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Treballant per la inserció social i laboral de les persones amb paràlisi cerebral
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Per a No Somos Invisibles aquest ha estat un any, com per a la majoria d’entitats realment difícil i ple d’incertesa.

El nostre col·lectiu, persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes (PC / DFS), és un dels més vulnerables i hem patit d’una 
manera devastadora les conseqüències de l’emergència sanitària Covid19. A les dificultats de la situació s’afegeix l’especial vulnerabilitat davant 
la pandèmia, les restriccions i canvis de rutina que ha imposat el confinament.

A partir del 15 març, es van veure totalment paralitzats els nostres projectes i encara a dia d’avui, la majoria de les persones que hi participen 
segueixen gairebé confinades, ja que viuen en centres residencials. Per a ells aquesta situació esta sent especialment dura, ja que s’han vist 
privats de totes les activitats que realitzaven fora del centre, així com de les seves relacions tant socials, com familiars.

Podem definir el 2020 com un any de transformació, on ens hem hagut d’anar adaptant dia a dia, a la nova realitat que se’ns ha imposat. 
I gràcies a aquesta transformació, podem seguir sent visibles i continuar amb la nostra tasca d’inserció social i laboral de persones amb 
paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes.

Durant aquest temps hem hagut de desenvolupar tota una metodologia basada en el format online i virtual per poder seguir desenvolupant els 
nostres programes. Tenint en compte la dificultat afegida, deguda a l’alt grau de dependència que tenen les persones amb PC / DFS, per accedir 
a les TIC.

Així podem dir, que la majoria dels nostres esforços han estat dedicats a l’adaptació digital dels nostres projectes i la recerca de nous recursos 
econòmics, ja que una part important dels nostres projectes es finança amb els serveis i productes que aquests mateixos generen.

Som conscients que el 2021 serà un gran repte per a la fundació, però seguirem treballant amb il·lusió per millorar i seguir posant en valor les 
capacitats de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes.

Volem agrair als nostres padrins, col·laboradors, persones i empreses que han fet possible que No Somos Invisibles pugui seguir amb el 
desenvolupament dels seus programes i fer que les persones PC / DFS segueixin sent visibles i siguin part activa de la societat.

L’ equip de No Somos Invisibles

EL 2020
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Qui som

No Somos Invisibles és una entitat sense ànim de lucre que treballa 
des de 2013 generant activitats per a la inserció social i laboral de 
persones amb paràlisi cerebral (PC) i altres discapacitats físiques 
severes, primer com a associació des 2019 com a Fundació.

Ens agrada destacar que no som una entitat assistencial, no 
treballem per a persones amb discapacitat, sinó que treballem 
amb elles. Persones amb paràlisi cerebral formen part del patronat 
de la Fundació i tots els participants són part activa en la definició 
i execució dels projectes.

Els Nostres principals objetius:

 • Fer visibles aquells col·lectius no prou reconeguts socialment com 
les persones afectades per paràlisi cerebral i característiques 
similars, promovent la seva integració social en tots els àmbits.

 • Afavorir la participació activa del col·lectiu de persones 
afectades per paràlisi cerebral en la vida social, cultural i 
professional, a través del manteniment d’un entorn que 
afavoreixi el desenvolupament integral de les persones que hi 
participin, impulsant a gaudir del nivell màxim d’autonomia que 
siguin capaços d’aconseguir.

 • Promoure un nou model de treball per a la inserció 
social i laboral de persones amb paràlisi cerebral i altres 
discapacitats físiques.

 • Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir 
relacions de cooperació en l’àmbit empresarial, així com amb 
les organitzacions de l’economia social.

• Fomentar la importància dels valors en empreses, centres 
educatius, universitats, administracions i en la societat en general, 
a través de la visibilització dels col·lectius esmentats.

L ‘ ENTITAT

CONEIXE’NS

… TOTA UNA EXPERIÈNCIA
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VALORS

VISIÓ

Una societat que vegi en la 
diferència una aportació positiva 

per al desenvolupament i la 
integri en cadascun dels seus 

àmbits.

RESPECTE
Creiem fermament en què 
és fonamental reconèixer, 
acceptar, apreciar i valorar 
les qualitats de qualsevol 

persona o cosa.

SUPORT
Estem totalment implicats 
en l’ajuda, que en algunes 

ocasions les persones 
necessitem, per a poder 

arribar a realitzar allò 
que ens fa sentir felicços i 

realitzats.

