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PRIMERA PART:  

PRESENTACIÓ GENERAL DE LA 

FUNDACIÓ FRIENDS  



FUNDACIÓ FRIENDS-LA SEVA HISTÒRIA 

La Fundació Friends va començar el seu camí l’any 2004, per iniciativa de Carme Canals Gimeno,  fundadora i presidenta del 

Patronat, i mare d’un noi que en aquell moment tenia 15 anys.  

Vist que no hi havia cap centre on els  joves amb síndrome d’Asperger es poguessin trobar i fer amics, va decidir organitzar un 

casal.  

Aquest casal, que va començar amb 3 nois, ha anat creixent al llarg dels anys fins arribar als 60 joves i adults que actualment 

participen de les seves activitats i que venen de tota la província de Barcelona i inclús de la resta de Catalunya.   

Tanmateix ha anat donant resposta a les necessitats i a les inquietuds de les famílies i dels nois i noies que anaven arribant, així l’any 

2008 s’inicia el projecte Botiga Friends, un Centre Especial de Treball dedicat a la venda de roba i complements i que dóna feina a 13 

persones amb síndrome d’Asperger.  El curs 2010-11 comença el projecte Educafriends, amb un alumne i on aquest curs 2013-14 ja 

en són 15 i amb  resultats espectaculars. 

Aquest 2013 hem adaptat els estatuts per adaptar-nos a les noves necessitats  i hem  ampliat el Patronat  on la majoria de patrons 

són i han de ser familiars o persones amb síndrome d’Asperger.  

Veiem el futur amb ganes i amb optimisme, son molts els reptes i els projectes que tenim per davant:  difusió de la síndrome 

d’Asperger, habitatge,  tuteles....sense descuidar el que ja estem fent i sobre tot a les persones que més estimem. 



LA NOSTRA MISSIÓ   

 

La missiό de la Fundaciό consisteix en ajudar a persones amb síndrome d’Asperger 
i a totes  les que es vegin afectades per problemes de relació i comunicació. 

• Crear centres on aquestes puguin adquirir i afavorir 
les seves habilitats socials i comunicatives 

• Promocionar i millorar la seva integració educativa, 
laboral 

• Facilitar la seva adaptació en tots els entorns socials  

• Desenvolupar teràpies i incentivar programes d’ 
investigació d’aquests trastorns  

• Desenvolupar activitats adaptades per el compliment 
d’aquest missió 

EN 
CONCRET  



SEGONA PART: 

 PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

  



1. PROGRAMA « CASAL FRIENDS » 
 INCLUSIÓ SOCIAL DELS JOVES AMB LA SÍNDROME D’ASPERGER A 

TRAVÉS DE L’OCI I TEMPS DE LLEURE  

 
El programa d’oci i temps de lleure pretén incidir en les dificultats de relació, 
comunicació i empatia.  

L’objectiu principal d’aquest projecte és donar la possibilitat d’un espai de diversió i 
possibilitat de relació amb un grup d’iguals per a molts joves diagnosticats de TEA 
que per les seves característiques i/o simptomatologia no puguin assistir a un altre 
tipus d’activitat d’estiu i/o casal ordinari. Proposem diverses activitats, tallers, 
sortides….Tu tries!  

Enguany s’han dut a terme tallers divertits i creatius com taller de ball, d’expressió, 
d’arts visuals, de cuina, entre altres , així  com excursions a Rupit, Delta de l’Ebre, 
Torredembarra, Xàbia i fins i tot a esquiar a La Molina. 

Coincidint amb el 18 de febrer –dia mundial Asperger- es va celebrar el Segon Torneig 
de Fútbol al Pavelló esportiu de La Mar Bella. 

 

ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS 

TALLER DE 
JAPONES 

CINE CLUB 
FRIENDS 

TALLER 
DE BALL  

TALLER 
LITERARI 

TALLER 
EXPRESSIÓ 

TALLER 
CREATIVITAT 

TALLER D’ARTS 
VISUALS 

TALLER DE 
CIUINA  
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https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3-
Friends/197877410222532?ref=hl  

https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3-Friends/197877410222532?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3-Friends/197877410222532?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3-Friends/197877410222532?ref=hl


2. PROGRAMA « BOTIGA FRIENDS » 
INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE JOVES AMB LA SÍNDROME D’ASPERGER 

 
Projecte innovador creat  l’any 2008 amb la finalitat d’impulsar la inserció sociolaboral dels joves amb la sindrome d’Asperger i aquells afectats 
per problemes de relació, comunicació i empatia per millorar la seva inclusió social, laboral i qualitat de vida.  
La Botiga Friends ofereix a aquests joves la possibilitat d’accedir a un lloc de treball en un CET (Centre Especial de Treball) i la possibilitat de 
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 puguin tenir el màxim d’autonomia.    
 
