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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. 

 

         

 

 

 

 

 

400 famílies

31 
empleats

12 
voluntaris

Patronat 

Presidenta: Carme Canals 

Vicepresidenta: Carmen Del Río Galve 

Secretari: Carles García Rodríguez 

 

Vocals 

Alberto Matamoros Márquez, Alejandro Amor Salamanca, Ana Belil Speyer, Consuelo 

Ibáñez Aransay, Dolores Ferrer José, Immaculada Pericas Pages, Jordi Morató-

Aragonés Pamies, María Luz Fernández Álvarez, María Amaya Hervàs Zuñiga, Marta 

Cora Canals, Rafael Molina Ortiz, Víctor Hernández Escribano 

Actualment som un grup format per 

famílies, professionals i voluntaris 

que dia a dia seguim treballant amb 

aquest objectiu.  
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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. 
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 SERVEIS  

Per tal d’assolir els nostres objectius oferim diferents serveis: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Oferim projectes d’inserció 

laboral i cursos de formació 

orientats a la formació 

professional. 

 

 

 

 

Assessorament legal per 

part d’advocats que 

col·laboren amb la 

Fundació. 

 

 

Projectes per a fomentar la 

vida independent: suport a la 

pròpia llar i estades 

“Espavila’t”. 

 

Mitjançant les activitats 

lúdiques es treballen les 

habilitats socials i es millora 

l’autoestima tot reforçant el 

sentiment de pertinença a un 

grup. 

 

 

 

Suport psico-educatiu 

individualitzat per 

obtenir titulacions a 

distància a les nostres 

aules. 

 

Comunicació i suport a les 

famílies mitjançant xerrades, 

conferències, difusió 

d’informació, grups d’ajuda 

mútua, etc. 

 

 

CASAL FRIENDS 

FRIENDS 

 

FAMÍLIES FRIENDS 

FRIENDS 

 

EDUCA FRIENDS 

FRIENDS 

 

LABORAL FRIENDS  

FRIENDS 

 

LEGAL FRIENDS 

FRIENDS 

 VIDA INDEPENDENT 

FRIENDS 

 



Fundació Friends | Memòria 2017 

5 
 

 CASAL FRIENDS                                                               Servei de lleure                                                                      

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     

Tallers 

.  

 

 

 

 

 

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. 

Entenem els tallers com una activitat lúdica, 

de relació i de formació. Els divendres i 

dissabtes s’han ofert els següents tallers: 

anglès, teatre, japonès, ball, art i expressió, 

còmic i cine-fòrum. 

Casal 

Sortides i activitats de lleure i culturals tots els dissabtes en 8 grups diferents 

definits per edats i per interessos comuns, i acompanyats de psicòlegs i 

educadors socials.  

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 2017 

hem tingut 80 usuaris d’aquest servei. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 s’han organitzat dos casals d’estiu i un de nadal. 

 

 

 

 

Casal setembre  7 usuaris, 2 setmanes 

 

Esquiada       La Molina 

Cap de setmana Natura     Mas Can Vandrell 

Setmana Santa Martinet amb l’agrupament escolta We Ziza, 

Madrid, Camí de Ronda, i Bilbao 

Estiu        Roma i Benidorm 

 Casal juliol       14 usuaris, 1a setmana 

                           12 usuaris, 2a setmana 

 

 

 Casal de Nadal   8 usuaris, 2 setmanes 

 



Fundació Friends | Memòria 2017 

7 
 

VIDA INDEPENDENT                                   

Projecte Espavila’t 

A l’estiu de 2016 vam iniciar el projecte Espavila’t: estades d’entrenament per a la 

vida adulta. En períodes d’una setmana els nois i noies de Friends han conviscut en 

un apartament i amb la supervisió d’una psicòloga han hagut de fer totes les tasques 

de la llar, organització d’àpats i de la vida diària, i planificació del lleure. 

 

 

 

Pis assistit 

Fins al juliol del 2017 vàrem continuar amb el projecte del pis assistit, a partir 

d’aquest moment  iniciem un altre model:  suport a la pròpia llar, amb el suport de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

  

Setmana Santa i Estiu

   

25 participants   9 setmanes 

3 persones se n’han beneficiat 
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EDUCA FRIENDS                                                             Servei psico-educatiu                                                       

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. Oferim la possibilitat d’obtenir a les nostres aules titulacions a 

distància d’institucions públiques (IOC) o privades amb una seguiment continuo de 

l’alumne per part dels psicòlegs-tutors de les aules i comunicació constant amb 

famílies i tutors dels estudis cursats.  

 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. 

