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CASAL FRIENDS
Les sortides de Setmana Santa tant a Madrid, a Bilbao com a la Costa Brava van anar
genial. També l’estada “Espavila’t” a Torredembarra, i els campaments amb l’agrupament
escolat We Ziza van ser tot un èxit. Volem agrair i felicitar tant els nois/es com els
monitors/es per fer-ho possible.

Ara ja estem preparant els viatges i els casal d’estiu, i ben aviat us enviarem la informació
completa. Però us podem avançar que la proposta de viatges serà Londres, Berlín,
Benidorm i alguna altra opció més a prop. Així ens podrem adaptar a tots els gustos i
butxaques.
També com cada any ofertarem casals d’estiu i de setembre, i estades d’una setmana
d’entrenament per a la vida adulta dins el projecte Espavila’t. Aquest serà un estiu
Friends!

Fundació Friends - Asperger

1

BUTLLETí 40

INAUGURACIÓ NOVA BOTIGA FRIENDS

Maig 2017

C/Rosselló 457

El passat divendres 7 d’abril va ser un dia molt especial. Vàrem inaugurar la nova Botiga
Friends envoltats d'amics. Moltes gràcies a tots els que ahir ens vàreu donar el vostre
suport. També volem agrair a tots aquells que han treballat, han confiat, i han apostat per
aquest nou projecte.

A la nova botiga Friends situada al Carrer
Rosselló 457, hi trobareu una moda diferent,
sostenible i respectuosa amb el medi ambient,
feta per dissenyadors de Barcelona. Amb
aquesta nova botiga volem donar oportunitat a
més nois i noies per a que s'incorporin al món
laboral. Us hi esperem!
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Adrià Dosrius

Hola a tota la família Friends.
Sóc l'Adrià Dosrius, administratiu de la
Fundació des de fa dos mesos. Tinc 21 anys.
Gestiono l'administració de l'entitat, així
com l'àrea d'assessoria. Es tracta d'un
projecte molt motivador i ambiciós, doncs
m'encarrego de portar el cicle comptable
d'altres organitzacions.
Pel que fa a la meva formació acadèmica,
tinc el títol de tècnic superior en
Administració i Finances.
És un plaer poder formar part d'aquesta magnífica Fundació. Estic molt agraït de poder
compartir el meu dia a dia amb un equip humà tant professional i atent en tot moment.
Em trobareu als matins a la Fundació per a tot el que necessiteu.

XERRADA
El dia a dia d’una dona amb la Síndrome d’Asperger

Raquel Montllor

Sóc professora d’anglès, educadora social, psicopedagoga i
tinc un màster en educació especial. Tinc més de 10 anys
d’experiència en el sector educatiu.
També tinc autisme, diagnosticat als 40 anys.
Alguna cosa em passava des de feia molts anys, però no sabia
què era. Notava que era diferent, que em costava entaular
relacions socials, que tenia problemes per expressar tot el
que em passava pel cap i que em bloquejava davant de
moltes situacions quotidianes. Vaig passar per diversos
diagnòstics al llarg del temps, com dificultats d’aprenentatge i
TDAH. Quan em van diagnosticar Asperger als 40 anys vaig
entendre força coses; i llavors vaig començar una nova etapa
de la meva vida.
Ara, intento ajudar a altres persones que també el tenen. Entre altres coses, faig activitats
de difusió i visualització del TEA, com xerrades a diferents espais per explicar en què
consisteix el trastorn. També intento ajudar les famílies que tenen un membre amb
síndrome autista.
https://raquelmontllorlinares.wordpress.com.
Dia: Dissabte 13/05/17
Hora: De 17.30h a 19:30h Lloc: Escola de Cine Bande à Part.
C/Paris 143, Barcelona. Entrada lliure i gratuïta.
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Servei prelaboral

Benvolguts amics i clients,
Som els nois i noies del PROI, el grup
prelaboral de Friends, volem agrair-vos la
vostra col·laboració en el projecte de les
mones, que ha estat el nostre segon projecte
aquest curs.
En el procés de fer les mones hem hagut de
comprar materials escollint el proveïdor que
oferia millor preu; hem fet les mones
treballant amb motlles i fonent la xocolata;
hem elaborat el catàleg; hem atès els clients
telefònica i presencialment; i hem gestionat
els diners amb els cobraments i els canvis. També hem hagut d’embolicar les mones i, és
clar, les hem tastat per a fer un control de qualitat...mmm! Tot això amb molta diversió!
Hem pogut aplicar tots els aprenentatges adquirits amb el projecte Galetes de Nadal.
Cal dir que el projecte Mones ha anat molt bé. N’hem fet 60 i les hem venut totes!
Pel pròxim projecte estem estudiant la possibilitat de fer un bar per oferir-vos granissats,
gelats, batuts, entrepans o, qui sap, potser sushi. Ja us informarem.
Moltes gràcies per tot i esperem que hagueu gaudit de les mones.
Esperem que continueu col·laborant amb nosaltres amb els nostres futurs projectes.
Ada, Pancho, Pol, Flor, Isabel, Marga, Esther, Laia, Clara.

EDUCA FRIENDS
El mes de maig és temps de matriculacions a Educa Friends. Després de la jornada de
portes obertes que vam celebrar el mes passat ja hem cobert totes les places que hi havia
disponibles en horari de matí, però encara queden places pel torn de tardes. Per a
preinscripcions podeu contactar al telèfon 93.853.93.94 o mitjançant el correu electrònic
educafriends@fundaciofriends.org.
Per a informació referent a la formació que ofereix la IOC i a terminis de matriculació
podeu consultar el Web IOC
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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