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ESPAI CASAL FRIENDS

NOTÍCIES BREUS
Exposició quadres

Benvolguts/des
Comencem un nou curs al casal Friends i ho fem
com sempre amb molta il·lusió i molt contents de cóm va
funcionar el servei de lleure el curs passat. Tant el casal
dels caps de setmana, com els tallers, com les colònies
d’estiu, o els casalets del mes de juliol van ser un èxit. I
això ha estat gràcies a la col·laboració i actitud de tots
vosaltres nois i noies, monitors i monitores, com famílies.
Enhorabona, i gràcies a tots!
Hem decidit doncs organitzar un casalet del 7 al 10
de setembre, amb el mateix format que els del juliol, és a
dir, fent activitats cada dia de les 10:30 h a les 17:30 h.
Aquest cop està obert també a familiars i germans. Us en
informarem més detalladament per mail.
Al casal volem seguir oferint un servei de qualitat i
ajustat a les necessitats de tothom, i per fer-ho possible
demanem la vostra col·laboració. Com sabeu a les
assemblees els nois/es fan les seves propostes, però si des
de les famílies teniu alguna idea d’activitat o suggeriment,
estarem encantats que ens ho fem saber via mail a
lleure@fundaciofriends.org.
També vull comentar-vos que, com alguns ja
sabeu, estem apostant per les xarxes socials com a bona
eina de comunicació, i on compartim de manera
actualitzada les activitats que fem a la fundació. Us
animem a que ens seguiu i interactueu amb nosaltres a
través del Twitter o el Facebook de Fundació Friends. Fem
comunitat Friends!
Res més, us desitjo a tots una bona entrada de
curs, i estem en contacte pel que necessiteu.
José Llorca
Responsable de lleure

Fundació Friends - Asperger

Finalment d’entre tots
els quadres exposats del
Sergi Ibáñez, gràcies als
vostres vots, va ser
escollit el quadre del
Tucà. Fundació Friends
ja l’ha adquirit.
Enhorabona Sergi, ens
encanta!
Impressores 3D

Aquest setembre
comença un altre curs
d’impressores 3D amb
BJ Adaptaciones,
patrocinat per la
Fundació Orange.
Esperem que vagi tan
bé com el del juliol.

1

BUTLLETí

21

Setembre 2015

20a Mostra d’Associacions de Barcelona

d

Enguany tindrem parada a la Mostra d’Associacions de Barcelona que es celebra a la
plaça de Catalunya els dies 19, 20 i 24 de setembre durant les festes de la Mercè.
Farem difusió dels nostres serveis i també vendrem peces de la Botiga Friends. Us hi
esperem!

ACTIVITATS CASAL FRIENDS
PLATJA DE MONTGAT
Montgat és un municipi del Maresme que es troba a uns
20 km de Barcelona al que s’hi pot arribar en tren de
rodalies dins de la zona 1. Anirem a passar el dia a una de
les seves platges a peu de l’estació de tren. Disposa de
dutxes i zones d’ombra per a pícnic.

CEM Parc de la Ciutadella
És un centre esportiu municipal situat al Parc de la
Ciutadella tocant a l’estació de França i al Zoo de
Barcelona. Gaudirem de la seva piscina interior o exterior.
Disposa de vestidors.

PARC DE LA CIUTADELLA
Ens agrada fer activitats a aquest parc ja que ens permet
gaudir d’un espai verd i de lleure al bell mig de Barcelona,
sense grans desplaçaments ni cost. Gaudirem d’un matí
entre amics fent un pícnic. I si la temperatura ho demana
farem una “guerra” d’aigua per a refrescar-nos.

FESTES DE LA MERCÉ
Del 18 al 24 de setembre es celebren les Festes de la
Mercè. Hi haurà un munt d’activitats gratuïtes per tota la
ciutat. El Parc de la Ciutadella, les platges de Barcelona i
la muntanya de Montjuïc, entre d’altres, són espais on
podrem gaudir de moltes d’aquestes activitats.

Fundació Friends - Asperger

2

BUTLLETí

21

Setembre 2015

ACTIVITATS SETEMBRRE - GRUP SARAU - (adults)
DILLUNS

DIMARTS

DC

DIJOUS
3

DIVENDRES
4

DISSAB
DG
TE
6 REUNIÓ FRIENDS
5

TROBADA: 18:00h al casal
ACTIVITITAT: Reunió.

CAL PORTAR: Propostes i temes
10

11

FINALITZACIÓ: -13 SORTIDA MUSEU DEL PERFUM
TROBADA: 11.00 Metro Passeig de Gracia
ACTIVITITAT: Visita al Museu.

12

NO HI
HA
CASAL

17

28

18

25

Fundació Friends - Asperger

CAL PORTAR: 3.00€
FINALITZACIÓ:--

19

20 SORTIDA FABRICA ANIS DEL MONO
TROBADA: 10:30h, Davant del Corte
Ingles de Plaça Catalunya.
ACTIVITITAT: Visita Betulo, Badalona.
CAL PORTAR: 10.00€ per visites, Roba de
Bany i dinat + t.10

26 NIT DE GOURMET

27 SORTIDA TORRE BELLESGUARD
TROBADA: 12:00h Sortida FFCC Plaça
John Kennedy
Sopar a la Italiana.
ACTIVITITAT: Visita de la Torre.
Carrer Blai. Poble Sec. CAL PORTAR: Visita amb audioguia 9,00€
+ Dinar
LLoc i hora a confirmar.
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ACTIVITATS SETEMBRE - GRUP DRACO DILLUNS