Les classes són reduïdes, entre 8 i 10 alumnes. Horari de mati de 9 a 14h i de tarda 
de 14 a 19h a Barcelona, amb dos períodes d’esbarjo de 30 minuts cada un. 

Les dades que presentem a continuació corresponen al periode del curs escolar, del 
setembre de 2016 al juny del 2017. 
 

Recursos humans 

 

 

 

Resultats 

El curs 2016/17 han passat per les nostres aules 47 alumnes dels quals: 

17 alumnes segueixen estudis de GES 

17 alumnes cursen Batxillerat  

9 alumnes Cicles Formatius de Grau Mig 

2 alumnes Cicle Formatiu de Grau Superior 

2 alumnes canvien el seu itinerari formatiu després d’una avaluació del seu 

rendiment acadèmic i motivacions personals. 

6 psicòlegs tutors d’aula 

 

3 professors especialistes 

 

3 voluntaris 
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Els resultats obtinguts pel conjunt d’alumnes d’EducaFriends ens situa en un 77,4% 
d’aprovats, un percentatge que millora en relació al curs passat (72% en el curs 
2015/16). 
 

Col·laboracions externes i atenció a famílies 

A Educa Friends 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.  

 104 entrevistes d’orientació i assessorament a famílies interessades en el 
projecte Educa Friends (primeres entrevistes) i 110 reunions de seguiment 
i orientació a famílies i alumnes.  

 4 reunions de coordinació amb professionals de l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC). 

 Accions d’assessorament i divulgació sobre el Síndrome de Asperger per a 
2 treballs de Final de Grau d’estudiants de 4rt curs d’Educació Social de la 
UB i Logopèdia de la Blanquerna.  

 3 recepcions de professionals externs de diferents entitats per a valorar 
vies de col·laboració: Fundació Tallers, Espai Focus, Escola d’educació 
Especial Fasia 

 Professionals d'Educafriends han visitat l'Hospital de dia d'Adolescents de 
Sant Gervasi-Les Corts per a conèixer el servei i actuar com a centre de 
referència en el recolzament d’estudis d’alumnes amb Síndrome de 
Asperger. 

 Professionals d'Espai Focus realitzant un taller d'Habilitats socials a través 
de Minecraft 
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Sortides  

Durant el curs hem realitzat  sortides escolars lúdiques:  

 Parc de la Ciutadella 

 Visita comentada al Refugi antiaeri de la Pl. Del Diamant 

 Taller de Shogi amb l'Associació Shogi No Kokoro 

 Taller de Radio Friends On-Air 

 Saló del Còmic 

 Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i empresa  
 Ravalnet i Associació TEB 

 Museu Blau 
 

Nous centres EducaFriends  

El setembre de 2017, coincidint amb l’inici de curs, vàrem obrir dos noves seus 

d'Educa Friends a Mataró i Manresa. 

Actualment hi ha quatre centres Educafriends  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Barcelona 
C/Ramis 2, baixos. 
Telèfon: 93 853 93 94 

 

Castelldefels  
Rbla Josep Tarradellas 7, Z. Estudio. 
Telèfon: 93 502 65 18 
 

Mataró 
C/ Argentona, 59-63, 1r-2ª 
Telèfon: 93 199 23 60 
 

Manresa  
CFA Jacint Carrió, Pl. Cots 5-7 
Telèfon: 93 853 93 94 
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LABORAL FRIENDS                                                                                 

Projectes laborals i cursos de formació 

Botiga Friends 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Guies del Monestir 

El 2017 hem continuat el projecte Guia’m iniciat al 2016. 
2 persones de la Fundació Friends estan treballen com a 
guies al Monestir de Sant Cugat, dins un projecte 
d’inserció laboral que es dur a terme en col·laboració 
amb el Monestir de Sant Cugat, l’Ajuntament de Sant 
Cugat i un grup de voluntaris.  

Parada a la Fira de Consum Responsable a la Pl. Catalunya de Barcelona del 22 al 29 
de desembre  organitzada per l’Ajuntament de Barcelona. 

Parada al Mercat Solidari organitzat per la Fundación Pequeño Deseo al Palau 
Robert del 25 al 28 d’abril. 

 

Parada de llibres i roses el 23 d’abril, dia de Sant Jordi davant de la botiga Friends. 
 

Parada al Sitges Market del 22 al 30 de juliol. 

La Botiga Friends ofereix als joves la possibilitat d’accedir a un lloc de treball en un 

CET (Centre Especial de Treball) amb la finalitat última de poder formar part del 

mercat laboral ordinari i tenir el màxim d’autonomia.   

L’any 2017, la plantilla de Botiga Friends S.L. ha estat formada per 8 treballadors/es 

amb la síndrome d’Asperger, una educadora i una psicòloga. Va tancar per motius 

econòmics el 18 de desembre. 

