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CASAL FRIENDS                  

EQUIP FRIENDS                                            Gemma Mingot, Botiga Friends 

Hola,  sóc la Gemma Mingot, tinc 35 anys i estic a la Fundació des 
de l'any 2008.  

Quan l'any 2003 vaig acabar la carrera em vaig prendre uns anys 
per viatjar i treballar en feines que tinguessin horaris flexibles 
lluny d'una rutina. Fins que un bon dia la Carme, amb el seu 
caràcter entusiasta i motivador, em va oferir treballar a la Botiga 
Friends. El que va començar sent una feina de reforç per la 
campanya de nadal, ha esdevingut un projecte apassionant  
durant els últims vuit anys. Juntament amb la Lisbeth Renders, 
m’encarrego de tirar endavant el Centre Especial de Treball Botiga 

Friends, coordinant i supervisant la feina dels nois i noies amb els que gaudeixo molt 
compartint el dia a dia.  

Res més, agrair a la Carme la oportunitat que em va donar i dir-vos que em trobareu tots els 
matins a la botiga pel que necessiteu. Gràcies a tots! 

 

Butlletí 
informatiu 

de la 
FUNDACIÓ 

FRIENDS  
 

Benvolgudes famílies, socis i participants, 

Estem ja en el segon mes de l’any, un mes molt important per a tots nosaltres, ja que 
celebrarem el dia de l’Asperger. A l’espai de famílies trobareu tota la informació referent a 
aquest dia. 

A més, farem la nostra tradicional sortida de la Molina, un cap de setmana en el que 
passarem bons moments tots plegats, esquiarem, farem raquetisme “extrem” i sobre tot 
riurem molt. Com ja sabeu ens acompanyaran en aquesta ocasió la Irina i la Cristina, dues 
grans professionals i expertes en el tema de la neu. 

Ja per acabar recordar-vos que aquest any la Setmana Santa és a finals de març i per aquest 
motiu el tradicional viatge de Setmana Santa possiblement el farem entre els dies 19 de març 
i 23 març. Com ja sabeu solem proposar diferents experiències i de 2 a 4 nits màxim, així 
doncs, aneu pensant propostes!!! 

Una abraçada i a reveure. 

José Llorca, coordinador de lleure. 
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ACTIVITAT GRUP EXPLORA:  Museu de Matemàtiques   13/02                      

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVITATS CASAL FRIENDS                                                  
 

 

Museu de la joguina de Figueres 
 

Farem un recorregut pel passat, present i futur dels joguets, al 
museu del  Joguet de Figueres. S’exhibeixen més de 4.000 
peces: zoòtrops, “mecanos”, teatrins, animals i cavalls de 
cartró, baldufes, avions, trens, nines, titelles, aparells de 
màgia,... 

 

Esquiada a La Molina 

Com cada any marxarem uns dies a la neu. Esquiarem, anirem 
en raquetes, en trineu, jugarem,... En definitiva, passarem uns 
dies entre amics envoltats de natura i una mica de neu, 
esperem!    

 

Museu Blau. Exposició “Nutrició, impuls vital” 

Visitarem l’exposició “Nutrició, impuls vital” és un gran projecte 
expositiu que dóna a conèixer els conceptes fonamentals en 
matèria d’alimentació i nutrició, així com d’hàbits saludables, 
que qualsevol persona ha de portar a la pràctica per tenir una 
salut i una qualitat de vida millors. 

 

Espais naturals del Delta de Llobregat 

Situats al marge dret del tram final del riu Llobregat, ocupen 
unes 145 ha i hi ha una gran diversitat de flora i fauna: 
jonqueres, prats humits, pinedes, canyissars, platges i estanys 
litorals, com ara el de Cal Tet i el de Ca l’Arana. Aquests espais 
formen un Delta en miniatura, que gaudirem passejant-hi. 

