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QUI SOM
Som una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2004 amb la finalitat de donar suport a joves i adults amb la
Síndrome d’Asperger (trastorn de l’espectre autista) i/o amb problemes de comunicació social, relació i empatia.
Fundació Friends aplega diferents serveis on es treballa en el desenvolupament i realització de projectes per
promocionar i afavorir la inclusió social i laboral d’aquests i aquestes joves.
Vàrem néixer gràcies a l’empenta i dedicació de la Carme Canals, mare d’un noi amb aquesta síndrome que volia
donar-li eines i un espai on poder créixer personal i socialment.
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Actualment som un grup format per famílies, professionals i voluntaris que dia a dia seguim treballant amb aquest
objectiu.

Equip

Patronat
Presidenta: Carme Canals
Vicepresidenta: Carmen Del Rio Galve
Secretari: Carles García Rodríguez

Vocals
Alberto Matamoros Márquez

Jordi Morató-Aragonés Pamies

Alejandro Amor Salamanca

Marcel Munné Prats

Ana Belil Speyer

María Luz Fernández Álvarez

Consuelo Ibáñez Aransay

María Amaya Hervàs Zuñiga

David Chiner Benjuya

Marta Cora Canals

Dolores Ferrer José

Rafael Molina Ortiz

Immaculada Pericas Pages

Víctor Hernández Escribano
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Festa dels 10 anys
Coincidint amb el Dia Internacional de la síndrome d’Asperger hem celebrat el 10è Aniversari de la Fundació Friends i
hem fet un homenatge a Carme Canals el dimecres 18 de febrer a les 19.00h al Museu Blau de Barcelona.
Amb la presència d’Albert Bosch, aventurer i pilot del Dakar, que ens va oferir una xerrada sobre “L’actitud és la clau” i
on vam gaudir d’un petit refrigeri i la conducció del nostre Asperger més famós, en Gaudí.
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MISSIÓ I OBJECTIUS
La missió de la Fundació consisteix en ajudar a persones amb la síndrome d’ Asperger i a totes aquelles que es vegin
afectades per problemes de relació i comunicació. En concret, volem crear espais on aquestes persones puguin
adquirir i afavorir les seves habilitats socials i comunicatives; promocionar i millorar la seva integració educativa i
laboral; i facilitar la seva adaptació en tots els entorns socials, desenvolupant teràpies i incentivant programes de
investigació d’aquests trastorns, així com el desenvolupament de qualsevol activitat per al compliment d’aquest fi.
 Àmbit formatiu i de creixement personal
Afavorir l'adquisició d'habilitats socials i recursos propis dels joves amb la síndrome d'Asperger per afrontar les
diferents situacions socials que trobin en el seu entorn personal, social i laboral.
 Àmbit familiar
Oferir una atenció i un seguiment permanent per a millorar la qualitat de vida de les famílies dels joves amb la
síndrome d'Asperger.
 Àmbit divulgatiu
Donar a conèixer i sensibilitzar la societat envers les necessitats especials dels joves amb la síndrome
d'Asperger.

5

Fundació Friends | Memòria 2015

SERVEIS
Per tal d’assolir els nostres objectius oferim diferents serveis:
LABORAL FRIENDS
Oferim projectes als nostres
usuaris perquè puguin exercir
una feina remunerada, on
s'entenen les seves
mancances i les seves
fortaleses, i estan assessorats
per especialistes de la
Fundació per tal de poder
sentir-se acollits i donar el
millor rendiment.

CASAL FRIENDS
Mitjançant les activitats
lúdiques es treballen les
habilitats socials i es millora
l’autoestima tot reforçant el
sentiment de pertinença a
un grup.

EDUCA FRIENDS
Suport psico-educatiu
individualitzat per
obtenir titulacions a
distància a les nostres
aules.

FAMÍLIES FRIENDS
Comunicació i suport a les famílies
mitjançant xerrades, conferències, difusió
d’informació, grups d’ajuda mútua, etc.

LEGAL FRIENDS
Assessorament legal per part
d’advocats que col·laboren
amb la Fundació.
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CASAL FRIENDS
Entenem el lleure com un espai de diversió i de relació, i alhora com una oportunitat d’integració a l’entorn i de
millora de les capacitats socials, de comunicació, d’empatia, d’autonomia i d’autoestima.
Oferim: Casal de cap de setmana, Tallers, Sortides de vacances, i Casals d’estiu i de Nadal.

