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 CASAL FRIENDS                  

 

 EQUIP FRIENDS                                    Edu Gamazo, administració 

Hola a tots, 

El meu nom és Eduard Gamazo, tinc 26 anys i 
treballo com a administratiu a la Fundació Friends. 

Em van diagnosticar Síndrome d’Asperger quan 
tenia 21 anys i per a mi va ser un alleujament 
perquè per fi vaig entendre moltes de les coses que 
em passaven. 

Fa molts anys que estic vinculat a la Fundació. 
Primer vaig estudiar el Grau Superior d’Administració i Finances per l’IOC a Educa Friends. 
Després vaig treballar a la Botiga Friends durant uns mesos i finalment vaig començar a 
treballar d’administratiu.  

He après moltes coses de comptabilitat gràcies a l’ajuda del Felip, el comptable de la 
Fundació, al qui estic molt agraït. Ha sigut el meu mestre. També dir-vos que m’agrada 
molt la meva feina i que em trobareu molts matins a la Fundació.   

 

Butlletí 
informatiu 

de la 
FUNDACIÓ 

FRIENDS  
 

Benvolguts Friends,  

Ja estem al juny, l’últim mes abans de l’estiu. Tenim preparades moltes i molt variades 
sortides  com podeu veure a la graella d’aquest butlletí. Anirem a alguna platja per estar a 
remull i farem moltes activitats a l’aire lliure. 

Recordeu que aquest mes tanquem el termini d’inscripció pel Casalet d’Estiu de juliol. Teniu 
temps fins al 15 de juny. Com l’any passat hi haurà activitats tant al casal com a fora en 
horari de 10:30h a 17h, dirigides pels monitors de Friends.  

Aquest estiu, serà un estiu Friends. Primer tenim el viatge a Roma, una setmana a la ciutat 
eterna on podrem gaudir de la seva història, la seva gastronomia i les seves tradicions. El 
grup Sarau anirà a Portugal, tot i que encara no està tancat; així que encara sou a temps.  

A més, aquest any engeguem un nou projecte “Espavila’t”. Una oportunitat per viure un 
estiu diferent, on gaudirem d’uns dies amb amics en un apartament d’Arenys de Mar. 

Moltes gràcies per tot!!! 

José Llorca, coordinador de lleure. 
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 EDUCA FRIENDS – FINAL DE CURS 

El mes de juny és el mes de fer balanç i de 
tancament a Educa Friends, i aquest any ha estat 
molt favorable. Els nois i noies de Batxillerat ja han 
acabat el curs i els de cicle formatiu i GES ho faran 
el proper dia 22. 

Per acomiadar els estudiants en pràctiques de 
psicologia, la Gloria i el Javier, que ens han 
acompanyat aquest any, vàrem anar tots el dia 27 
al Pudding Cafém, un establiment ambientat en la 
temàtica de Harry Potter. Va ser genial! 

El proper dissabte 4 de juny farem la jornada de portes obertes d’Educa Friends, i a finals 
de mes es faran les matriculacions pel proper curs. Us recordem també que el setembre 
obrim un nou centre a Castelldefels a les instal·lacions de l’acadèmia Zona Estudio. 

L’equip de professors volem felicitar als nois i noies d’Educa Friends per l’esforç que han 
fet durant el curs i els desitgem que passin un molt bon estiu. Se’l mereixen! 

 PROJECTE ESPAVILA’T 

Com ja sabeu pels mesos de juliol i agost hem posat en marxa el projecte “Espavila’t”, que 
consisteix en una estada d’una o dues setmanes en un apartament a Arenys de Mar amb 
quatre o cinc amics i amigues amb la finalitat de treballar les habilitats necessàries per dur 
una vida independent. 

Una psicòloga els acompanyarà i els guiarà en les activitats pròpies de portar una llar, com 
ara planificar els àpats, anar a comprar, fer les tasques de la casa, conviure amb els 
companys de pis, organitzar les activitats de lleure, etc.. En definitiva, viure per uns dies 
una vida autònoma i independent. Creiem que serà una experiència profitosa per als nois i 
noies, i també un respir per les famílies.  

Encara queden places per cobrir. Animeu-vos!  

Per fer la inscripció cal enviar un correu electrònic a José Llorca, omplir el formulari 
d’inscripció i fer l’ingrés de la reserva. 
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MOMENTS DEL MES DE MAIG 
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ACTIVITATS CASAL FRIENDS  (entre d’altres) 

 
 

 

Matsuri  

Després de l’èxit dels darrers anys, el Matsuri Festival torna a 
Barcelona, per compartir amb tothom la Cultura Japonesa. A 
la Plaça del Mar de Barcelona hi trobarem taller de balls 
tradicionals, menjar típic, música, moda, jocs i moltes més 
activitats que segur que gaudirem molt. 