DETERMINACIÓ
Estem convençuts que sense 
determinació i perseverança 

no s’aconsegueixen els 
propòsits… i ho apliquems. 

CONTRIBUCIÓ
Aportant a la societat la 

“evidència” que la diversitat 
i la diferència són un 
aportació positiva per 

al desenvolupament i la 
transformació.

INNOVACIÓ 
Tots els nostres projectes, 
activitats i filosofia sobre la 
“discapacitat” aporten una 
visió molt diferent i nous 

aspectes en els quals poder 
treballar.

MISSIÓ

La nostra principal missió és generar 
activitats adaptades a les necessitats 
i demandes de persones amb Paràlisi 
cerebral i altres discapacitats físiques 
severes que els permetin participar 

activament en la societat. 
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El 2020 hem seguit treballant els 2 projectes que portem anys desenvolupant, per treballar els nostres objectius d’inserció sociolaboral i 
visibilització del col·lectiu. Són 2 projectes, amb línies diferents d’actuació, que generen un seguit de productes i serveis atractius per 
a empreses, entitats, educació i per a la societat en general, la comercialització ens ajuda a finançar-los i a donar visibilitat a les 
capacitats del col·lectiu.

Aquest any, tot i la dificultat generada per l’emergència sanitària que ens ha obligat a treballar la major part de l’any en línia i amb la dificultat 
afegida que tenen els participants per a l’accés a les noves tecnologies causa del seu alt grau de dependència, hem aconseguit tirar-los 
endavant adaptant el seu contingut a la situació i buscant altres fonts de finançament.

La major desviació pel que fa als objectius, ha tingut lloc a la comercialització dels productes, a causa de l’aturada econòmic i de la impossibilitat 
de poder oferir activitats presencials que teniem contractades.

ACTIVE PEOPLE 
Programa de capacitació 
laboral com a formadors 
qualificats per a impartir 
activitats sobre valors en 
qualsevol àmbit.

ART-NSI
Taller d’art adaptat.

PROJECTES

 - Activitats sobre valors per a empreses
 - Activitats sobre valors per a l’educació
 - Activitats sobre valors per a institucions públiques
 - Activitats sobre valors per a projectes socials

 - Obra del taller: quadres, llibres, catàlegs de 
postals, de punts de llibre....

Tots dos projectes ofereixen 
formació continuada 
als participants. Una 
formació que els permet 
desenvolupar diferents 
habilitats per a la seva 
inserció social i laboral.

PRODUCTES QUE GENERA EL PROJECTEFORMACIÓ

ELS NOSTRES PROJECTES
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Al programa Active People, posem a disposició de les persones 
amb PC que hi participen, tots els recursos per a la seva capacitació 
com a formadors qualificats i poder liderar, entre altres, les 
formacions que l’entitat ofereix en diferents àmbits de la societat, 
com l’educatiu, l’empresarial, en entitats públiques, etc. Al programa 
es treballen diferents accions amb l’objectiu de la inserció laboral i 
la creació d’ocupació adaptat per al col·lectiu de persones amb PC.

Aquest programa genera un seguit d’activitats formatives 
liderades pels participants, que oferim a la societat. Es tracta de 
formacions basades en el treball amb valors, que tenen com 
a objectiu el desenvolupament de competències transversals, 
en els equips i en les persones.

Amb aquestes activitats hem arribat ja a molts col·legis de 
secundària, universitats, empreses, a tots els centres penitenciaris 
de Catalunya, a Ajuntaments. Les nostres formacions estan també 
dins dels programes Reincorpora i Incorpora de Fundació la Caixa, i 
en un catàleg formatiu de la Diputació de BCN dirigit a promocions 
econòmiques. I continuem obrint noves vies ja que tenen una gran 
qualitat i impacte.

Durant 2020 l’hem adaptat a la nova realitat, adequant-lo a el 
format en línia. Això, ens ha brindat l’oportunitat de treballar amb 
ells en profunditat les noves tecnologies, aportant competències 
informàtiques, coneixements, habilitats ... capacitant-los per saber 
com funcionen les TIC, per a què serveixen i com es poden utilitzar 
per aconseguir objectius específics. I també ens ha generat un altre 
producte: les activitats formatives liderades per persones amb PC 
en línia.