Casal
Sortides i activitats de lleure i culturals tots els dissabtes en 5 grups diferents definits per edats i per interessos
comuns, i acompanyats de psicòlegs i educadors socials. Aquest any hem creat el Grup Jove (joves de 14 a 18
anys).
Mes a mes els mateixos nois i noies proposen les activitats que volen fer i es decideixen en una assemblea lleure
participatiu. Les activitats són sempre en un entorn normalitzat i integrades a la societat.
Els grups estan formats per 8-10 joves acompanyats de 2 professionals. El 2015 hem tingut 60 usuaris d’aquest
servei.
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Tallers
Els tallers són entesos com una activitat lúdica, de
relació i de formació. Els dijous, divendres i
dissabtes s’han ofert els següents tallers dirigits
per persones voluntàries vinculades a la Fundació:
Taller literari, Anglès, Esports, Còmic, Core Dance,
Cine Fòrum, Audiovisuals i Animació musical.

Sortides de vacances
Per tal d’enfortir lligams d’amistat, adquirir
habilitats de convivència, autonomia personal
i, per descomptat, gaudir d’un viatge aquest
any hem realitzat les següents sortides:
Setmana Santa: 5 dies a València
Estiu: 4 dies a Benidorm / 4 dies a Amsterdam
Nadal: 2 dies d’esquiada a La Molina
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Casals d’estiu i de nadal
Els casals d’estiu i de nadal s’ofereixen per cobrir les necessitats de les famílies i dels joves en aquestes dates,
organitzant activitats de lleure tant al casal com a l’exterior. Estan oberts tant a persones sòcies de la Fundació com
a persones externes. El 2015 s’ha organitzat un casal d’estiu i un de nadal.

Casal d’estiu
Usuaris: 17
Durada: 2 setmanes

Casal de Nadal
Usuaris: 10
Durada: 6 dies

9

Fundació Friends | Memòria 2015

EDUCA FRIENDS
El projecte
Educa Friends neix l’any 2010 de la necessitat educativa de persones afectades pel
TEA d'alt funcionament amb capacitat per fer estudis ordinaris però que no troben
l’adaptació o una ruta acadèmica que s’ajusti a les seves necessitats o a la seva
manera de treballar. A Fundació Friends oferim una solució a aquesta problemàtica,
donant una oportunitat a aquests joves a reinserir-se en l’itinerari educatiu, tenint en
compte les característiques individuals dels usuaris, promocionant les habilitats
socials i donant una estructura i organització de les tasques dins i fora de l'aula.

Oferim la possibilitat d’obtenir a les nostres aules titulacions a distància
d’institucions públiques o privades com ara:





Graduat en Educació Secundària (GES).
Batxillerat.
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de Grau
Superior (PAGS).
 Curs de preparació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
 Estudis universitaris.
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Les classes són reduïdes, entre 8 i 10 alumnes, i reben el suport d’un tutor, que fa un seguiment continu de cada
alumne/a.









Suport i assessorament continu i individualitzat.
Comunicació constant amb la família i el psicòleg/psiquiatra o professional de
referència de l’alumne.
Tutories grupals i individuals.
Acompanyament en l’adolescència.
Treball d’habilitat socials i de convivència.
Acompanyament als exàmens presencials a la seu corresponent.
Ajuda per a realitzar els tràmits necessaris per a la matrícula.
Sortides lúdiques grupals.

Resultats
Els resultats obtinguts pel conjunt d’alumnes d’Educa Friends ens situa en un 80% d’aprovats.
El curs 2014/15 han passat per les nostres aules 21 alumnes on:
4 alumnes van finalitzar els seus estudis
13 alumnes continuaran la seva formació a Friends durant el curs escolar 2015/16.
3 alumnes canvien el seu itinerari formatiu després d’una avaluació del seu rendiment acadèmic i motivacions
personals.
2 alumnes es reincorporen a l’institut ordinari per a cursar estudis presencials.
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Col·laboracions externes i atenció a famílies
A Educafriends hem col·laborat amb diferents projectes i hem realitzat assessorament a famílies, professionals i
estudiants que demanden informació específica sobre la Síndrome d’Asperger i sobre el model de recolzament
educatiu adaptat d’Educa Friends.
 S’han realitzat 24 entrevistes d’orientació i assessorament a famílies interessades en el projecte Educa Friends.
 S’han realitzat accions d’assessorament i divulgació sobre la Síndrome d’Asperger pel treball de final de grau
d’estudiants de Psicologia de la Universitat de Blanquerna.
 S’han realitzat 3 recepcions de professionals d’Equips d’Assessorament Psicopedagògic de Barcelona i Rodalies.
 S’ha participat al programa Perspectivas de Radio la Marina parlant sobre el Síndrome de Asperger.
 Els alumnes d’Educafriends han participat en el Programa de treball sobre les relacions afectives impartit per la

Fundació Vicki Bernadet, amb un total de 9 sessions distribuïdes entre els mesos de febrer a desembre .
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LABORAL FRIENDS
Botiga Friends
Parada a la Fira de Consum Responsable a la Pl. Catalunya
de Barcelona del 19 de desembre al 4 de gener organitzada
per l’Ajuntament de Barcelona.