Del 7 d’abril al 31 de juny vam tenir una nova Botiga al C/Rosselló 459 de Barcelona. 
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Assessoria Friends 

Durant el 2017 hem donat servei a d’assessoria comptable a 5 entitats. 

Hem participat al Social Business Value el 20 de desembre.  

Projecte pre-laboral PROI (Programa Orientació i Inserció) 

El Programa d’Ocupació i d’Inserció (PROI) 

neix de la necessitat de facilitar la inserció 

laboral. Es continua amb l’aprenentatge i la 

formació, es treballen els hàbits laborals i els 

coneixements a nivell professional, i es 

prepara els usuaris per a la transició a la vida 

adulta. S’han fet petits projectes 

empresarials de confecció de galetes de 

Nadal i Mones de Pasqua, pràctiques a 

diferents empreses de diversos àmbits i un curs de 3 mesos de formació en 

informàtica aplicada a l’empresa a la Fundació Estimia. 

Han intervingut: 1 tutor psicòleg diàriament, 3 docents de manera específica per 

als  diferents projectes i 2 voluntaris de suport. 

 

 

Oposicions 
 

Al setembre vam iniciar les classes d’acompanyament per la preparació a oposicions 

amb un conveni signat amb  l’Acadèmia Adams al C/ Ramis, 2 de 14 a 19h i seguint 

el model Educafriends. 

 

 LEGAL FRIENDS                                                           Assessorament Legal                                                                         

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.  

S’han atès 43 consultes.  

5 usuaris (de setembre 2016 a  juliol 2017) 

 

mailto:legal@fundaciofriends.org


Fundació Friends | Memòria 2017 

13 
 

FAMÍLIES FRIENDS                                                      Suport a les famílies                                                                

Xerrades, col·loquis i conferències 

Hem organitzat  xerrades , els dissabtes a la tarda, amb diferents professionals i 
temes a tractar l’Escola de Cinema Bandè à part (C/Paris, 148).  
Les xerrades han sigut sempre gratuïtes i d’entrada lliure 
 

 
Taller d’afectivitat femenina en 4 sessions al febrer en col·laboració amb Mirada 
Neta, Dincat i l’Ateneu Harmonia de St Andreu 
 
Taller parentalitat en positiu de 6 sessions a l’octubre i novembre del programa 
“Créixer en família” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
S’ha ampliat la biblioteca i videoteca de temàtica Asperger, que està a disposició de 
les famílies. 
 
 
Hem seguit amb el GAM (grup d’ajuda mútua) amb la participació de 7 famílies i la 
col·laboració voluntària de la psicòloga Marta Mejía. 
 
 

Trobades de famílies Friends 

Vam assistir de públic al programa “Esta passant” de TV3 el 18 de desembre. 
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  ALTRES INFORMACIONS 

 

 

 

 

 

FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vam ser finalistes al certamen I make 4 

my City , dins del programa “Solidarity 

FabLabs” amb el projecte “Material for 

Bocce” que es va realitzar al curs 

d’impressores 3D Yamakers amb 

BJAdaptaciones, Fundación Orange i 

Ateneus de Fabricació de Barcelona, 

l’any 2016.  

18 de febrer. Vàrem celebrar el Dia 

Internacional de la Síndrome 

d’Asperger a l’Ateneu Harmonia de St 

Andreu amb una xerrada del Dr. 

Alejandro Amor, un berenar  i una 

pel·lícula amb col·laboració amb 

Mirada Neta. 

Finalistes al I make 4 my City.  

 
 

Dia Internacional S. Asperger 

 
 

2 nois van assistir a la cerimònia d’entrega de premis a Marsella els  6 i 7 de juliol. 
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 COMUNICACIÓ 

 

Durant el 2017 s’han realitzat diverses accions per donar a conèixer  les activitats 

que fa la Fundació i fer difusió del que és la Síndrome d’Asperger, i també  per 

millorar la comunicació interna. S’ha augmentat la presència  als mitjans de 

comunicació, i a les xarxes socials. 

 

 8 publicacions a mitjans digitals. 

 2 publicacions a diaris format paper . 

 4 participacions a programes de ràdio. 

 1 aparició en un programa de televisió. 

 S’han enviat 11 butlletins informatius via correu electrònic a uns 400 

contactes. 

 S’han fet publicacions regularment a la web i a les xarxes socials, Facebook, 

Twitter, Instagram, i Youtube. 

 S’ha augmentat la presència de la Fundació a les xarxes socials. 

 S’ha creat i fet difusió de la campanya “Tinc autisme i vull treballar” a Giving 

Tuesday per a recaptar fons per al projecte de Guiam. 