Actualment, la plantilla del CET la Botiga Friends S. L. està formada per 13 treballadors/es amb sindrome d’Asperger, una educadora i una 
psicòloga. 

Afavorir l’adquisiciό 
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. 

Afavorir la inserció 
laboral dels joves 
amb la Síndrome 

d’Asperger. 

Oferir una atenció i 
un seguiment 

permanent per a 
millorar la qualitat de 

vida de les families 
dels joves amb la 

Síndrome d’Asperger. 

Donar a conèixer i 
sensibilitzar la 

societat envers les 
necessitats especials 

dels joves amb la 
Síndrome d’Asperger. 

Implicar a altres 
grups de jpves, 

famílies , 
professionals, 

organitzacions, etc. 
en l’actuació 

conjunta per a 
millorar la qualitat de 
vida dels joves amb la 
Síndrome d’Asperger. 

Tenir present la 
Perspectiva de 

Gènere i l’Aplicació 
d’Igualtat de tracte 

entre homes i dones.  

ACTIVITATS DEL PROGRAMA:  



ALTRES ACTIVITATS BOTIGA FRIENDS 2013 

o Participació al mercadillo solidari de la Fundación Pequeño Deseo al Palau Robert  al mes de juny. 
 

o Participació a la Fira  Solidaria de Nadal d’economia social  organitzada per l’Ajuntament de Barcelona del 
13 al 22 de desembre als Jardinets de Gràcia 
 

o Parada  de  roses i llibres  per Sant Jordi 
 

o Hem iniciat la col·laboració amb els CETs Arappdis i Fundació Tallers de Barcelona per visualitzar i vendre els 
seus productes a la nostra botiga.  Arappdis es un CET de empreses gràfiques i fan capsetes, llibretes, 
carpetes, marcs de fotos…. Fundació Tallers fa bijuteria. 
 

o Participació amb una parada a la llotja de Pl. Catalunya de la Mostra d’Associacions de la Mercè. 
 

o Col·laboració amb el lliurament d’acreditacions al congrés COENERCAT del 25 al 29 de novembre. 



www.facebook.com/Botigafriends 

C/ Aragó, 225 / cantonada Balmes 
08007 Barcelona 



3. PROGRAMA « EDUCAFRIENDS » 
INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA DESTINADA A JOVES AMB LA 

SÍNDROME D’ASPERGER PER LA MILLORA DE LA SEVA INCLUSIÓ 

SOCIAL I QUALITAT DE VIDA  

El projecte es crea en detectar la necessitat de que persones usuàries de la Fundació Friends, 
degut a les seves característiques i simptomatologia, i/o les conseqüències que aquestes han 
pogut ocasionar en un context acadèmic, han fet que haguessin de deixar l’escolaritat 
ordinària, tot i que la seva capacitat cognitiva estava preservada per poder-lo finalitzar. Degut 
a les experiències contra-productives (bullying, aïllament, rebuig dels companys, 
incomprensió de la seva actitud, etc…) poden estar desmotivats, amb pors i frustracions de 
cara a l’àmbit acadèmic, amb episodis depressius o d’ansietat, etc… 
 
La població a la que està destinada aquest projecte té dificultats a nivell acadèmic, social 
(relacionar-se amb els iguals de manera idònia) i amb la comunicació alterada, sense existir 
problemes pròpis del llenguatge. No obstant, podem dir que l’objectiu general d’aquest 
project és la millora de l’autonomia en els nostres usuaris per tal que en un futur pugui 
desenvolupar-se en la societat tal i com la coneixem.   
Especificament, els objectius que duem a terme són donar una atenció especialitzada i 
individualitzada a les necessitats educatives dels benefactors del projecte, tot 
promocionant un bon vincle (ja sigui entitat, professionals i/o companys), una estructura i 
organització de l’espai i de les tasques. A més, les tutories individualitzades ens ofereixen la 
possibilitat de actuar i treballar les necessitats que puguin sorgir amb les relacions socials. 
També, oferim un canal de comunicació professional-familia-professionals d’altres àmbits 
(clínics, EAPS, …..) molt ampli amb diverses reunions durant l’any.  

Anar superant les 
ssignatures incrites a 

l’IOC (Insititut Obert de 
Catalunya) i poder 

obtenir una titulació 

Dotar als usuaris d’eines 
i estratègies que facilitin 

l’autonomia en les 
tasques acadèmiques  

Orientar cap a futures 
sortides acadèmic-

laborals  

Donar el suport dels 
professionals per 

treballar les habilitats 
socials  
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Projecte iniciat  el curs  
2010-11 amb un alumne i el 

curs 2013-14 ja en són 
quinze. 