La Botiga Friends ofereix als joves la
possibilitat d’accedir a un lloc de treball en un
CET (Centre Especial de Treball) i participar en
un programa d’ajustament personal i social
amb la finalitat última que a la llarga puguin
entrar a formar part del mercat laboral ordinari
i tenir el màxim d’autonomia.
L’any 2015, la plantilla de Botiga Friends S.L. ha
estat formada per 11 treballadors/es amb la
síndrome d’Asperger, una educadora i una
- GUIES MONESTIR
psicòloga.

Parada al Mercat Solidari organitzat per la Fundación
Pequeño Deseo al Palau Robert del 3 al 7 de juny.
Parada de llibres
i roses el 23
d’abril, dia de
Sant Jordi davant
de la botiga
Friends.
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Guia’m pel monestir
El projecte GUIA’M va sorgir l’any 2014 per crear noves vies laborals per a
diverses persones que es trobaven treballant a la botiga de la Fundació.
A través de l’oportunitat que ens ha donat el Monestir i l’Ajuntament de Sant
Cugat, estem formant 2 persones per tal que facin les visites guiades del
Monestir a partir de principis del 2016. Es treballa tant l’aprenentatge del guió
com la part d’habilitat social que necessitaran per conduir un grup de gent i
per poder salvar imprevistos que puguin sorgir quan desenvolupin la seva
feina.
Això és possible gràcies a la col·laboració del Monestir i l’Ajuntament de Sant
Cugat, la Fundació Agrupació i un grup de voluntaris .

Assessoria Friends
Aquest 2015 hem posat en marxa un programa de formació i inserció
laboral en gestió comptable, fiscal i laboral, impartit i supervisat per
professionals experts, que pretén obrir noves possibilitats laborals
aprofitant les seves capacitats a persones amb la síndrome
d’Asperger.
Són 5 les persones que han fet aquesta formació i 2 ja han començat a
treballar donant serveis a diferents clients.
Hem participat també amb el projecte d’Assessoria a la Fira d’Economia Social i Solidaria a Fabra i Coats al mes
d’octubre i al Social Bussiness Value al mes de desembre.
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Yamakers - Curs d’impressores 3D
Aquest 2015 hem desenvolupat un nou projecte amb la Fundació Orange
i B&J Adaptaciones S.L (empresa dedicada a la creació, producció i
distribució de Tecnologies de Suport ). Es tracta d'un curs de formació en
Impressió 3D per joves entre 16 i 25 anys anomenat Yamakers. El
programa formatiu tenia per objectiu dotar els joves amb eines tècniques
que els permetin desenvolupar peces impreses amb tecnologia 3D i
adquirir coneixements sobre com funciona tot el procés.
El curs es va dividir en tres blocs:
 Introducció als tipus d'impressores 3D, materials, aplicacions, futur de la impressió 3D, recerca de models.
 Pràctica amb els programes de disseny i preparació dels arxius per a la impressió.
 Realització d'un projecte relacionat amb la creació d'un model per a persones amb altres discapacitats.
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Els continguts més detalladament van ser:








Teoria sobre la impressió 3D: tipus d'impressores i materials.
Aplicacions de la impressió 3D en diferents camps.
Localització de models descarregables en repositoris online.
Validació dels models descarregables.
Disseny de models propis amb programes de modelatge com Thinkercad o Google Sketchup.
Projecte final.
Adequar els dissenys i arxius per ser enviats a una impressora 3D amb programes especials.

Les sessions es van organitzar en 3 grups reduïts de 8 alumnes a l’Ateneu de Fabricació de les Corts.
Grup I: del 25/06 al 10/07 de 16:30h a 20:30h
Grup II: del 01/09 al 17/09 de 16:30h a 20:30h
Grup III: del 02/10 al 04/12 de 16:30h a 20:30h
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FAMÍLIES FRIENDS
Xerrades, col·loquis i conferències
Durant el 2015 han continuat les trobades mensuals, un dissabte a la tarda, amb
diferents professionals i temes a tractar, entre d’altres: Noves deduccions familiars
per descedentes amb discapacitat (Jose Iván Sahuquillo), Patrimoni Protegit (Notari
Valero Soler), Nutrició i Asperger (Dra. Clavera) i la xerrada d’en Ramon Cererols
“Descobrir l’Asperger”. Donada la gran participació a partir de l’octubre s’han fet a
l’espai cedit per l’Escola de Cinema Bandè à part (C/Paris, 148). Les xerrades han
sigut sempre gratuïtes i d’entrada lliure.
S’ha ampliat la biblioteca i videoteca de temàtica Asperger, que està a disposició de les famílies.
A l’abril hem iniciat un GAM (grup d’ajuda mútua) amb la participació de 7 famílies i la col·laboració voluntària de la
psicòloga Marta Mejía.