 

Evolució de seguidors durant el 2017: 

  

1218

1807

Facebook

1247

1710

Twitter
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MEMÒRIA ECONÒMICA 
 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017  
 

 
ACTIU 2017  2016 
 

 
 

Actiu no corrent 22.019,90 €  15.838,57 € 

Immobilitzat material 7.073,88 €  1.338,57 € 

Inversions financeres a ll.t. 14.946,02 €  14.500,00 € 

    
Actiu corrent 57.344,05 €  29.385,75 € 

Bestretes a proveïdors 100,00 €  0,00 € 

Deutors  43.249,09 €  23.322,51 € 

Tresoreria 13.994,96 €  6.063,24 € 

     
TOTAL ACTIU 79.363,95 €  45.224,32 € 

 

 

PATRIMONI NET I PASSIU  2017  2016 

    
Patrimoni net   39.055,71 €  31.016,42 € 

Fons Social   31.016,42 €  27.680,74 € 

Resultat de l'exercici  8.039,29 €  3.335,68 € 

    
Passiu corrent   40.308,24 €  14.207,90 € 

Deutes a curt termini  7.196,97 €  906,30 € 

Creditors i altres comptes a pagar 14.741,27 €  13.301,60 € 

Ingressos anticipats  18.370,00 €  0,00 € 

    
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 79.363,95 €  45.224,32 € 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  
 
INGRESSOS 2017 2016  

 

Quotes per serveis 266.441,32 € 80,05% 176.548,41 € 75,11% 

Subvencions  públiques 39.339,00 € 11,82% 17.468,74 € 7,43% 

Subvencions privades 9.420,49 € 2,83% 18.300,00 € 7,79% 

Donacions 17.659,97 € 5,31% 22.747,29 € 9,68% 

     

Total ingressos 332.860,78 €  235.064,44 €  

 
DESPESES  2017 2016 

 
Despeses casal  32.276,86 € 45.696,43 € 

Despeses de personal  193.445,51 € 97.562,68 € 
Altres despeses 
d'explotació  84.374,31 € 87.848,81 € 

Amortitzacions  5.438,51 € 499,71 € 

Despeses financeres  10,31 € 121,13 € 

Altres despeses    9.275,99 € 0,00 € 

 
Total despeses   324.821,49 € 231.728,76 € 

 
Resultat de l'exercici   8.039,29 € 3.335,68 € 

 

 
 
 
 
 
 

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

Quotes per serveis Subvencions  públiques Subvencions privades Donacions

2017 

2016 

Els ingressos s’han incrementat en un 30% respecte a l’exercici 2016 donat el major nombre de persones 

ateses en els nostres serveis . Aquestes quotes representen un 80,05% dels ingressos. 

Les subvencions publiques , Ajuntament de Barcelona i Diputació, encara que han augmentat només son un 

11,82%. Les subvencions privades s’han reduït però s’ha de tenir en compte que l’ajuda rebuda de Fundació 

Orange  pel projecte Yamakers 3.0 la considerem un ingrés anticipat doncs es realitzarà durant el 2018. 
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AGRAÏMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volem donar les gràcies a tots els col·laboradors i persones voluntàries que ens han 

acompanyat aquest any. 
 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXsNmK9PrMAhWJtBoKHcydAikQjRwIBw&url=http://bjadaptaciones.com/&bvm=bv.122676328,d.d2s&psig=AFQjCNHzt3U1TrQuLGm4yNFhOhj5tT-QHA&ust=1464460884928016
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhk6vZhvvMAhUNahoKHUU8Cj8QjRwIBw&url=https://twitter.com/bandeapartbcn&psig=AFQjCNH-wYdCMA4X78AxZK9f9DZXkfnJ0g&ust=1464465878866829
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT_s738_rMAhUCrxoKHW5vAGgQjRwIBw&url=http://acercadeorange.orange.es/memoriaRSC2012/fundacion-orange.html&psig=AFQjCNGczHWxHUh7sdrqr56GIbELBCcBXg&ust=1464460809922129


Fundació Friends | Memòria 2017 

19 
 

 

 

 

 

FUNDACIÓ FRIENDS 

NIF: G63728380 

C/Aragó 227, ppal. 08007,  Barcelona. 

Telf 93 487 55  44 

administracio@fundaciofriends.org  

lleure@fundaciofriends.org   

 

EDUCA FRIENDS 

C/ Ramis 2, baixos, 08012, Barcelona 

T: 93 853 93 94 

educafriends@fundaciofriends.org  

 

www.fundaciofriends.org 

http://www.fundaciofriends.org/