A QUI VA DIRIGIT? 
Friends es porta a terme un 
projecte innovador que consisteix 
en oferir suport psicoeducatiu a 
tots aquells joves diagnosticats 
amb síndrome d’Asperger (TEA) 
que vulguin obtenir els següents 
títols en educació a distància a 
qualsevol institució formativa 
pública o privada: 

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 

 

FUNCIONAMENT 
Els professionals 

especialitzats de la Fundació 
Friends, durant tot el curs, 

fan un seguiment continu de 
cada alumne/a inscrit a 

Educafriends i col·laboren 
amb el tutor assignat a 

l’estudi a distància 
corresponent, per tal de 

desenvolupar conjuntament 
els plans individualitzats de 
formació i les adaptacions 

adequades per atendre a les 
necessitats de formació a 

distància d’aquests/es joves. 
A més treballen habilitats 

socials i convivència a través 
de tutories 

 

QUÈ OFERIM? 
• Suport i assessorament d’un 

tutor/a de forma continuada, 
amb un horari fix. 

• Comunicació constant amb la 
família i els psicòleg o 
professional de referència de 
l’alumne/a. 

• Seguiment individualitzat de 
cada noi/noia. 

• Grup reduït (5/6 persones per 
professional). 

• Espai comú amb ordinador i 
material a disposició de 
l’alumne/a. 

• Resolució de dubtes de les 
diferents assignatures. 

• Acompanyament als exàmens 
presencials. 

• Ajuda per realitzar els tràmits 
necessaris per la matrícula. 

 

QUÈ OFERIM? 
.Suport i assessorament d’un tutor/a de forma 
continuada, amb un horari fix 
.Comunicació constant amb la família i els 
psicòleg o professional de referència de 
l’alumne/a 
.L’horari d’assistència serà de 9 a 14 h de 
dilluns a divendres 
.Seguiment individualitzat de cada noi/noia 
.Grup reduït (5/6 persones per professional) 
.Espai comú amb ordinador i material a 
disposició de l’alumne/a 
.Resolució de dubtes de les diferents 
assignatures 
.Acompanyament als exàmens presenciuals 
.Ajuda per realitzar els tràmits necessaris per 
la matrícula 



4. PROGRAMA « GRUP DE SUPORT AMB 

MARES I PARES » 
  

 
Dins de les activitats de comunicació i suport a les famílies, des del mes de gener de 2013 i amb una periodicitat mensual, ens 
hem anat trobant dissabte-tarda a la seu de la Fundació per tractar temes d'interès. 
 
Fruit d’aquestes reunions obertes, han sorgit iniciatives que han tingut una bona acollida:  
 
• Biblioteca de llibres acadèmics i de divulgació relacionats amb la síndrome d’Asperger, amb l’ajut de Dincat 
• Videoteca de pel·lícules 
• Xerrades per part de professionals 
• Informació de congressos, xerrades, articles d’opinió 
• Assistència i col·laboració en estudis i treballs acadèmics 

 
 
TROBADES DE LA COMUNITAT FRIENDS 
 
Com és tradicional, hem celebrat la trobada d’estiu el 29 de juny amb activitats esportives i dinar de germanor (enguany a 
l’Alberg In-Out de Vallvidrera) i la de les Festes de Nadal (a la seu de la Fundació) 



5. ALTRES PROJECTES: THE NATIONAL 

AUTISTIC SOCIETY    

Impulsat per una família, la Fundació 
Friends va decidir posar-se en contacte 
amb The National Autistic Society la qual ja 
tenia targetes per a les persones amb 
síndrome d'Asperger en cas de crisi. 
Famílies voluntàries es van encarregar del 
disseny de les targetes i de la impressió. 
Van crear dues targetes: una en versió 
castellana i anglesa per a les persones que 
viatgen fora d'Espanya i l'altra només en 
castellà. Aquesta targeta permet 
d'identificar ràpidament el problema i 
d'ajudar de manera óptima.person 



TERCERA PART: 

 INFORMACIONS FINANCERES  



DADES FINANCERES  

DESPESES INGRESSOS 

El 2013 ha estat un any de grans dificultats: 
-Tancament de la botiga del c/ Amigó, indemnitzacions al personal. 
-Baixada d’ingressos: menys subvencions i donacions. 

Però de  les crisis en surten les millors oportunitats!!! 



AGRAÏMENTS  

A tots els col·laboradors i voluntaris  

MOLTES GRÀCIES !!! 
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