Trobades de la comunitat Friends
 Enguany, hem celebrat la trobada d’estiu a Vilanova i la Geltrú el dia 21 de juny
visitant el Museu del Ferrocarril i dinant a un restaurant a prop.


Sortida al teatre Tívoli a veure l’obra Bombollavà de’n Pep Bou.

 La trobada de Nadal s’ha fet a la seu de la Fundació el dissabte 19 de desembre
amb una reunió de tots els grups i un aperitiu.
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LEGAL FRIENDS
S’ha consolidat la col·laboració amb un despatx d’advocats solidaris per tal de resoldre dubtes a través del correu
electrònic legal@fundaciofriends.org.

ALTRES INFORMACIONS
Mostra d’Associacions.

Parada a la Mostra d’Associacions de les
. Festes
FAMILIES
de la Mercè, els dies 19, 20 i 24 de
setembreDurant
a la Pl.elCatalunya
Barcelona.
2015 han de
continuat
les

Exposició de pintura.
Hem iniciat l’activitat de donar a
conèixer els artistes que tenim entre
nosaltres. La primera, ha estat
l’exposició de pintures d’en Sergi
Ibáñez, un noi vinculat a la Fundació
des de fa molts anys. L’obra va estar
exposada un mes a la seu de la
Fundació i fruit de la votació recollida al
llarg de la mateixa, ara l’obra titulada
“Tucans” la podeu veure penjada en un
indret preferent de la Fundació.

S’ha iniciat la col·laboració amb un
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COMUNICACIÓ
Des del maig de 2015 hem incorporat una persona de comunicació a la plantilla.






S’ha fet difusió als mitjans digitals i en paper de les activitats de la Fundació.
S’ha enviat mensualment un butlletí informatiu a les famílies.
S’ha modernitzat el disseny del butlletí mensual.
S’han fet publicacions regularment a la web i a les xarxes socials, Facebook i Twitter.
S’ha augmentat la presència de la Fundació a les xarxes socials i han augmentat les visites a la pàgina web.

Nº de seguidors a les xarxes el 2015
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MEMÒRIA ECONÒMICA
Aquest 2015 ha representat un augment en el total dels ingressos d'un 65% respecte al 2014.
BALANÇ DE SITUACIÓ
(31/12/2015)

ACTIU
Actiu no corrent
Inmobilitzat material
Inversions financeres a llarg
termini

14.031,33
1.531,33

PATRIMONI NET I PASSIU
Patrimoni net
Fons social

12.500,00

Resultat de l'exercici

Actiu corrent
Deutors
Tresoreria

12.251,47
4.737,50
7.513,97

Passiu corrent
Deutes a curt termini
Creditors i altres comptes a pagar

-1.397,94
-11.991,15
10.593,21

Total actiu

26.282,80

Total Patrimoni net i passiu

26.282,80

27.680,74
18.971,68
8.709,06
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COMPTE DE PÈRDUES I
GUANYS 2015
INGRESSOS
Quotes i serveis
Subvencions i donacions
Altres resultats
Total ingressos

108.925,47
35.170,11
20.665,42
164.761,00

DESPESES
Despeses casal i Yamakers
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortitzacions
Despeses financeres
Total despeses

51.254,54
51.641,28
52.200,97
658,30
296,85
156.051,94

Resultat de l'exercici

FONTS D'INGRESSOS 2015
Quotes per serveis
Ingressos públics
Subv Intermediació Dincat
Subv Ajuntament BCN IMPD
Abintestatos
Ingressos privats
Fundació Orange
Donacions col·laboradors

8.709,06

quotes
per serveis
108.925,47
FONTS
D'INGRESSOS
Ingressos públics
16.770,11
120.000,00
Ingressos privats
39.065,42
108.925,47 66,11%
16.770,11 10,18%
6.120,00
6.000,00
4.650,11
39.065,42 23,71%
18.400,00
20.665,42
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AGRAÏMENTS

Volem donar les gràcies a tots els col·laboradors i persones voluntàries que ens han acompanyat aquest any.
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FUNDACIÓ FRIENDS
C/Aragó 227, ppal. 08007, Barcelona.
NIF: G63728380
administracio@fundaciofriends.org T: 93 487 55 44
lleure@fundaciofriends.org T: 93 487 55 44
educafriends@fundaciofriends.org T: 93 853 93 94
botigafriends@fundaciofriends.org T: 93 272 58 67
www.fundaciofriends.org
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