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FRIENDS -  

   

   

TEATRE - El curiós incident del gos a mitjanit 

A partir de la novela homónima de MARK HADDON adaptación SIMON STEPHENS  

Adaptación teatral de la famosa novela de Mark Haddon, premio Whitbread 2003, premio 

Guardian, premio Commonwealth Writers, con más de 2 millones de ejemplares vendidos en el 

primer año, y considerada una de las 5 mejores novelas juveniles por los votantes de la campaña de 

alfabetización de la BBC. Su protagonista es un muchacho de 15 años, "un matemático con algunos 

problemas de conducta", que se enfrenta a un misterio por resolver. Británico 100% bajo la 

dirección de Julio Manrique 

EDITORIAL 
 
Benvolguts/des 

Ja entrem de ple en la carrera pels preparatius dels viatges d’estiu, en  breu us presentarem  varies 
propostes a escollir entre viatges al estranger i nacionals, esperem que enguany al avançar la         
informació,  resultin mes participatives les sortides. 

També us fem el recordatori del curs d’impressió 3D que la fundació Orange subvenciona de forma       
gratuïta, teniu tota la informació del temari i horaris amb un mail enviat des de l’administració de la     
fundació, si voleu mes informació podeu trucar pels matins a la fundació. 

Un altre novetat es el relleu que hi ha en la responsabilitat del servei de lleure, que des de setembre del 2 
2014 fins l’actualitat ho venia desenvolupant  el Marcel, a partir del mes present el Jose Llorca es          
queda com a responsable del servei de lleure, i el Marcel farà  únicament les tasques d’acompanyament del 
grup d’adults Sarau, li desitgem  molts èxits al José que sens dubte portarà a terme amb molta diligència i 
professionalitat. 

Us volíem demanar col·laboració per preparar la tradicional sortida de famílies i participants, que es va 
celebrant cada any en un indret diferent, si teniu alguna proposta d’algun lloc per poder fer  un dinar  i      i 
una mica de turisme, envieu un mail o poseu-vos en contacte amb la Fundació. 

Per part meva agrair el suport rebut durant aquests mesos, i els meus millors desitjos pel servei de        
lleure,  per què dia a dia millori en el grau de satisfacció i content, dels usuaris/es i familiars. 

Marcel Munné        
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LA VILA DE CERVERA 

Cervera és la capital de la comarca de la Segarra i cap del partit judicial de 
Cervera, a la província de Lleida. 

La ciutat es caracteritza per la riquesa del seu patrimoni cultural i monumental. 
Un total d'onze monuments del municipi estan catalogats com a Bé Cultural 
d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya: el castell (s. XI), 
l'església de Sant Pere el Gros (s. XI), el recinte emmurallat (s. XIV), la 
parròquia de Santa Maria (s. XIV-XV), l'edifici de la Paeria (s. XVII-XVIII), la 
Universitat (s. XVIII), el nucli històric, el Sindicat (s. XX) i els castells dels 
nuclis agregats Castellnou, la Prenyanosa i Malgrat. 

 

EXPOSICIÓ “ POBLE DELS CLIKS” 
La II Fira de Clicks al Poble Espanyol (El Poble dels Clicks) està dedicada a 
l’exposició i venda dels famosos i ja històrics ninots però ofereix també 
l’oportunitat a tothom de participar en un concurs de diorames.  
 
La fira inclou l’exposició d’uns 4.000 clicks repartits en tretze diorames 
procedents de col·leccions privades i relacionades amb temàtiques diverses: 
50 anys de l’únic concert de The Beatles a Barcelona, 200 anys de la Batalla 
de Waterloo,  Tirant lo Blanc (en commemoració dels 550 anys de la mort de 
Joanot Martorell), pirates, la civilització romana, egipcis, western, viatge a 
Mart i la Ruta 66, entre d’altres. 

 

 SORTIDA A CARDEDEU I EL CORBS 

El municipio de Cardedeu está ubicado en el centro de la depresión 
vallesana, en la parte baja de la riera de Cànoves que cruza el término 
municipal. Constituye un punto estratégico en las vías de comunicación entre 
Barcelona y Gerona, hecho que ha marcado su desarrollo histórico. 

