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CONÈIXER-NOS 

... TOTA UNA EXPERIÈNCIA
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EL 2016

És un plaer fer pública la memòria d’activitats i la 
memòria econòmica de l’any 2016 de l’associació No 

Som Invisibles.

En aquests 4 anys d’activitat que ja portem, s’ha anat 
assentant a poc a poc el nostre discurs pel que fa a les 
necessitats que defensem i han anat creixent i consolidant-
se els nostres projectes.

Seguim treballant cada vegada amb més força la inserció 
social i laboral de persones amb paràlisi cerebral i altres 
discapacitats físiques severes, a través d’activitats i accions 
liderades per ells mateixos, que tenen com a objectiu 
fomentar els Valors Humans en tots els àmbits socials.

Potser el major èxit de 2016 ha estat la projecció dels 
nostres serveis cap a l’àmbit empresarial, cal destacar la 
bona acollida que ha tingut la nostra activitat formativa 
per a empreses, així com les col·laboracions per a la 
campanya de les postals de Nadal, nascuda del nostre 
taller de art inclusiu.

Aquesta projecció cap a l’empresa, ens obre noves 
possibilitats de creixement i de sostenibilitat.

Durant aquest any, per fi i encara que mínimament, hem 
aconseguit remunerar l’estructura bàsica i ampliar el 
nombre d’usuaris que es beneficien del projecte que ja 
són 12 persones.

Molts esforços s’han posat també, a seguir treballant les 
relacions de l’entitat, tant a nivell institucional com en la 
col·laboració amb altres entitats i xarxas, i també en la 
necessitat d’anar adaptant la imatge i la comunicació de 
l’entitat, als nous reptes plantejats.

Per tot podem dir que el 2016 ha estat un any de molta 
feina per a tot l’equip, però que ha vist els seus fruits i que 
ens dóna un nou impuls per a la continuïtat del projecte.  

L’ Equip de No Somos Invisibles
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LA NOSTRA MISSIÓ

a través...

La Inclusió social i laboral
de persones amb paràlisi cerebral i altres discpacidades físiques severes

D’activitats i accions realitzades per ells mateixos, amb l’objectiu de
fomentar els valors en tots els àmbits socials
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LA ENTITAT

L’associació No Somos Invisibles és una entitat que treballa generant activitats per a la inclusió 
socio-laboral de persones amb paràlisi cerebral (PC) i altres discapacitats físiques severes.

Cal destacar que no som una entitat assistencial, ens agrada dir que no treballem per a persones 
amb discapacitat, sinó que treballem amb elles.

La junta directiva de l’entitat està formada majoritàriament per persones amb paràlisi cerebral 
(president, vicepresident, vocals) i tots els usuaris són part activa en la definició i execució de 
tots els projectes.

El nostre perfil d’usuaris són persones adultes amb pc i altres discapacitats afins, que tenen 
problemes de mobilitat molt severs i afectació en la parla principalment, però que no tenen 

cap discapacitat psíquica. A causa de la seva afectació i característiques no tenen accés al mercat laboral ordinari, ni als CET 
i queden relegats a centres ocupacionals enfocats majoritàriament a discapacitats psíquiques, en què no encaixen i el més 
normal és que no tinguin cap activitat i en conseqüència cap relació social.

Tots els membres de l’entitat, creiem que tota persona té alguna cosa a aportar a la resta, i que hauria de ser valorada, en 
tots els sentits, per això i formar part activa en la societat.

Desenvolupem activitats sempre destinades a fomentar els valors i generarar Valor Social, dirigides a Centres Educatius, 
Universitats, Empreses i espais Socioculturals i desenvolupades pels nostres usuaris. En aquestes activitats, les característiques 
de la paràlisi cerebral i altres similars, no són per a res una barrera, al contrari són la clau de l’èxit i el punt diferencial de tot 
el que oferim. Amb elles, podem crear llocs de treball i de desenvolupament personal per a aquest col·lectiu.

