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CASAL FRIENDS                  

EQUIP FRIENDS                                    Susanna Diaz Casas, comunicació 

Estimats amics i amigues de Fundació Friends,   

Molts de vosaltres no em coneixeu. Sóc la 
Susanna i em dedico als temes relacionats amb la 
“comunicació”, és a dir, a fer saber al món tota la bona 
feina que dur a terme la Fundació Friends. I cóm es fa 
això? Doncs a través de les xarxes socials, la web, el 
butlletí, notes de premsa, etc..  

Vaig entrar en contacte amb Friends fa dos anys i mig (com passa el temps!) fent de 
voluntària a Educa Friends i actualitzant les xarxes socials. I de mica en mica em vaig anar 
implicant més i més, fins a formar part oficialment de l’equip Friends ara fa tot just un any. 
Des del primer dia em va fascinar el projecte de la Fundació, i sobre tot la implicació i la 
vocació de l’equip humà que el fa possible, superant tots els reptes que es presenten. 

Només afegir que m’encanta la meva feina, i que estic a la vostra disposició pel que 
necessiteu. Ens trobem a la xarxa! 

 

Butlletí 
informatiu 

de la 
FUNDACIÓ 

FRIENDS  
 

Benvolguts Friends,  

  S’acosta l’estiu i estem preparant ja les activitats i les sortides del Casal Friends. Hem 
proposat tres viatges pel mes de juliol: Roma, Santander i Londres, i sembla que després de 
recollir les vostres sol·licituds, els dos amb més probabilitats de sortir són Roma i Londres. 
No està gent malament! Ja us anirem informant. 

També com cada any estem organitzant el Casalet d’estiu. Durant les setmanes del 4 
al 8 i del 11 al 15 de Juliol, organitzarem activitats lúdiques en horari de 10:30h a 17h 
aproximadament.  La intenció és passar uns dies divertits entre amics fent activitats 
refrescants que ens permetin combatre el calor de l’estiu: piscina, platja, natura, Sitges, 
jocs, ... Està obert a amics, germans, cosins, ... amb ganes de passar-s’ho bé. Ben aviat us 
enviarem la informació completa. 

Això és tot de moment, per qualsevol dubte o recomanació estem en contacte via e-
mail o telefònic. 

José Llorca, coordinador de lleure. 
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EDUCA FRIENDS - NOVA SEU !!! 
 

Cada dia som més nois i noies al servei d’Educa Friends, i la 
seu al carrer Aragó se’ns ha quedat petita. Per això ja feia 
mesos que buscavem un nou local, i finalment l’hem trobat! 
Allà disposem de més aules i més espais per donar un millor 
servei. Així doncs, a partir de l'1 de maig les classes ja es faran 
al carrer Ramis 2, de Barcelona. 

Comencem una nova etapa!  

CERTAMEN INTERNACIONAL DE FAB LABS - París 

El Víctor i el Guillem el 6 d’abril van anar a París al Solidarity 
FabLabs International Challenge representant els nois i 
noies de Friends que havien participat al curs d’impressores 
3D, YAMakers. Fundació Orange organitzava una 
competició de Fablabs solidaris i s’hi van presentar 32 
projectes de diferents països.  

Es va celebrar un acte d’entrega de premis on varen estar acompanyats de personal de 
BJAdaptaciones i de Fundación Orange. Finalment no van guanyar, però tant el Víctor com 
el Guillem valoren molt positivament l’experiència. S’ho van passar molt bé, diuen, i fins i 
tot van poder fer una mica turisme per París l’endemà abans d’agafar l’avió de tornada. 
Certament va ser una experiència inoblidable. Moltes gràcies a tots  pel vostre suport en 
les votacions on line. 

CONGRÉS INTERNACIONAL D’AUTISME - Bucarest 

El José  (coordinador de lleure) i la Susanna (comunicació) van presentar els serveis que 
ofereix la Fundació Friends al Congrés Internacional d’autisme a Bucarest, convidats per 
Help Autism, una organització que dóna suport a nens i nens amb autisme a Romania.      
Els nostres projectes van despertar molt interès pel fet que estan dirigits a joves i adults 
amb autisme, i especialment van fer moltes consultes sobre els projectes d’inserció 
laboral: la Botiga Friensds, l’assessoria i el projecte Guia’m. A més, allà van conèixer grans 
professionals del sector, amb els que ben segur seguiran en contacte.
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ACTIVITATS CASAL FRIENDS (entre d’altres)  
L FRIENDS  (entre d’altres)        

 
                                      

 

The Art of Brick 

1 milió de peces, 100 obres i 1900 m2 de creació ens ofereix  
“The Art of Brick”, una exposició de construccions de LEGO a 
la cúpula del Centre Comercial Arenas. Hi trobarem El 
Pensador de Rodin, el rosetó de la catedral de Chartres i fins 
i tot un esquelet de 6 metres de longitud! 