 
Documentado desde la época medieval, Cardedeuadquirió carácter urbano a 
partir del siglo XIII, cuando el rey Jaume I le otorgó el título de batllía. Pero la 
transformación de Cardedeu en villa moderna tuvo lugar a finales del siglo 
XIX con la construcción de la linia de tren (1860) y de la carretera comarcal 
(1865).  

 

         

SORTIDA A CASTELLNOU DE BAGES I VISITA GRANJA 
D’ESTRUÇOS 
A Castellnou de Bages trobem l'estruç granja, un autèntic park 
zoológic en mig de un espai natural excepcional, on hi habiten 

estruços, emús, cavalls, cabretes nanes africanes i, fins i tot, un 
nyandú albí, espècie característica de l'imperi Inca, només els 
reis podien utilitzar el seu plumatge per guarnir els seus vestits i 

corones. 
 

 

PARC DEL TIBIDABO 
Entre les principals novetats d’aquest any destaca l’arribada de les Mascotes del 
Parc, quatre animalons d’espècies ben diferents nascuts a Collserola que faran 
somriure a grans i petits. Són en Ti, la Bi, la Da i en Bo, s’acaben d’instal·lar al 
Tibidabo i tenen moltes ganes de conèixer els visitants del Parc. 
 
 Destaca també la nova atracció Playful Learning de LEGO Education, un espai 
multidisciplinar on s’uneixen el joc i l’aprenentatge i es desenvolupen habilitats 
com la innovació, la creativitat i el treball en equip. A l’espai LEGO es planificaran 
activitats educatives i també hi haurà temps per jugar de manera lliure.Una altra 
de les novetats de l’any seran les pel·lícules que s’estrenaran al cinema en 4D 
Dididado. Es començarà projectant “Happy Feet” als matins i “Looney Tunes” a 
les tardes. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segarra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Partit_judicial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Lleida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Cervera
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PLANING ACTIVITATS MES DE MAIG   -  GRUP SARAU – (adults) 

 
DILL DIMA DIME DIJOUS DIVENDR DISSABTE DIUMENGE 

    8 
 

9 

 
10     BARBACOA TORREDEMBARRA                   
TROBADA: 10’40 h estació de Sants al Mcdonals (puntuals) 
CAL PORTAR: la carn per la barbacoa i alguna aperitu + beguda o 
la pots comprar al poble + diners transport 14 euros 
TORNADA: cap a mitja tarda 
                                                                              CAL CONFIRMAR !!! 

 
 

  15 16 
 
 
 

17    VISITA A CASTELLNOU DE BAGES I GRANJA 
D’ESTRUÇOS (visita a confirmar) 
TROBADA: 10’00 h trobada a l’estació de Sants 
ACTIVITAT: Visita de la Vila i la granja  
CAL PORTAR: Dinar i diners pel transport i entrada a la Granja 
TORNADA: cap a mitja tarda                           CAL CONFIRMAR!!!      
                                                                      

  
  22 23 

  SHOW NIGHT 

IMPROSHOW 
 
Us ho confirmaré per 
whasap i trucada 
telefònica. 

24    ITINERARI PER CIUTAT VELLA I VISITA AL PARC 
DE CERVANTES 
TROBADA: per la tarda, es confirmarà per whasap, hora i lloc. 
ACTIVITAT: Itinerari guiat per Ciutat Vella i visita al Parc de 
Cervantes 
CAL PORTAR:  diners per la visita guiada. 
                                                                                  CAL CONFIRMAR!!!                                                            

    

 
 
 
 
 
 
 

29  30 
 

 31    VISITA A LA VILA DE CERVERA 

 
TROBADA: 7’40 h a l’estació de Sants 
CAL PORTAR: Dinar + 13 euros pel transport + visites 
TORNADA: 19’30 h a l’estació de Sants 
                                                                                CAL CONFIRMAR !!!                                                                                                                                                                                     
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PLANING ACTIVITATS MES DE MAIG -   GRUP   DRACO – 