 

Amb el grup Explora visitarem l’exposició “Experiències 
matemàtiques” on ens aproximarem a aquesta disciplina 
des de l’experimentació personal, i descobrirem la seva 
vessant lúdica i estètica. L’exposició es troba al Museu de 
Matemàtiques de Catalunya (MMACA) a la segona planta 
del Palau Mercader de Cornellà de Llobregat.  
Ens trobarem el Diumenge 14 a les  9.30h al Casal.  
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MOMENTS DEL MES DE GENER 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERARI 
Quan: Dies 6 i 13, de 13h a 
14.30h. 
On: Casal Friends. 
Amb: Anna Torrebadella. 
 
CÒMIC 
Quan: Divendres  5 i 26,  de 
17.00h a 18.00h. 
On: Casal Friends. 
Amb: V. Ibàñez Aransay 
 

ESPORTS 
Quan: Dissabte 6, de 11.00h a 
12.30h. 
On: Espais públics de BCN. 
Amb: Sergi Bartolomè. 

ANGLÈS 
Quan: Divendres  5, 19 i 26,                   
de 17.00h a 18.00h. 
On: Casal Friends. 
Amb: Francesca Del Rio. 
 

Museu del mamut , Barcelona 

Nit jove.  

TALLERS FRIENDS                           

Teatre l’Eixample, Barcelona  

Fundació Mona, Riudellots de la Selva  

ART I EXPRESSIÓ ARTISTICA 
Quan: Cada dijous, de 17.45h 
a 19.00h 
On: Casal Friends. 
Amb: Gloria Querol. 

TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL 
Quan: Divendres 5, de 18.00h a 
20.00h. 
On: Casal Friends. 
Amb: Cristina Regales. 

Alien Zone, Sant Cugat  
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ESPAI FAMÍLIES 
 

Benvolgudes famílies, 
 Estem molt contents d’anunciar-vos que a mitjans de febrer començaran ja les visites 
guiades al Monestir de Sant Cugat, per part d’un noi i una noia vinculats a Friends. Guia’m és 
un projecte d’inserció laboral que hem dut a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sant Cugat i els Museus de Sant Cugat, i a través del qual la Carla i l’Eduard han rebut 
formació durant uns mesos per poder fer les tasques de guies del Monestir. Així doncs, els 
felicitem per la feina feta i els encoratgem en aquest nou repte professional. 

A més, com sabeu, el 18 de febrer és el dia Internacional de l’Asperger, i aprofitant 
que s’inauguren les visites al Museu voldríem celebrar-ho a la plaça del monestir de Sant 
Cugat. No obstant, encara estem pendents de la confirmació de l’Ajuntament. Us en 
mantindrem informats. 
 Per últim, dir-vos que Dincat engega aquest 2016 el projecte Modalitat Personal de 
Suport, dins el Programa de Suport Familiar (Respir) del qual us en informem més 
detalladament a continuació. 
 Com sempre quedo a la vostra disposició pel que necessiteu. 
 Consol 
 

Servei de Personal de Suport - DINCAT 

 Des de fa més de 18 anys, Dincat coordina el 
desenvolupament a Catalunya del Programa de Suport 
Familiar (Respir), que ofereix un suport puntual a la família 
pel que fa a la atenció i cura de la persona amb DID 
(Discapacitat intel·lectual i del desenvolupament). 
 El Servei de Personal de Suport es concreta en un 
SUPORT PUNTUAL EN EL DOMICILI familiar en tasques 
específiques relacionades directament amb la persona 

amb DID o bé assistència al domicili quan els familiars estan absents durant un període de 
temps (per exemple: quan els pares estan treballant o van al metge). NO és una atenció 
domiciliària per donar ajut en aspectes relacionats amb la llar ni a la família en general 
(netejar, cuinar, etc.) SÍ per donar suport a la família en aspectes relacionats directament en 
l’atenció amb la persona amb DID. Així mateix, es pot realitzar un ACOMPANYAMENT 
PUNTUAL quan la família de la persona amb DID no la pot acompanyar al centre i/o servei on 
està atesa habitualment  
 Aquest servei es tramita a través de les entitats federades, per tant, si hi esteu 
interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres. A dia d’avui encara no està activat però 
s’espera que comenci a funcionar en les properes setmanes. 
Per a més informació: Dincat telf 93 490 16 88;  www.dincat.com  
 

           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 – ioc@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 
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