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- Fundació 

FRIENDS -  

   

   

CAIXA FORUM - Diàlegs a l'entorn de l'art i l'autisme 

Aproximació a la diversitat i l'excepcionalitat creativa de les persones  
diagnosticades de TEA. Amb treballs d'elevat valor artístic, il·lustra 
l'imaginari autista, mitjançant temes recurrents com la voluntat de 
reproduir de forma exacta el món, la representació de la realitat  
mitjançant paraules i nombres o la fixació per determinats fenòmens 
 i dispositius. 
 
L'exposició inclou una selecció de peces d'artistes autistes alemanys, juntament amb treballs fets 
en diferents centres de Catalunya que es dediquen específicament a l'àrea del trastorn autista 

 

EDITORIAL 
 
Benvolguts/des 

Donem la benvinguda al mes d’abril, explicant les dues activitats amb motiu de les vacances de       
Setmana  Santa. S’han realitzat dues sortides atenen al criteri de l’edat; el grup de mes joves han fet            
la sortida a Valencia, durant 4 dies i el grup d’adults han estat a Pamplona, durant 3 dies. 

Les dues sortides han anat força be i s’ha pogut realitzar les visites planificades, tot i el mal temps a 
Navarra. Es un contratemps el realitzar les sortides amb un número tant petit de participants i esperem    
tenir l’oportunitat d’ampliar el número d’assistents en les properes sortides d’estiu. 

També us informem que estrenem nou grup d’edat amb el nom de GRUP JOVE, que esta dedicat a   
nois/es  entre 13-14  a 16 anys aproximadament, de moment ja han fet una primera sortida a la bolera i     
es veu que s’ho van passar molt be. Des de aquí els hi donem la benvinguda i esperem que el grupet   
inicial es vagi incrementant amb nous participants. 

I des de  aquí també volem donar la benvinguda al Sergi, que es un nou monitor que estarà entre els    
grups  Jove i Draco. Ja ha fet una primera activitat amb nosaltres,  i s’ha  sentit molt a gust, desitgem       
que es trobi  com a casa en molt breu. 

Desitjant que tingueu un feliç mes, i no oblideu comprar la Rosa Soldaria a la Fundació Friends per SANT 
JORDI. 

Marcel Munné                      
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  ALTAFULLA 

 

Dedicada principalmente a la producción agraria, la villa romana de Munts está 

formada por construcciones bellamente decoradas. Su ocupación se sitúa 

cronológicamente entre el reinado de Augusto y el fin del Imperio Romano. 

El complejo estaba estratégicamente situado en un pequeño cerro cercano a la costa y 

la desembocadura del río Gaià. Las mercaderías que de allí partían podían ser 

trasportadas directamente a través del comercio marítimo o terrestre utilizando la Vía 

Augusta, al lado mismo de la cual se hallaba la población. 

 

MUSEU DE LES AIGÚES  de Cornella de Llobregat 

El Museu Agbar de les Aigües ocupa els edificis modernistes de la Central Cornellà, la 

planta que Aigües de Barcelona va inaugurar el 1909 per extreure aigua de l’aqüífer 

del Baix Llobregat i abastir així Barcelona. 

Avui dia, la Central Cornellà continua fent la mateixa funció que ara fa un segle, i la 

instal·lació hidràulica de vapor original conviu amb les modernes bombes d’impulsió. 

Així doncs, el Museu és també, al mateix temps, una indústria en funcionament, un lloc 

on passat i present s’entrellacen sobre un substrat comú: l’aigua subterrània. 

 

 SANT SADURNI D’ANOIA - CALÇOTADA 

Al cor de la comarca de l’Alt Penedès, a mig camí entre Barcelona i 
Tarragona, trobem aquest municipi d’història mil·lenària. Coneguda per ser la 
Capital del Cava, Sant Sadurní d’Anoia acull una vuitantena de Caves i està 
rodejada d’un paisatge privilegiat on els seus visitants podran gaudir de 
l’experiència de conèixer el Cava, la seva terra i la seva gent.  També trobem 
un restaurant relacionat amb una de les caves que preparen unes bones 
calçotades. 

 

 

ROCODROM- LA FOIXARDA 
El Rocòdrom de La Foixarda, es una instal·lació pensada per apropar 

l’esport de l’escalada i les habilitats físiques a tot tipus de públic. 

Consta de personal preparat per fer que la iniciació a l’escalada sigui 

una experiència agradable i fàcil, i desmitifiqui  un dels esports 

considerats de risc. Cal portar roba còmoda i bambes per poder 

participar a les diferents probes d’habilitat. 