 

Warcraft, la pel·lícula  

El pacífic regne d’Azeroth està a punt d’entrar en guerra per 
enfrontar-se a uns terribles invasors: orcos guerrers que han 
deixat destruït el seu món per colonitzar-ne un altre. 
Aquesta és la sinopsis de Warcraft, la pel·lícula inspirada en 
un vídeojoc que anirem a veure amb el grup Draco. 

 

Mostra Sonora i Visual 

El grup Explora visitarà ”La Mostra Sonora i Visual” al Centre 
Cívic Convent de Sant Agosti” a Barcelona. Aquest any es 
celebren 10 edicions d’aquest projecte biennal que té com a 
objectiu donar visibilitat a la creació artística en l’àmbit 
sonor i visual en un sentit ampli i multidisciplinari. 

 

CRAM 

El CRAM és el centre de recuperació d’animals marins al Prat 
de Llobregat que es dedica a la clínica i rescat de fauna 
marina , la investigació i conservació d’espècies i 
ecosistemes marins , i la sensibilització a favor de la 
conservació dels nostres mars i oceans.  

 

Lleida 

El grup Sarau (adults) anirà en tren a passar el dia a la ciutat 
de Lleida. Aprofitarem per visitar la Seu Vella i passejar per 
la riba del riu Segre. Al migdia farem un pícnic al parc dels 
Camps Elisis. 

 

Bolera  

Demostrarem la nostra punteria, esportivitat i sentit de 
l’humor jugant a bitlles al Centre Comercial Diagonal Mar. Hi 
anirà el Grup Jove. 
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 TALLERS FRIENDS               
 

 

 

 

 
 
 
 

LITERARI 
Quan:    Dissabte 4, de 12h a 13.30h 
               i dissabte 23, de 11h a 12.30h. 
On:        Casal Friends. 
Amb:     Anna Torrebadella 

 

CÒMIC 
Quan:    Divendres 3 i 10, de 17.00h a 18.00h. 
On:        Casal Friends 
Amb:     V. Ibàñez Aransay. 

 

TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL 
Quan:     Divendres 3, de 18h a 20.00h. 
On:         Casal Friends. 
Amb:      Cristina Regales 

 

ART I EXPRESSIÓ ARTISTICA 
Quan:    Dijous 2, 9, i 16 de 17.30h 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. 
  
CINE FÒRUM 
Quan:    Divendres  10 de 18.00h a 20.00h. 
On:        Casal Friends. 
Amb:     Els monitors dels grups de Casal Friends. 

  
AUDIOVISUALS 
Quan:    Divendres  17 de 18.00h a 20.00h. 
On:        Casal Friends. 
Amb:     Rodolfo Green 
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ITATS CASA 
 

 

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC 

Adéu al butlletí en paper!!  Ens hem tornat ecològics? Ens hem tornat estalviadors? Ens 
hem tornat pràctics? Ens hem tornat moderns? ... Una mica de tot! 

Alguns de vosaltres, els usuaris del Casal Friends, el rebíeu  mensualment a casa en format 
paper, però a partir d’ara l’enviarem només per correu electrònic, i també el podreu 
descarregar de la pàgina web. Així doncs, per aquells que l’estigueu llegint en paper, 
aquest és l’últim. Peça de col·leccionista! 

 

19/06/2016 – FESTA D’ESTIU AMB LES FAMÍLIES 

Com cada any al mes de juny volem fer una festa 
amb tots vosaltres, famílies Friends. És un bon 
moment per veure’ns les cares, xerrar una 
estona i acomiadar l’any escolar junts. 

La idea és fer un dinar a la nova seu d’Educa 
Friends al carrer Ramis, i així els que encara no 
l’heu visitat coneixereu el nou local. Un servei de 
catering s’encarregarà del menjar.  
Però abans cap a les 12.00 h us proposem fer una 
visita a “Barcelona en Miniatura”, un espai situat 
a la plaça del Nord, molt aprop d’Educa Friends, on hi trobarem una gran maqueta de la 
ciutat de Barcelona, amb els seus edificis, cotxes, tranvies, etc. També hi ha una secció 
amb trens teledirigts. Creiem que pot ser molt interessant i divertit. 
Per a poder preveure quanta gent vindrà agraïríem omplissiu el formulari que rebreu per 
correu electrònic i fessiu el pagament per transferència bancària. El cost serà de 15€ el 
dinar + visita.  
Us hi esperem a tots!! 
 

Dia: Dissabte 19/06/16 Hora: 12.00h 
Lloc de trobada i visita: “Barcelona en miniatura”, Pl del Nord 4 , Barcelona 
www.barcelona-en-miniatura.com 
Dinar: Carrer Ramis 2, Barcelona  
 
  

           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: 93.853.93.94 – educafriends@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9h a 14h.               
c/Ramis 2, Barcelona                                    
               

Collserola  
Saló del Còmic  

Museu de les Il·lusions de Barcelona 
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