 

Temps de flors - Girona 

Com cada primavera Girona omple els seus carrers de flors. 
Ens perdrem per la ciutat descobrint els seus encants i 
gaudint de l’ambient primaveral, i perquè no, imaginant-nos 
protagonistes de la famosa sèrie “Jocs de Trons”. 

 

Museu Egipci, Barcelona 

Sarcòfags, mòmies, joies, ceràmica i un munt d’històries de 
l’antic Egipte ens esperen al Museu Egipci de Barcelona. 
Situat al carrer València és un referent en el sector, i ens 
ofereix exposicions temporals i permanents molt 
interessants. 

 

Museu del còmic 

El Saló del Còmic de Barcelona és una sortida clàssica de 
Casal Friends. No ens el perdem mai.  Milers de còmics, 
artistes internacionals, reputats il·lustradors ens esperen. 
Ah! i aquest any hi haurà un nou espai de Youtubers! 

 

 

Espai Xocolata Simón, Sant Sadurní d’Anoia 

Saps com es diu l'arbre del cacau? Has vist mai una pinya o 
una fava de cacau? Saps quina olor fa el cacau acabat de 
torrar? Olora, toca, tasta... endinsa't en l'apassionant món 
de la xocolata des d'un punt de vista únic i gaudeix amb els 
cinc sentits. Això és el que ens ofereix l’espai  Xocolata 
Simón Coll a Sant Sadurní d’Anoia. 
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NOVA ACTIVITAT – Taller de música i gospel 

Benvolguts amics i amigues de la Fundació Friends, 

sóc l'Eli, mestra d'educació infantil i musicoterapeuta. 
M'enduc la música allà on vaig ja que la considero un mitjà 
d'expressió molt valuós on tothom hi té cabuda. 

El 14 de maig de 18h a 19.30h faré un taller a la Fundació 
Friends i la música serà el canal per saber què volem 
desenvolupar en la sessió aquell dia. 

Quines músiques ens agraden? Les podem acompanyar amb 
instruments? Ens podríem inventar una lletra? L'objectiu no és fer una orquestra que soni 
bé, sinó socialitzar-nos, aprendre i crear a través de la música. Us apunteu? 
Porteu un objecte sonor amb que us sentiu identificat. Us hi espero! 
 

MOMENTS DEL MES D’ABRIL 
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 Fundació Friends - Asperger 5 

 

NOU CENTRE EDUCA FRIENDS A CASTELLDEFELS 
 

Degut a la bona acollida que està tenint el projecte Educa Friends, i a la demanda creixent 
d’aquest servei que estem constatant també fora de Barcelona, el proper setembre, és a 
dir, pel curs 2016-17, obrim un nou centre d'acompanyament educatiu a Castelldefels. 

Això és possible gràcies a la col·laboració 
amb Zona Estudio i la generositat de la 
Magda Niubó. 

Per tal que conegueu el projecte i les 
instal·lacions, us convidem a la Jornada de 
Portes Obertes el dissabte 7 de maig a les 
11.00h. 

ZONA ESTUDIO: Rbla Josep Tarradellas 7, 
Castelldefels. Telf. 93 502 65 18. 
ww.zonaestudio.com 

 

28/05/2016 – “Hoy hablemos de nosotros...” 

L’objectiu d’aquesta trobada és explorar i reflexionar sobre 
com ha repercutit a les nostres vides ser pares o mares 
d’una persona amb la Síndrome d’Asperger. Tendim a 
preocupar-nos i ocupar-nos de les necessitats dels nostres 
fills i filles, però, i nosaltres? Com ens sentim? Com ha 
repercutit aquest fet en la nostra vida emocional, social, 
laboral, etc.? Què necessitem? 

Cal prendre consciència de les nostres necessitats i 
inquietuts, i així entre tots buscar estratègies per cuidar-nos i sentir-nos millor, diu Alicia 
Campos. Només podrem ocupar-nos i cuidar els nostres fills de forma saludable si ens 
cuidem i ens ocupem també de nosaltres, els cuidadors. 

Alicia Campos és mare de l’Ariadna, una noia de 22 anys amb TEA (Asperger). És 
treballadora social, homèopata, mediadora familar, i psicoterapeuta especialista en 
processos de perdua i dol. Entre d’altres àmbits, durant 15 anys ha treballat com a 
treballadora social amb familiars de nens i adolescents amb discapacitat. 
 

Dia: Dissabte 28/05/16 Hora: 11.00h Lloc:  Educa Friends, 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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