8

 Active People 2020

RECURSOS

2
Voluntaris

2
Professionals

15
Participants

6 activitats 150 Alumnes
 Educació

3 activitats 40 treballadors
 Empreses

Promocions econòmiques

2 activitats 48 Persones 

ACTIVITATS INTERNES ACTIVITATS CONTRACTADES

170 h

Formació individual i grupal 
dels participants.

220 h

Preparació de les activitats 
contractades amb els 

participants.

2 activitats  180 persones connectades

Participació en congressos

1 activitat presencial                                         
2 activitats online                                                                                        

23 persones
52 persones connectades

Activitats obertes al públic
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Formació participants habilitats comunicatives Formació participants habilitats comunicatives Formació participants dinàmiques de grup

Activitat impartida Promoció econòmica Aj. L’Hospitalet Participació JOBarcelona octubre 20’

Activitat en el PTT-PFI de Castelldefels Formació impratida al SEM Formació impratida a Pivote Marketing
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3  voluntaris

15 Participants
1,5  profesionals

   
Un altre dels nostres projectes és «ART-NSI» és el taller d’art de la fundació No Somos Invisibles, 
un espai destinat, sobretot, a la recerca de el llenguatge personal de cada participant. 

A través d’experimentar amb diferents tècniques i llenguatges expressius, es busca que cada 
un trobi i potenciï la seva singularitat i la seva perspectiva. Està adaptat i dirigit principalment 
a persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes, però obert a qualsevol 
persona interessada per l’art i interessada en compartir aquest espai amb els nostres 
participants.

Seguint la filosofia de l’entitat, la idea és donar sortida a l’obra produïda al taller en forma d’exposicions, subhastes, llibres, catàlegs de producte: 
postals de Nadal, punts de llibre, invitacions ....

Durant 2020 davant la impossibilitat de la presencialitat, també ho hem adaptat a el format en línia. Al mes de maig reprenem l’activitat online 
i hem aprofitat per treballar amb eines i recursos virtuals, tot i la dificultad dels particiapants per fer ús d’ells. Amb la continuïtat del taller hem 
aconseguit que durant aquest temps tan complicat per a ells hagin pogut continuar d’alguna manera (diferent en cada cas) amb un espai i eines 
per poder seguir expressant els seus sentiments.

40 h
Formació individual i grupal des 

participants.

100 h
D’activitat creativa

2 Disseny de Catàleg 
(postals i punts de llibre)

1  Disseny de 
calendari solidari

1 sortida
Museu Picaso
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 > Sant Jordi 2020: Encara que ho teníem tot preparat i és una campanya important per a l’entitat, aquest any no es va poder realitzar. L’únic 
que vam poder fer     va ser oferir en format digital els punts de llibre creats per a la campanya al nostre taller d’Art.

 > Nadal 2020: En la campanya de Nadal com és tradicional han participat un total de 9 empreses, felicitant el nadal amb les nostres postals 
dissenyades al taller d’Art. Aquest any davant la impossibilitat de realitzar exposicions, hem dissenyat un calendari solidari amb obres del 
nostre taller d’art.

 > Campanya mi grano de arena: Vam crear una campanya a la plataforma mi grano de arena durant els mesos de novembre i desembre 
amb l’objectiu de recaptar fons per a reforçar els nostres nous projectes online.

CAMPANYES                                                                                            

PUNTS DE LLIBRE:

http://nosomosinvisibles.org/project/catalogo-puntos-de-libro-2020/
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POSTALS DE NADAL:

CALENDARI SOLIDARI:
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Aquest any amb l’objectiu de recaptar fons organitzem els dies 27, 28 i 29 de novembre el nostre primer Mercat Solidari sota el lema “volem 
seguir sent visibles”. En aquest esdeveniment comptem amb el suport de nombrosos particulars i marques que van col·laborar amb la donació 
dels seus productes. Gràcies a ells, així com a totes les persones que van col·laborar i van assistir durant aquests dies, hem pogut donar 
continuïtat a tots els nostres projectes.

Patrocinadors: MartiDerm, Mail Boxes Castelldefels, Katia, Olives Guadalquivir, Fundació Caviga, Panini, Unilever, MB by Maria Andrada, 
Celler Pagament Diana, Grup Byly, Pizzeries Dolce Vita, Rifer, Fruit & Branca, Observatori de Begues, Coordoné, Pompadur, Fox & Socks, 
Exaprint, Sweet, Margarita Espuña, Marisa Martin-Claudia Massó, MBE, Peralada, ceràmica Maria Calsina, Karuna social, Adela Pasteleta.

