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 CASAL FRIENDS 
 

Hola friends, 

Encetem un nou any amb moltes ganes i projectes. De moment fins al 5 de gener estarà en 
marxa el casal de Nadal. Està anant molt bé: Poble Espanyol, Làser Tag, patinatge sobre 
gel, bitlles,... són algunes de les activitats que hem fet. 

 

El 13 de gener començaran les sortides i els tallers habituals del casal. Ho podeu consultar 
a les graelles. 

També comentar-vos que s’acosta el cap de setmana a la neu. El 4 i el 5 de febrer anirem a 
La Molina. Aquest any hi ha tres opcions d’activitat: esquí d’iniciació amb monitor de La 
Molina; passejada amb raquetes, per qui no vulgui esquiar; o esquí lliure pels qui ja en 
saben, amb un monitor de Friends. 

Hi ha força gent apuntada, però pels qui us ho esteu pensant encara hi sou a temps. Serà 
divertit! 

Això és tot. Esperem gaudir amb tots vosaltres de les activitats que tenim preparades per 
aquest mes. 

José Llorca 

Coordinador de lleure. 
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 EQUIP FRIENDS                                                                              Isabel Guerra 

¡Hola compañer@s, familias y lectores!   

Soy Isabel Guerra, entusiasta por 
naturaleza y nómada por las circunstancias. 
Desde mi llegada a Barcelona, hace apenas 
un año, me siento en casa.  

El reencuentro con Laura y su familia, 
conocidos desde el año 2011 cuando 
impartía el curso de transición a la vida 
adulta de jóvenes con SA y AAF en 
Salamanca,  provocó mi llegada a Friends, 
de lo cual estoy muy agradecida y 
contenta. 

Me formé en el ámbito clínico, concretamente en TEA y discapacidades del 
neurodesarrollo afines, en Salamanca, de la mano de Ricardo Canal Bedia y su excelente 
equipo, inserto en el Instituto de Integración a la Comunidad (INICO). 

Gracias a profesionales como Ángel Hernández, Marta Eva, María Victoria Martín Cilleros y 
a cada uno de los profesionales, familias y niñ@s que he conocido, me especialicé en el 
ámbito educativo. 

Me siento feliz de poder afrontar este nuevo reto como psicóloga coordinadora de la 
vivienda supervisada para jóvenes con TEA, donde crezco cada día como persona y como 
profesional. Estoy muy entusiasmada por mejorar las oportunidades de futuro de las 
personas con Autismo en España, y agradezco a Consol y Alicia la confianza depositada en 
mí. 

 

CAMPANYA DE MICROMECENATGE                          migranodearena.org 

Com sabeu, fa un parell de mesos vàrem engegar una campanya de micromecenatge pel 
projecte de Vida Independent per a joves amb autisme. Degut a la manca d’ajudes per 
part de l’Administració Pública ens hem vist obligats a buscar altres vies de finançament 
apel·lant a la solidaritat de les persones i hem pogut comprovar que és immensa, que hi 
ha gent molt solidària i sensible a les necessitats dels altres. Us volem agrair de tot cor la 
vostra col·laboració en aquest projecte que ens consta que ha estat enorme.  

L’objectiu és sostenir aquest pis per poder-lo defensar davant l’Administració Pública i així 
obtenir finançament tant públic com privat, i crear un model del qual se’n beneficiïn molts 
més joves. Us anirem informant de tots els avanços que fem.  

Tot i que ja hem aconseguit l’objectiu econòmic que ens vàrem proposar d’inici, es poden 
seguir fent donacions a l’enllaç Donació al projecte Pis assistit  

Mil gràcies! Entre tots podem canviar el present i el futur dels joves amb autisme. 

 

http://www.migranodearena.org/es/reto/13214/vida-independiente-para-jovenes-con-autismo/
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EDUCAFRIENDS 

El gener és temps d’exàmens pels nois i noies d’Educa Friends. Les classes comencen el dia 
9 de gener, i el 10 els de Batxillerat ja tenen exàmens de recuperació. Després els toca els 
de Cicles Formatius i els de Curs d’Accés a Grau Superior, el 14 i 28 de gener. Els volem 
animar molt i molt a tots a fer un últim esforç i així, la gran feina que han fet durant el 
trimestre es veurà recompensada. Ànim cracks! 

                     

Però no tot és estudiar a Educa Friends. Aquest mes tenim preparades dues activitats xules 
xules.  L’associació Shogi no Kokoro ens farà un taller d’escacs japonesos, Shogi, el 16 de 
gener. Interessant, oi? Alguns dels nostres noi/es ja el coneixen, però els qui no n’hagin 
sentit a parlar mai també es poden apuntar, el taller és obert a tothom. 

I a més, la gent d’ Espai Focus ens farà redescobrir el vídeo joc Minecraft des d’una vessant 
més conscient i educativa. Aprendrem a gestionar millor el temps de joc per fer-lo més 
productiu, més col·laboratiu i amb ell treballarem habilitats socials. No podem esperar que 
arribi aquest dia!! 

 

BOTIGA FRIENDS                                                Fira de nadal i rebaixes  

Com cada any hem tingut parada de la Botiga Friends a la plaça Catalunya. Ha anat molt 
bé. Moltes gràcies a tots els que ens heu ajudat fent torns perquè els nois i noies, i la 
Gemma i la Lisbet poguessin descansar una miqueta. I ara arriben les rebaixes! Si els reis 
no us han portat aquella bufanda o jersei que esperàveu i voleu aprofitar els bons preus, 
no ho dubteu, veniu a la Botiga Friends! Segur que ho trobeu! 

               

http://www.shogi.es/asociacion/
http://www.espaifocus.com/blank-2
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FAMÍLIES FRIENDS 

Benvolgudes famílies, 

Comencem un nou any. Com sabeu tenim molts projectes entre mans que segur podrem 
tirar endavant entre tots. 

Volia agrair a les famílies que vau assistir a la festa de nadal. És una trobada molt especial 
per nosaltres que ens permet conèixer-vos una mica més, posar en comú inquietuds, fer 
balanç i explicar-vos els nous projectes. Els que no vau poder venir no patiu, us informarem 
de tot via correu electrònic, web, xarxes socials, etc. 

     

Encara queden places pels cursos d’impressores 3D. Us els recomanem molt. Són uns 
cursos boníssims que afortunadament estan subvencionats íntegrament per la Fundación 
Orange. És una oportunitat per a que els nostres nois i noies adquireixin nous 
coneixements, visquin noves experiències i que augmentin les possibilitats d’inserir-se al 
mercat laboral. Si n’esteu interessats o voleu més informació envieu-me un correu 
electrònic a administracio@fundaciofriends.org. 

        Les dates dels propers cursos són:  Curs avançat 1: 10 gener a 2 de febrer  
Taller 3: 14 i 16 febrer 
Taller 4: 21 i 23 febrer 
Curs avançat 2: 28 febrer a 23 de març  

També comentar-vos que si teniu ganes de música en directe, l’associació amiga Univers 
Àgatha Autisme ha organitzat un concert solidari el proper 14 de gener a la Sala Fizz. 

I finalment agrair-vos molt la solidaritat de moltes famílies col·laborant amb la nostra 
campanya de micromecenatge pel pis assistit que hem engegat. Els recursos i esforços 
invertits repercutiran d’una manera o altra en molts joves amb autisme.   

Consol Ibáñez 

Directora.  

           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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