. 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FERIA D’ABRIL AL PARC DEL FORUM 

La Feria de Abril 2015 en Barcelona será, un año más, uno de los eventos más 

esperados de la Primavera. Este año en Barcelona podremos disfrutar de la Feria de 

Abril de Catalunya 2015 del 25 de Abril al 4 de Mayo (así lo indica la web del 

Ajuntament de Barcelona, aunque nos sorprende que sean exactamente los mismos 

días que el año pasado). Recordad que la entrada es gratuita, como siempre, y que los 

horarios varían en función del día, pero siempre están garantizadas un buen número 

de horas de música, bailes, tapeos y diversión muy a la andaluza. 

http://agenda500.barcelona.cat/es/detall/feria-de-abril-de-catalunya-2015_99400079868.html
http://agenda500.barcelona.cat/es/detall/feria-de-abril-de-catalunya-2015_99400079868.html
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PLANING ACTIVITATS MES DE ABRIL   -  GRUP SARAU – (adults) 

 
DILL DIMA DIME DIJOUS DIVENDR DISSABTE DIUMENGE 

    3 
SORTIDA 
A 
NAVARRA 

4 

SORTIDA 
A 
NAVARRA 

5                              
 

                              SORTIDA A NAVARRA 

 
 

 
 

   11 
 
 
 

12       VISITA A SANT MIQUEL DEL FAI           
 
TROBADA: 9’45 h Fabra i Puig 
CAL PORTAR: Dinar + diners pel viatge i la entrada al recinte + 
calçat adequat per caminar per muntanya 
TORNADA: 20’00 h aprox. 
                                                                                    CAL CONFIRMAR !!! 

  
   18 

NIT DE GOURMET 

 
Us ho confirmaré per 
whasap i trucada 
telefònica. 

19    CALÇOTADA  –  SANT SADURNI D’ANOIA 
 
TROBADA: 11’00 h a l’estació de Plaça Catalunya  
ACTIVITAT: visita d’unes caves i dinar de calçotada 
CAL PORTAR:  27 euros el menú calçotada + targeta transport 
TORNADA: cap a mitja tarda 
 Restaurant Canal&Casanova                                     CAL CONFIRMAR!!!                                                            

   23 

 

24  25 
 

 26  PARTIDA AL LASER TAGG – SANT CUGAT DEL V. 
 
TROBADA: diumenge tarda  
ACTIVITAT: partida de làser, fàcil i divertida i no cal cap preparació 
especial 
CAL PORTAR: diners pel transport + 1 partida  9 euros 

TORNADA:  cap mitja tarda                                               CAL CONFIRMAR!!!                                                                                                                                                                                            
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PLANING ACTIVITATS MES DE ABRIL -   GRUP   DRACO – 

 
DILLUNS DIMARTS DIMEC DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIU 

30 
 
SORTIDA A  
VALENCIA 

31 
 
SORTIDA A  
VALENCIA 

1 
 
SORTIDA A  
VALENCIA 

2 
 
SORTIDA A  
VALENCIA 

3 4       
 

5 

                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       .                 

 9 
 

10 
ANIMACIÓ 
MUSICAL 
 
De 18’00 h a 
20’00 h al Casal 
 
Amb el Sergi 

11             EXCURSIÓ A ALTAFULLA  
TROBADA:  10’30  h al Casal 
Cal portar:    Dinar +  berenar + calçat còmode +   12 
euros         
TORNADA:  18’30’ h apox al casal 
 
Es farà una visita a la Villa Romana de Munts 

12 

                      

 
 16  

TALLER DE         
CUINA 
 
De 18’00 h a 
20’00 h  

17 
TALLER D’ARTS 
VISUALS  
 
18’00 h a 20’00 h 
al Casal 
 
Amb el Rodo 
 

18          DOBLE ACTIVITAT:        DRACO+BAOBAD   

- Salo del COMIC  
TROBADA: 9’30 h al hotel Plaza de Plaça Espanya 
CAL PORTAR; dinar + targeta de transport + 8 euros 

- ASSEMBLEA I JOCS AL CASAL 
TROBADA: 16 h al Casal 
FINALITZACIÓ:  20 h al Casal 

19 
 

     

 

23 

 

24 

CINE-FORUM 
 
18’00 h a 20’00h 
al Casal 
 
Amb la Cristina 
 

25  VISITA A  LA FERIA D’ABRIL del Parc F. 
TROBADA: 16’30 h al Casal TORNADA : 20’15 h 
CAL PORTAR: Targeta transport + diners per les 
atraccions 
      DOCTOR WHO  a Terrassa  (PENDENT 
TROBADA: 13  h al casal              CONFIRMAR) 
CAL PORTAR; targeta transport+ dinar + 10 eur 
TORNADA:  19’30 h aprox. 

---------------------- NIT JOVE---------------------------- 

26  
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PLANING ACTIVITATS MES DE ABRIL-   GRUP  BAOBAB - 
 

DILLUNS DIMARTS DIMEC DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DI 

30 
 

SORTIDA 
VALENCIA 

 

31 
 

SORTIDA 
VALENCIA 

1 
 
SORTIDA 

VALENCIA 

2 
 

SORTIDA 
VALENCIA 

3  
  
 

4   
 

5 

                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
 

 9 
   
 

10 

ANIMACIÓ 
MUSICAL 

De 18’00 h a 20’00 
h al Casal 
 
Amb el Sergi 

11     VISITA AL MUSEU DE LES AIGÜES DE 
CORNELLA 

 

TROBADA:  11’00 h al Casal 
Cal portar:   dinar + targeta transport + 3 euros                   
TORNADA:  16’00 h al Casal aprox 