DIMARTS

DC

DIJOUS
3

DIVENDRES
4

DISSABTE
5 ASSAMBLEA + BERENAR +
JOCS AL CASAL

DG
6

12

13

TROBADA: 16.30h al casal
ACTIVITAT: Parlarem de les activitats del
mes de setembre i farem jocs.
FINALITZACIÓ: 20.00h
10
17

28

Fundació Friends - Asperger
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NO HI HA CASAL

18
CASAL OBERT
De 18.00 h a
20,00

19

25
CINE FORUM
De 18.00 h a
20,00 h

26BADALONA + GELAT I PLATJA
TROBADA: 11:30h al casal 17:30h
ACTIVITAT: Betulo i en funció del temps
Bany o jocs a la platja.
CAL PORTAR: 3.00€ +Banyador +crema
solar +aigua + dinar + diners per gelat +
T10
FINALITZACIÓ: 16.00h

FESTES DE LA MERCÉ al Parc
de la Ciutadella /centre/altres

20

TROBADA: 16:00h al casal
ACTIVITITAT: Gaudir de les activitats
de les festes de la Mercè
CAL PORTAR: Berenar o diners per
prendre alguna cosa + T10
FINALITZACIÓ: 20.00h
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ACTIVITATS SETEMBRE - GRUP BAOBAB DILLUNS

DIMARTS

DC

DIJOUS
3

DIVENDRES
4

DISSABTE
5 ASSAMBLEA + BERENAR +
JOCS AL CASAL

6

DG

12

13

TROBADA: 16.30h al casal
ACTIVITAT: Parlarem de les activitats del
mes de setembre i farem jocs.
FINALITZACIÓ: 20.00h
10
17

28

Fundació Friends - Asperger
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NO HI HA CASAL

18
CASAL OBERT
De 18.00 h a
20,00 h

19 FESTES DE LA MERCÉ al Parc de la
Ciutadella/Montjuïc/altres

25
CINE FORUM
De 18.00 h a
20,00 h

26
PLATJA MONTGAT + GELAT
TROBADA: 10:30h al casal 16:00h
ACTIVITAT: Bany o jocs a la platja en
funció del temps.
CAL PORTAR: Banyador +crema solar
+aigua + dinar + diners per gelat + T10
FINALITZACIÓ: 16.00h

20

TROBADA: 11:00h al casal
ACTIVITITAT: Gaudir de les activitats
de les festes de la Mercè a Barcelona
CAL PORTAR: Dinar i diners per
prendre alguna cosa + T10
FINALITZACIÓ: 16.00h
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ACTIVITATS SETEMBRE - GRUP JOVE –
DILLUNS

DIMARTS

DC

DIJOUS
3

DIVENDRES
4

DISSABTE
5 ASSAMBLEA + BERENAR +
JOCS AL CASAL

DG
6

12

13

TROBADA: 10.15h al casal
ACTIVITAT: Parlarem de les activitats del
mes de setembre i farem jocs.
FINALITZACIÓ: 12.15 h
10
17

11
18

NO HI HA CASAL

19 PISCINA CEM CIUTADELLA

20

TROBADA: 10.15 h al casal
ACTIVITAT: piscina
CAL PORTAR: 8 € + banyador + gorra de
bany + xancletes + tovallola + T10
FINALITZACIÓ: 14.15 h
28

25

26 PARC DE LA CIUTADELLA i Jocs

d’aigua (segons el temps)
TROBADA: 10.15 h al casal
ACTIVITAT: passejada per la ciutadella.
CAL PORTAR: Gorra +roba còmoda +
T10 + diners per prendre alguna cosa /
esmorzar.
FINALITZACIÓ: 13.30 h al casal.

Fundació Friends - Asperger
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MOMENTS DEL MES DE JUNY I JULIOL
Els nois i noies d’Educa Friends i de la
Botiga Friends, celebrant el final de curs

Illa Fantasia
Grup Draco i Baobab

Pantà de
Vallvidrera
Grup Draco

Port Aventura
Grup Jove

Benidorm. Grup Baobab

Fundació Friends - Asperger
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ESPAI FAMÍLIES
Benvolgudes famílies,
Després d’unes bones vacances encarem un nou any amb moltes ganes, i molts
projectes i xerrades dels que us anirem informant a mida que es vagin concretant.
Aquest mes de setembre continuem amb els cursos d’impressores 3D que realitza
l’empresa BJ Adaptaciones. Són uns cursos molt cars tot i que no suposen cap cost per a
nosaltres ja que els subvenciona Fundación Orange. Hem tingut la gran sort de poder
accedir-hi, i per tant us demanaríem compromís d’assistència a aquells que us hi heu
apuntat, també per respecte als que s’han quedat sense plaça.
A més, aquest any tenim parada de la Fundació a la Mostra d’Associacions de les
festes de la Mercè. Anoteu-vos a l’agenda el 19, 20 i 24 de setembre, perquè us hi
esperem!! Ah! I a l’octubre començarà de nou el grup d’ajuda mútua (GAM). Per cert, la
Maryam, psicòloga del servei Educa Friends, al juny va tenir a la preciosa Nur i es
reincorporà durant aquest trimestre.
I de moment això és tot. Resto a la vostra disposició pel que necessiteu, i us
seguiré informant via mail de tot allò que cregui que us pot interessar. Fins aviat!
Consol

TROBADA FAMÍLIES - juny 2015
Museu del Ferrocarril de Vilanova i dinar. Va ser un gran dia “Friends”!

FUNDACIÓ FRIENDS – c/Aragó 227 ppl, 08038, Barcelona – www.fundaciofriends.org
Administració: 93.487.55.44 – administracio@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30 h a 14 h.
Casal Friends: 93.487.55.44 – lleure@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30 h a 14 h.
Educa Friends: 93.174.51.92 – ioc@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9 h a 14 h.
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