cine Bande à Part (Carrer Paris 143). 

Les famílies podeu venir a les 13h directament al carrer Paris 143. És una bona ocasió per 
trobar-nos tots i gaudir d’una bona estona junts fent balanç de l’any i parlant dels nous 
projectes. Us hi esperem a tots! 

També vull informar-vos que tornem a fer el curs d'impressores 3D que tan èxit va tenir 
l'any passat. És per a joves entre 16 i 25 anys interessats en el món de la impressió 3D i en 
altres màquines relacionades com la talladora làser. Hi haurà 4 cursos bàsics i 2 avançats. 
Els grups estan formats per 15 alumnes, 10 amb TEA i els altres joves en risc d'exclusió 
social per fer-ho més inclusiu. A part de la professora de BJ Adaptaciones, estaran 
acompanyats per professionals de Friends. Us recordem que aquests cursos tenen un cost 
molt alt però que afortunadament estan íntegrament subvencionats per la Fundació 
Orange.  

Ah, i també tenim participacions de la Grossa de Nadal. Si en voleu, feu-nos-ho saber. 

Res més, desitjar-vos a tots unes molt bones festes i bona entrada d’any, carregat de nous 
projectes per seguir lluitant per la plena inclusió de les persones amb autisme. 

Consol 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           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. 
Botiga Friends: 93.272.58.67 – Dl a dv de 10h a 20h, i ds de 10h a 14h.   
Educa Friends: BCN: 93.853.93.94 – educafriends@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9h a 14h.               
c/Ramis 2, Barcelona   Zona Estudio: 93 502 65 18- Rbla Josep Tarradellas 7, Castelldefels. 
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