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Benvolgudes famílies, socis i participants,
El febrer ha estat un mes molt especial, en el que hem engegat el projecte GUIAM al
Monestir de Sant Cugat, hem fet la sortida a la neu i moltes altres activitats que hem pogut
gaudir tots plegats.
El març es presenta amb l’habitual sortida de Setmana Santa. Us hem fet quatre propostes
molt interesants entre les quals heu de triar (Sigean, Camino de Navarra, Dinópolis i Madrid).
D’altra banda, amb la intenció d’ampliar el ventall d’activitats i arribar així a més nois i noies,
hem creat un nou grup: EXPLORA. Aquest grup estarà conduit per Mari Ferrer (molts de
vosaltres ja la coneixeu) i té com a objectiu principal responsabilitzar encara més els propis
participants del seu lleure, de la organització i de la tria d’activitats.
Així doncs per la meva part està tot, i ja sabeu que em podeu trobar a la Fundació de dilluns
a divendres de 10.00h a 14.00h per qualsevol dubte o qüestió.
Una abraçada i a reveure!!!
José Llorca, coordinador de lleure.

EQUIP FRIENDS

Maryam El-Kayat, psicòloga Educa Friends

Estimats amics i amigues, famílies de Fundació Friends,
El meu nom és Maryam El Khayat i aquest serà el tercer curs
escolar que acompanyo als i les alumnes d’Educa Friends en la seva
formació com a tutora d’aula i, des de fa uns mesos, com a
coordinadora d'aquest engrescador projecte.
He de dir-vos que m’encanta la meva feina, m’apassiona disposar
d’aquest espai de trobada per a acompanyar els vostres fills i filles
en el seu aprenentatge i participar de la millora de les seves
competències acadèmiques.
Partint del que cadascú sap, des de les seves necessitats, anem
construint un itinerari formatiu que esdevindrà la llavor del que serà el seu futur professional.
Crec fermament que tothom ha de tenir l'oportunitat de millorar la seva formació, de
potenciar les seves habilitats i treure el millor que té a dins.
Ens veiem a les aules! Una abraçada!
Fundació Friends - Asperger
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(entre d’altres)

Otaku Japan Weekend
Conferències, tallers, concerts i un munt d’activitats de
temàtica Otaku ens esperen a la Farga de l’Hospitalet. També
s’hi celebraran 6 concursos: Cosplay, Karaoke, Dance, Para
Para, Cosplay de BJD i Concurs de doblatge.
Palo Alto Market, Barcelona
Palo Alto és un nou mercat per a Barcelona basat en el
concepte d’street market popular, que ha destacat a tot el
món per la seva creativitat. Una illa urbana amb un
espectacular paisatge on aquest cop hi trobarem una
concentració de food-trucks i gastro caravanes.
Museu de la Xocolata, Barcelona
Visitarem el museu de la xocolata, ubicat a l’antic convent de
Sant Agustí, on farem un recorregut pels orígens de la xocolata i
la seva arribada a Europa. També podrem veure impressionants
figueres de xocolata, i per descomptat, fer una degustació. Ens
lleparem els dits!
Búnquers del Carmel
Els búnquers del Carmel, situats al cap de munt del Turó de la
Rovira, ens ofereixen una de les millors vistes de Barcelona. Els
búnquers, utilitzats com a bateria anti-aèria van ser construïts
durant la Guerra Civil Espanyola per a defensar la ciutat. Així
doncs, gaudirem entre amics d’aquest espai emblemàtic i
sovint poc conegut de Barcelona.
Detectius a Gràcia
“Vols ser el protagonista d'una història de misteri? Viure una
aventura trepidant en primera persona? Converteix-te en
detectiu i posa a prova el teu enginy! Viu l'experiència!”
Això és el que ens proposa l’empresa Tot Jugar especialitzada
en jocs de detectius, amb l’ajuda d’un smartphone tot
recorrent els carrers de la Vila de Gràcia.

Fundació Friends - Asperger

2

BUTLLETí 27

Març 2016

TALLERS FRIENDS
LITERARI
Quan: Dissabte 5,
de 13h a 14.30h.
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 11,
de 17.00h a 18.00h.
On: Casal Friends.
Amb: V. Ibàñez Aransay

ANGLÈS
Quan: Divendres 4 i 11,
de 17.00h a 18.00h.
On: Casal Friends.
Amb: Francesca Del Rio.

ART I EXPRESSIÓ ARTISTICA
Quan: Dijous 3, 10 i 17
de 17.45h a 19.00h
On: Casal Friends.
Amb: Gloria Querol.

f
MOMENTS DEL MES DE FEBRER

Fundació Friends - Asperger

TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL
Quan: Divendres 4,
de 17.45h a 20.00h.
On: Casal Friends.
Amb: Cristina Regales.
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ESPAI FAMÍLIES
Benvolgudes famílies,
Abans que res volia dir-vos que estem molt contents de cóm va anar la festa que vam
celebrar el passat diumenge 21 a Sant Cugat del Vallès. Va ser un dia un fantàstic de
celebració i difusió. A més, la primera visita guiada va anar genial. Moltíssimes gràcies a tots
per venir i col·laborar a fer-ho possible .
La xerrada d’aquest mes serà sobre la tutela legal de les persones amb discapacitat.
Creiem que és un tema d’interès per a les famílies i que genera molts interrogants. Trobareu
més informació a continuació.
També informar-vos que hem engegat ja el “grup acollida”, que és un grup de pares i
mares que ens organitzem per atendre i donar informació a les persones que truquen a la
Fundació per conèixer els nostres serveis.
Resto a la vostra disposició pel que necessiteu.
Consol

19/03/2016 – Xerrada: Modificació de la capacitat. Tutela i curatutela
La tutela i la curatela són dues vies de guarda i
protecció legal d'una persona (i/o de béns) que tingui
limitada (parcial o totalment) la seva capacitat d'obrar.
L'advocat Jordi Morató-Aragonés ens informarà sobre
els aspectes legals d’aquestes institucions, i ens aclarirà
els dubtes que puguem tenir al respecte com ara:
Quina diferència hi ha entre la tutela i la curatela?
Quina protecció ofereixen? Qui ho pot sol·licitar? Es pot
modificar al llarg del temps? Cóm es sol·licita?
I qualsevol altre dubte que pugui sorgir.
Jordi Morató-Aragonés és advocat en exercici, ex-Magistrat suplent de l'Audiència Provincial
de Tarragona i de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Dia: Dissabte 19/03/16
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.
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