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FRIENDS ON AIR
Educafriends ha fet ràdio! Els alumnes de
Batxillerat i CAS han participat en un taller de
ràdio a l’associació Ravalnet . Portaven dies
treballant a porta tancada preparant
continguts, organitzant entrevistes, distribuint
tasques i tancant temes, i finalment el 24 de
maig va néixer el primer programa
#FriendsOnAir!
Vàren entrevistar a dos convidats de luxe, el
Jan Riera, músic del grup Els Catarres, i a
Carme Vilar membre de Pallapupes. També es
van tractar altres temes molt interessants:
pel·lícules, videojocs, robots del futur,... En
aquest enllaç podeu escoltar el programa. Us
el
recomanem,
va
quedar
genial!
Programa ràdio FriendsOnAir

Ha estat una molt bona experiència que esperem poder repetir. Estem molt agraïts a Susi
Álvarez, de Ravalnet, per la seva dedicació, i a Jan Riera i a Carme Vilar, per participar en
l’entrevista. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres!
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Planificació de futur, aspectes legals
L’objectiu d’aquesta xerrada és explicar com es pot
protegir o donar suport des del punt de vista legal a
persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament, tot i que també és aplicable a
altres col·lectius.
Es tractaran diversos temes partint del marc legal en
que ens trobem: la figura de l’assistència, el
procediment de modificació de capacitat (en què
consisteix i les seves fases), com fer el testament,
així com l’exercici de tutela i altres figures de
protecció i el seu control. S’exposarà també què son
les entitats tutelars i com funcionem.

Albert Rodríguez, és llicenciat en Dret i postgraduat en fiscalitat. Fa 10 anys que treballa a
Som-Fundació, on a banda de la funció pròpia d’advocat és adjunt a la gerència de l’entitat.
També ha estat membre com a vocal de tutela de l’AEES DINCAT des del 2010 al 2016, i és
membre del Foro de Juristas de l’Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
Dia: Dissabte 10/06/17 Hora: De 11.30h a 13:00h Lloc: SOM-FUNDACIÓ C/Sant Fructuós,
12, baixos, Barcelona. Entrada lliure i gratuïta.

EQUIP FRIENDS

Esther Asensio - PROI

Benvolguts i benvolgudes lectors i lectores
del butlletí!
Hola! Sóc l’Esther Asensio, la nova tutora del
Projecte Pre-laboral PROI. Aprofito el butlletí
d’aquest mes per a presentar-me i així, em
pugueu conèixer una mica més!
Sóc Sabadellenca, i Barcelonina des de fa un
parell d’anys, tinc 26 anys i sóc llicenciada en
Psicologia per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Per tal d’especialitzar-me,
després de la carrera vaig fer un Màster en
Psicopatologia Clínica Infantojuvenil. Al màster vaig poder fer pràctiques i considero que
vaig adquirir molts coneixements! Vaig realitzar pràctiques a diverses entitats, com
l’associació TDAH Vallès de Sabadell i l’escola Fàsia-Eixample de Barcelona.
Posteriorment he treballat desenvolupant tasques molt diverses, com a animadora,
monitora i auxiliar d’educació especial, realitzant intervencions i reeducacions, coordinant
i dinamitzant tallers i grups, entre d’altres, i tot plegat té en comú el treball amb nens i
joves, que m’apassiona.
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També em considero clarinetista i apassionada de la música, m'encanten les tardes de
riures, els dies de cine, els matins a la platja.
Acabo amb una frase de l’escriptor Antoine de Saint–Exupéry que m’encanta i que
considero que diu molt de mi! Espero que aquest any continuï sorprenent-me com fins ara,
estic molt contenta de poder treballar en aquesta gran fundació i que m’hagin donat la
oportunitat que feia temps que buscava! Gràcies!
"Conoces lo que tu vocación pesa en ti. Y si la traicionas, es a ti a quien desfiguras; pero
sabes que tu verdad se hará lentamente, porque es nacimiento de árbol y no hallazgo de
una fórmula."

PROI

Servei pre-laboral

Som els Nois i Noies del PROI, i volem explicar-vos el viatge que farem de final de curs.
Un dels projectes d’aquest trimestre ha estat organitzar tot el viatge i preparar-lo nosaltres
mateixos. Primer de tot va ser que cadascú fes una proposta, les dues finalistes varen ser
València i Bordeus. Després de que els que van proposar aquestes ciutats ho exposessin en
grup, es va votar i ha guanyat València! Visca! Estem molt contents i tenim moltes ganes
d’anar-hi!

La feina, però, encara no ha acabat. Ja hem fet la reserva de l’allotjament i del transport.
Ens allotjarem en un apartament que hem trobat a Booking.com, i sembla que és ben
maco, amb molts colors per les parets, i fins i tot té una terrassa! Pel que fa al transport,
vam decidir anar-hi amb tren, un Euromed. A partir d’aquí ens queda planejar què
visitarem, quant costarà i també fer una previsió i un pressupost del menjar, en aquest
cas, potser i esperem que si, prendrem una paella valenciana! Mmm!
Una de les visites que ens agradaria fer és l’Oceanogràfic! És un aquari molt gran que hi ha
a València. Pensem que a tots ens agradarà ja que ens agrada la natura, els animals i
aprendre moltes coses sobre els animals marins.
El viatge el farem el 27 i 28 de Juny, ja queda ben poc!!!
Ada, Pancho, Pol, Rubén, Esther i Marga.
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LABORAL FRIENDS

Guia’m

Fa més d’un any vàrem engegar el projecte d'inserció laboral "Guia'm” en col·laboració
amb Museus de Sant Cugat i l’Ajuntament de Sant Cugat. Després d’un període de
formació, la Carla i l'Edu , dues persones amb la Síndrome d’Asperger, fan de guies al
Monestir de Sant Cugat del Vallés tres diumenges al mes. Degut a la bona acollida que
està tenint i a l’èxit de les visites guiades s’ha ampliat l’horari. Ara ja els podeu trobar tots
els dissabtes i diumenges a les 12h, excepte els primers de cada mes.

La visita dura aproximadament una hora i descobrireu tots els secrets que amaga el
monestir. Us la recomanem molt!

CASAL FRIENDS

Estiu Friends

Finalment els viatges d’estiu dels nois i noies de Casal Friends seran a Benidorm pels joves
i a Roma pels d’adults. Aquests viatges estan tancats ja.
Encara queda alguna plaça pels casals d’estiu! De dilluns a divendres, de 10.30h a 17.00h,
del 3 al 21 de juliol, farem activitats lúdiques per Barcelona i voltants. Animeu-vos!!

NAUG URACI Ó

NOVA BOTIGA FRIENDS

C/Rosselló 457

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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