L’entitat va iniciar la seva activitat fa 4 anys, amb un equip de 5 persones amb paràlisi cerebral, en l’actualitat són 12 les 
persones amb discapacitats físiques severes, que formen part dels nostres equips. L’objectiu és continuar augmentant el 
nombre d’usuaris a mesura que vagi augmentant la demanda de les nostres activitats i serveis i donar aquesta oportunitat 
d’inclusió al màxim de persones possible.
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PROJECTES

En l’actualitat treballem amb 3 projectes diferenciats, que al seu torn generen 3 línies de producte i que compleixen amb 
els nostres dos grans objectius: La inserció social i laboral dels nostres usuaris i la promoció dels Valors en tots els àmbits 

socials.

TALLER 

D’ART

INCLUSIU

ESCRIVINT 
VALORS

EMPRESESEDUCACIÓ

EXPOSICIONS CATÀLEGS DE POSTALS LLIBRES ARTICLES

ACTIVITATS

SOBRE

MOTIVACIÓ I VALORS

ACTIVITATS OBERTES
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ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                                        PER L’EDUCACIÓ
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ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                                        PER L’EDUCACIÓ

Amb aquesta activitat dirigida a l’àmbit de la educaión vam iniciar el projecte. Durant 2016 han participat 6 usuaris en la 
realització d’aquests tallers dirigits a centres educatius de secundària i a Universitats.

Les nostres activitats són diferents i motivadores, el que fa que el missatge arribi amb facilitat als alumnes, que de seguida 
empatitzen amb els nostres usuaris. L’activitat té un enfocament participatiu i es dóna en un ambient proper i carregat de 
sentit de l’humor.

“... I els Valors Humans???”
Als centres educatius de secundària els aporta una valuosíssima eina externa, per treballar la motivació i els valors a les 
aules, ja que plantegem un seguit de temes, que sovint generen “problemes” amb els adolescents.

S’hi tracten temes com: la diversitat, l’existència d’altres realitats, el respecte, la solidaritat, el companyerisme, la impor-
tància de l’esforç i la superació personal, la importància de tenir il·lusions i metes ...

“Profesionals amb Valors Humans = a 1 món + just i + humà”
És el nom que li donem per a les Universitats i les escoles de negoci. L’objectiu d’aquestes jornades, és portar l’alumne a la 
reflexió de la importància de recuperar els valors humans en tots els àmbits socials i professionals.

ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                                         PER L’EDUCACIÓ
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 ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                                       PER A EMPRESES
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 ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                                       PER A EMPRESES

“Èxit Empresarial  & Valors Humans”

Durant 2016 hem potenciat, amb bon resultat, aquesta activitat innovadora i sorprenent per a empreses, que té 
com a objectiu treballar la motivació i els valors dins dels equips de treball.

El punt diferencial i la clau de l’èxit és com sempre qui la dirigeix: 6 dels nostres usuaris, que amb la seva naturalitat 
i la contundència dels seus plantejaments, porten als assistents a una profunda reflexió, en una jornada carregada 
d’humor i positivisme que no deixa indiferent a ningú.

Contractar aquestes jornades (que a més es poden bonificar per la fundació Tripartita) és un Win-Win i un acte molt 
visible de responsabilitat social per part de l’empresa:

• Les empreses guanyen aportant valor i motivació als seus equips de treball.

• Persones amb discapacitats físiques severes que no té accés al mercat laboral, ni estan integrats a nivell social 
guanyen en tenir una ocupació, relacionar-se amb els altres i sentir-se útils.

 
• Desenvolupem l’RSE, l’empresa contracta una activitat que és un acte d’RSE molt visible per als seus treballadors 

ja que coneixen directament a les persones beneficiàries i com els beneficia l’acció.

• També pot ser una eina per al compliment de la Llei Lismi.

 ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                                       PER A EMPRESES
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 ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                         EN ESPAIS SOCI-CULTURALS

En espais socioculturals (centres cívics, fires, 
biblioteques ...) oferim xerrades obertes al públic en 

general amb l’objectiu de crear espais de reflexió i debat 
sobre la importància de recuperar els Valors Humans.
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 ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                         EN ESPAIS SOCI-CULTURALS  ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS                                                   IMPACTE

26  Activitats 15 Instituts 2 Universitats 1.300 Alumnes

 E d u c a c i ó

10  Activitats 6  Empreses 220  Treballadors

 E m p re s e s

6 Activitats 120 Persones

Ac t i v i t a t s  O b e r t e s
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 TALLER D’ART INCLUSIU      

Aquesta activitat ha anat evolucionant a 
petició dels nostres usuaris, la primera 

demanda va ser la creació d’un taller de pintura 
adaptat, amb la intenció de compartir i oferir 
l’obra produïda, a través d’exposicions i catàlegs 
a la societat.

Posteriorment va sorgir la demanda de convidar 
a altres col·lectius i persones, amb ganes 
d’aprendre sobre art i creativitat, a participar 
d’ell. D’aquesta manera, es busca ampliar els 
cercles socials i relacionals dels membres de 
l’associació i aconseguir una inclusió real en el 
seu dia a dia.

Dins d’aquest context, la proposta vol facilitar 
un lloc d’interacció entre persones amb 
experiències de vida molt diferents que tenen 
com a punt d’unió a l’afició a l’art. La línia 
d’aquest taller abasta l’art en un ventall molt 
ampli de possibilitats. Es pot experimentar amb 
diferents tècniques, des de llenguatges més 
gràfics com la pintura i la fotografia a llenguatges 
més abstractes com la poesia.

El taller es va començar el 2015 amb 6 usuaris 
i ara formen part dels 9 usuaris i 2 persones 
alienes a l’entitat i la discapacitat.
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 TALLER D’ART INCLUSIU       TALLER D’ART INCLUSIU                                                                           EXPOSICIONS

“TRAZOS LLENOS DE VALOR” “EL ARTE ES VIDA”

Del 10 al 31 de Març, va estar exposada al Cen-
tre Cultural Torrassa de l’Hospitalet, l’obra del nos-
tre taller, sota el nom: Traços plens de Valor.

Del 24 de octubre al 4 de noviembre, pudo verse en la Uni-
versidad Abad Oliba, la obra de nuestro taller, bajo el título: 
El Arte Es Vida.

En 2016 hem realitzat les nostres dues primeres exposions de l’obra realitzada pels participants del taller, persones amb paràlisi 
cerebral que pinten de forma alternativa segons les seves possibilitats (amb els moviments del cap, amb la boca ...). Les seves obres 

no deixen de sorprendre, són una explosió de sentiments, de valor, de somnis i motivació, que volen compartir amb els altres.

https://www.youtube.com/watch?v=O9p2IGFn4bk
https://www.youtube.com/watch?v=4UuLxCVShis
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 TALLER D’ART INCLUSIU                                                               CATÀLEG DE POSTALS

Durant 2016 hem realitzat també, el nostre primer catàleg de postals de Nadal, pintades al taller pels nostres usuaris.

Tot un èxit !: 6 empreses ens van encarregar la imatge per a enviament digital, la Universitat Abat Oliba CEU i el Col·legi Abat 
Oliba Loreto, ens van encarregar les postals de Nadal i imprimim 1200 postals que ens van volar.

Els donatius rebuts, han fet possible la viabilitat del taller. Gràcies !!

...

http://nosomosinvisibles.org/postales-de-navidad-2016/
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 TALLER D’ART INCLUSIU                                                               CATÀLEG DE POSTALS  ESCRIVINT VALORS                                                   

Escrivint Valors és un projecte de l’entitat que s’ha desenvolupat des del principo i en el qual intervenen tots els usuaris de 
l’entitat, 12 persones durant 2016.

L’objectiu d’aquest projecte és generar escrits (llibres, articles, còmics, poesies, frases ...) que ens connectin de nou amb els 
Valors Humans i amb la reflexió.

L’any passat, gràcies a gràfiques SYL, vam editar 350 exemplars del nostre primer llibre. Un llibre de frases inspiradores, es-
crites pels nostres usuaris, que ens van treure de les mans.

