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El projecte 'Guia'm' per a joves amb síndrome d'Asperger fa el salt de Sant Cugat a
Barcelona
El Monestir de Pedralbes ha estrenat aquest dissabte el
projecte 'Guia'm', una iniciativa que fomenta la inserció
laboral de joves amb síndrome d'Asperger que es va posar en
marxa a Sant Cugat ara fa dos anys i que ara arriba a
Barcelona. Amb la col·laboració del Monestir de Sant Cugat i
l'Ajuntament, el monestir de la capital catalana engega
aquestes visites amb guies que esdevenen difusors del
patrimoni, a la vegada que fan visible al públic la síndrome
d'Asperger des d'una mirada positiva, mostrant les seves
habilitats i capacitats. D'aquesta manera, a més de trobar una
sortida professional, els joves que realitzen les visites
desenvolupen les seves habilitats socials, un dels aspectes que
més els costa treballar de la seva personalitat.

El projecte 'Guia'm' neix el 2014 com a fruit d'un acord entre la Fundació Friends i l'Ajuntament de Sant
Cugat. L'inici de les visites guiades per a persones amb síndrome d'Asperger van començar el febrer de 2016.
L'oferta de visites guiades a tots dos monestirs és complementària.
Museu Monestir de Sant Cugat
- Dissabtes de cinc a sis de la tarda i diumenges d'onze a dotze del matí (excepte el primer cap de setmana de
mes)
- Informació i reserves: al telèfon 93 675 99 51 o enviant un correu a museu@santcugat.cat
Monestir de Pedralbes
- Dissabtes de dos quarts de dotze a dos quarts d'una del matí (excepte el primer dissabte de mes i els festius o
en període de vacances)
- Preu: tres euros
- Informació i reserves: de dilluns a divendres, de deu a dues del migdia al telèfon 93 256 34 27 o al correu
reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
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