 
DILLUNS DIMARTS DIM DIJOUS  DIVENDRES DISSABTE DIU 

30 
 

 
 

 
 
 

7 
 
 

8 
CASAL OBERT 
De 18’00h a 20’00 
h  
 
Amb el Sergi 

9       BARBACOA A LES PLANES 

TROBADA:  11’00  h al Casal 
Cal portar:    6 euros (inclou dinar i lloguer del 
espai) + Roba còmode  + targeta de transport   
TORNADA:  17’00 h  
 

10 
SORTIDA  
EXTRA  
GRUP TERRA 
 
(INFORMACIÓ A 
ESPAI FAMILIES) 

                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       .                 

 14 
TALLER DE         
CUINA 
 
De 18’00 h a 
20’00 h 

15 
ANIMACIÓ 
MUSICAL 
De 18’00 h a 20’00 
h al Casal 
Amb el Sergi 

16      VISITA A L’EXPOSICIÓ “ POBLE DE CLIKS” 
TROBADA:  16’30  h al Casal 
Cal portar:    5 euros  + Targeta de transport  i diners per 
berenar (opcional)     
TORNADA:  20’00 h  al casal 
 

17 

                      

 
 21 

  
22 
TALLER D’ARTS 
VISUALS  
18’00 h a 20’00 h 
al Casal 
Amb el Rodo 

23       ASSEMBLEA I JOCS AL CASAL 
TROBADA: 16’00 h al Casal 
Cal portar: diners per fer un gelat 
ASSAMBLEA: de 17’00 h a 18’00 h  
FINALITZACIÓ:  20’00 h al Casal 
 

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

24 

     

 

28 
TALLER DE         
CUINA 
 
De 18’00 h a 
20’00 h 

29 

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

30      SORTIDA AL TIBIDABO. Draco+Baobad 
 
TROBADA: 11’00 h al Casal  
CAL PORTAR: Targeta transport + 6’50 euros 
Diners personals qui vulgui 
TORNADA : 18’00 h al Casal 
       

31  
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PLANING ACTIVITATS MES DE MAIG-   GRUP  BAOBAB - 
 

DILLUNS DIMARTS DIM DIJ  DIVENDRES DISSABTE DI 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

7 
 

8  
 CASAL OBERT 
De 18’00h a 20’00 h  
 
Amb el Sergi 
 
 

9  SORTIDA AL PLAY POINT ( PARTIDA DE 

LASER) 

TROBADA:  16’00 h al Casal 
Cal portar:   una partida 8 euros o 14 euro dos 
partides+ targeta transport + diners per fer un 
gelat 
TORNADA:  20’00 h al Casal 
 

10 
SORTIDA  
EXTRA  
GRUP TERRA 
 
(INFORMACIÓ A 
ESPAI 
FAMILIES) 

                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
 

 14 
   
TALLER DE         
CUINA 
 
De 18’00 h a 
20’00 h 

15 

ANIMACIÓ 
MUSICAL 

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

16     SORTIDA A CARDEDEU I ELS CORBS 

 

TROBADA:  10’00 h al Casal 
Cal portar:   dinar + gorra+ 7 euros pel transport + roba  i 
calçat còmode + aigua + protector solar 
TORNADA:  17’00 h aprox . al Casal 

17 

                     
 

 

 

         

21  
 
 
 

22 
TALLER D’ARTS 
VISUALS  
 
18’00 h a 20’00 h al 
Casal 
Amb el Rodo 
 

23      ASSEMBLEA I JOCS AL CASAL 
 
TROBADA: 16 h al Casal 
 
ASSEMBLEA: de 17’00 h a 20’0 h  
FINALITZACIÓ: 20 h al Casal 
 

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

24 

       
 

28 
TALLER DE         
CUINA 
 
De 18’00 h a 
20’00 h 

29 

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

30   
SORTIDA AL TIBIDABO. Draco+Baobad 
TROBADA: 11’00 h al Casal  
CAL PORTAR: Targeta transport + 6’50 euros 
Diners personals qui vulgui 
TORNADA : 18’00 h al Casal 
         