12 

                     
 

 

 

         

16  
 
TALLER DE         
CUINA 
 
De 18’00 h a 
20’00 h 

17 
 
TALLER D’ARTS 
VISUALS  
 
18’00 h a 20’00 h 
al Casal 
 
Amb el Rodo 
 

18   DOBLE ACTIVITAT:              DRACO+BAOBAD   

- Salo del COMIC  
TROBADA: 9’30 h al hotel Plaza, situat a la Plaça 
Espanya 
CAL PORTAR; dinar + targeta de transport + 8 euros 

- ASSEMBLEA I JOCS AL CASAL 
TROBADA: 16 h al Casal 
FINALITZACIÓ: 20 h al Casal 

19 

       
 

23 

 

24 

CINE-FORUM 
 
18’00 h a 20’00h 
al Casal 
 
Amb la Cristina 

25 VISITA A  LA FERIA D’ABRIL del Parc F. 
TROBADA: 16’30 h al Casal TORNADA : 20’15 h 
CAL PORTAR: Targeta transport + diners per les 
atraccions 
      DOCTOR WHO  a Terrassa  (PENDENT 
TROBADA: 13  h al casal              CONFIRMAR) 
CAL PORTAR; targeta transport+ dinar + 10 eur 
TORNADA:  19’30 h aprox. 

 ---------------------- NIT JOVE---------------------------- 

26 
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PLANING ACTIVITATS MES DE ABRIL - GRUP  JOVE - 
 

DILLUNS DIMARTS DIMEC DIJO  DIVEN DISSABTE DIUM 

    
 

3  
 

4   5 

                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
 

    
 

10 
  
 

11     SORTIDA A PATINAR SOBRE GEL-  
 

TROBADA:  10’30 h al Casal 
Cal portar:  12 euros + targeta transport + guants + 
mitjons de gruixuts 
TORNADA:  13’30 h  al casal 
Amb carnet jove el preu es de 7 euros i cal portar el 
DNI original 

12 

                     
 

 

 

         

 
 
 

17 
 
 

18     ASSEMBLEA AL CASAL I JOCS 

 

TROBADA: 10’30 h al casal 
ACTIVITAT: parlarem de les activitats del proper mes 
i jugarem a jocs de taula, wii i play. Podeu portar jocs 
FINALITZACIÓ: 13’30 h al Casal 
--------------------Podeu portar alguna per esmorzar ------------ 
 

19 

       
 

23 

 

24 
 

25     SORTIDA AL ROCODROM DE 
MONTJUÏC 
 

TROBADA:  10’30 h al casal 
Cal portar: 11 euros + targeta transport 
TORNADA: 13’30 h aprox al casal. 
 
 

26 
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“MOMENTS  DEL MES DE MARÇ “ 
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HORARI  DEL TALLER LITERARI    - mes de abril - 
 

Aquest mes ho tenim molt complicat per fer el taller Literari, ja que tots els 
matins estan ocupats amb algunes de les sortides planificades. 
 
Continuarem el mes que ve amb el taller, amb mes ganes!!! 
 
 

                       
 

Espai de les Famílies 

 

Benvolgudes famílies, 

Aquest mes d’abril arriba ple de noticies: 

Ja ha començat el GAM (grup d’ajuda mútua) on participen 7 famílies acompanyades per la psicòloga Marta 

Mejia, les trobades son quinzenals, els dimecres de  19 a 20.30h. 

La primera trobada va ser abans de vacances i va ser realment enriquidora per tots i totes. 

 

El passat dia 2 d’abril va ser el Dia Internacional de l’autisme i ho celebrarem tots junts el diumenge 12 

d’abril a la festa organitzada per APRENEM 

             “Festa per l’Autisme, Connecta’t al Blau!” 

La Festa tindrà lloc a 13 espais del litoral de Barcelona que per segona vegada s’uneixen per solidaritzar-se 

amb l’autisme: 

Las Golondrinas, Club Natació Barcelona, Club Natació Atlètic Barceloneta, Zoo, IEM Espai de Mar,  CC 

Maremagnum, Claror Marítim,  CMV Vela Barcelona, CEM La Mar Bella,  Museu Blau, Museu d’Història 

de Catalunya, Museu Marítim, Reial Club Marítim de Barcelona faran activitats solidàries inclusives perquè 

tothom pugui gaudir d’un matí de diumenge que permeti construir un món millor per les persones amb 

autisme. 

L’acte final tindrà lloc al Claror Marítim a les 13:30h on comptarem amb l’actuació dels Filippo Landini i un 

aperitiu per cortesia de l’Hotel Condes de Barcelona, Damm, Pascual i M&M. També comptarem amb un 

taller de circ pels més petits. 

El dijous 23 d’abril celebrarem SANT JORDI i com és tradicional tindrem una parada de roses i llibres 

davant de la botiga.  També ens podeu encarregar les roses i us les farem arribar el mateix dia. 

Us hi esperem!!! 

 

Finalment l’últim cap de setmana d’abril es celebrarà la 

1ª trobada de famílies Asperger a València 

 

 

 

 

             

 