Des de finals de 2015, estem treballant en el nostre segon llibre, en el qual també hi haurà material creat al taller d’art inclu-
siu. Esperem que aquest aviat llest i buscar els mitjans per poder imprimir exemplars dels 2 durant 2017.
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TREBALL EN XARXA                                                  

Treballar en xarxa és important per unificar esforços i aconseguir objectius i resultats mes satisfactoris, per això seguim in-
tentant estrènyer llaços amb altres entitats, institucions, centres educatius ...

• Hem realitzat activitats i esdeveniments al costat de:

• Formem part de :

• Estem a la presidència de la Taula Sectorial de Persones amb Discapacitat de L’Hospitalet de Llob.
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TREBALL EN XARXA                                                   ELS NOSTRES COMPTES                                                  

COMPTE DE RESULTATS 2016

INGRESSOS
Prestació de serveis 10.590,00
Subvencions oficials 6.139,28
Quotas socis 900,00
Donatius particulars 1.434,62
Donatius empreses 2.248,40
TOTAL INGRESSOS 21.312.30

DESPESES EXPLOTACIÓ
NóminEs 1.340,63
Seg.Soc. 315,22
Lloguer despatx 178,65
Gestoría 842,85
Domini 159,68
Publicitat i propaganda 2.420,00
Adquisició de material 1.361,94
Assegurances 170,56
Desplaçaments activitats 1.330,40
Dietes i Desplaç. voluntariat 7.770,00
Treballs empreses externes 2.567,50
Comisions 390,00
Despeses financeres 154,26
Altres despeses 1.140,12
TOTAL DESPESES 20.141,81

RESULTAT EXPLOTACIÓ 1.170,49

BALANÇ DE SITUACIÓ 2016

ACTIU

B) ACTIU CORRIENT

     Efectiu i altres actius equivalents 3.759,30

Pdte. de cobrament 5.660,87

TOTAL ACTIU 9.420,17

PASSIU

A) PATRIMONI NETO

     Fons propis 7.158,28

     Fons social 5.987,77

     Excedent del exercici 1.170,49

Pdte. de pagament 2.261,91

TOTAL PASSIU 9.420,17
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AGRAÏMENTS                                                

CONTRACTACIÓ DE LES NOSTRES ACTIVITATS SOBRE MOTIVACIÓ I VALORS:

I Gràcies també ...

A totes les escoles, instituts, universitats i espais socioculturals que han acollit les nostres activitats.
I a totes les persones que recomanen les nostres activitats i el nostre llibre.

ALTRES COL·LABORACIONS:

¡¡Moltes Gracies!!

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA DE:
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AGRAÏMENTS                                                COM COL·LABORAR                                                 

Les nostres activitats sobre 
Motivació i Valors

Productes dels nostres 
projectes i campanyes

Accions solidàries en benefici 
de la nostra entitat

Amb una aportació mensual 
voluntària

Ajudant en els nostres projectes 
i als nostres usuaris

Que podem dissenyar 
conjuntament

Amb una aportació puntual 
voluntària
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Sede Social: 
Passeig Manuel Girona, 41 Bx.2 
08034 - Barcelona 

Oficines: 
Hotel d’Entitats Bellvitge 
Avda. Mare de Déu de Bellvitge, 20 D.4 
08907 – L’Hospitalet de Llob. 

655 810 001

info@nosomosinvisibles.org

CONTACTE:

www.nosomosinvisibles.org

facebook.com/Nosomosinvisibles

twitter.com/nosomosinv_bles

youtube.com/user/nosomosinvisi-
bles

SEGUEIX-NOS:

GRÀCIES PER FER-NOS VISIBLES !!

http://www.nosomosinvisibles.org
http://facebook.com/Nosomosinvisibles-249573081838477/
http://twitter.com/nosomosinv_bles
http://youtube.com/user/nosomosinvisibles
http://youtube.com/user/nosomosinvisibles