31 
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PLANING ACTIVITATS MES DE MAIG - GRUP  JOVE - 
 

DILLUNS DIMARTS DIMEC DIJO  DIVEN DISSABTE DIUM 

                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
 

    
 

8 
  
 

9     SORTIDA AL PLAY POINT ( PARTIDA DE 
LASER) 

 

TROBADA:  10’30 h al Casal 
Cal portar:   una partida 8 euros o 14 euros dos 
partides+ targeta transport + diners per fer un gelat 
TORNADA:  13’30 h al Casal 

10 

                     
 

 

 

         

 
 
 

16 
 

17     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 ------------ 
 

18 

       
 

 
 

23 
 

24     PASSEIG AMB BICI PER LA 
BARCELONETA 
 

TROBADA:  10’30 h al Casal 
Cal portar: 8 euros + aigua i esmorzar + roba còmode 
TORNADA: 13’30 h aprox al Casal 
 
 

25 
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“MOMENTS  DEL MES DE ABRIL “ 
 

    
Sortida al salo del Comic                                      Visita del Grup Draco a Altafulla                                 
 

  
                                                                                Visita al Museu de les Aigües de Cornellà. 
Sortida Grup Jove al Skating 

                       
        Sortida Grup Baobad a Altafulla                     Sortida de NIt del Grup Sarau a un Rest. Hindú 
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HORARI  DEL TALLER LITERARI    - mes de maig - 
 

Us informem que el taller serà el dies: 
Dia 9 de 10’00 h a 11’00 h  
Dia 23 de 11’30 h a 12’30 h  
amb l’Anna, preguem que confirmeu l’assistència a partir del whasap que 
s’ha creat per aquest taller. 
 

                       

Espai de les Famílies 

Benvolgudes famílies, 

La protecció econòmica i el benestar futur dels nostres fills és un tema que ens preocupa a totes les 

famílies. Aquest mes de maig finalment oferirem una xerrada informativa a la fundació sobre 

Patrimoni Protegit. Sabem que hi ha moltes incògnites sobre aquest tema i per això hem contactat 

amb un professional que ens doni una mica de llum sobre: què és, qui el pot crear, cóm es fa, què en 

diu la llei, per a què serveix,... Us informarem de la data de la xerrada tant bon punt estigui 

confirmada. 

 

També durant aquest mes farem una exposició de pintures. L’autor és en Sergi Ibañez un noi 

vinculat a Fundació Friends des de fa molts anys. Us animem a que visiteu l’exposició i voteu el 

quadre que us agradi més, i Fundació Friends l’adquirirà. I potser també en trobeu algun per a 

vosaltres! Ja us farem saber el dia de la inauguració. Els quadres estaran exposats fins a finals de 

juny.  

 

Us hi esperem! 

Encarem aquest més de maig amb molta empenta per a fer coses, i molt contents del resultat i 

resposta de les activitats del passat més d’abril. 

 

Consol Ibáñez. 

 

SORTIDA EXTRAORDINARIA GRUP TERRA 
Pels amants de la natura i els animals l’entitat “SOL I VIDA”  ens convida a visitar el seu 

establiment que es troba a Collserola, on podrem veure els horts i els animals. I ens conviden a un 

refrigeri. 

TROBADA: 9’45 h al Casal 

CAL PORTAR: Targeta de transport                                    
TORNADA: 13’00 h al Casal 

 
FUNDACIÓ FRIENDS – c/Aragó 227 ppal 1ª, 08007, Barcelona - www.fundaciofriends.org 
 
Administració – 93.487.55.44 – administració@fundaciofirends.org – Dl a dv 9:30h a 14h 
Lleure – 93.487.55.44 – lleure@fundaciofriends.org – Dilluns i dimecres 9:30h a 14h. 
Servei de formació amb suport (IOC) - 93.174.51.92 – ioc@fundaciofriends.org - Dl a dv 
9:00h a 14h. 
 

 

 

mailto:administració@fundaciofirends.org
mailto:lleure@fundaciofriends.org
mailto:ioc@fundaciofriends.org
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