Empreses col·laboradores: Bytwice, García Sirvent, Animal Totem, Aire, Bykyny, Cotton paper, Endorfins, Factor Tree, Leuchtturm 1917, 
Serum Life, Nadal, Joana Flores, Gloria Montferrer, Teleférico del puerto, Trama.

Impacte mediàtic
de l’event

32 aparicions
en xarxes socials

25.000 audiència mitjans
Càlcul acumulat de la mitjana 

de lectors de cada mitjà de 
comunicació.

Mitjans: La Vanguardia, El 
Mundo deportivo, Estilo By 
Jussara Maria, Fem Salut, 

Sense Control, El Diaria de 
L’Hospitalet, 

3.500 audiència en xarxes

5.320 likes

74 reproduccions

EVENTS                                                                                            
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COMPTE DE RESULTATS 2020

INGRESSOS
Prestació de serveis 4.870,00
Subvencions oficials 1.515,42
Donatius 38.482,90
Ing. excepcionals 18,50
TOTAL INGRESSOS 44.886,82

DESPESES DE EXPLOTACIÓ
Lloguers 254,01
Autònoms projecte 37.723,80
Serveis Professionals externs 813,34
Gestor 2.533,49
Adquisició de material 1.801,96
Assegurançes 200,27
Desplazamients activitats 143.00
Altres tributs 98,30
Compensació voluntariat 5.390,00
Altres despeses 589,77
Despeses finançers 371,99
Despeses excepcionals 264,25
TOTAL DESPESES 50.184,18

RESULTAT EXPLOTACIÓ -5.297,36

BALANÇ DE SITUACIÓ 2020

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT 0

B) ACTIU CORRENT 28.689,97

     Materials diversos 1.407,62

     Efectiu i altres actius equivalents 25.757,35

     Pdte. de cobro 1.525,00

TOTAL ACTIU 28.689,97

PASSIU

A) PATRIMONI NET 26.841,57

    Fons social 30.000,00

    Remanent 2.138,93

    Excedent de l’exercici -5.297,36

C) PASSIU CORRENT 1.848,40

     Acreedors diversos 1.848,40

TOTAL PASSIU 28.689,97

ELS NOSTRES COMPTES                                                                                             
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Com obtenim els nostres ingressos

Com distribuïm els nostres fons
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No Somos Invisibles
en xifres 2020

RECURSOS

4
voluntaris

2
professionals

20
Participants en projectes

50.184,18 €
de pressupost

150
alumnes

40
traballadors

180 persones 
en JOBarcelona 20’

1
Calendari Solidario 2 catàlegs de

 postals i punts de llibre

1 
Event solidari

3.350
seguidors en les xarxes socials

10.832
visitas a la web

48 persones
colectius vulnerables 

en busca de feina

- Les activitats realitzades per les persones que forman part del projecte Active People han arribat a:

- El Taller d’Art ha generat:

- Comunicació i events solidaris:

75 persones 
en activitats obertes
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 - Econòmicament:

 - Contractant les nostres activitats:

 - Comprant els nostres productes:

 - Patrocinant els nostres esdeveniments:

 - Altres col·laboracions:

QUI HA COL·LABORAT                                                                                            



20

La Fundació No Somos Invisibles treballa per  la inclusió sociolaboral de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes. 
Es tracta de persones que, a causa del seu alt grau de «discapacitat» i dependència, no tenen accés a l’mercat laboral i la seva integració social 
és mínima. Per a ells és molt important tenir una activitat i sentir que són part activa en la societat.

La nostra missió és generar activitats per a les que la seva «discapacitat» no és un problema i oferir-les a la societat aportant valor. Com diu el 
nostre eslògan conèixe-ls és tota una experiència i és llavors quan t’adones del molt que ens poden aportar.

Si t’interessa la nostra tasca i vols col·laborar amb el nostre projecte, estarem enormement agraïts.

Pots col·laborar amb nosaltres de diferents maneres:

COM COL·LABORAR                                                                                          

https://nosomosinvisibles.org/ca/fes-te-voluntari/
https://nosomosinvisibles.org/ca/empreses/
https://nosomosinvisibles.org/ca/activitats-formatives/
https://nosomosinvisibles.org/ca/taller-dart/
https://nosomosinvisibles.org/ca/donatius/


GRÀCIES PER FER-NOS VISIBLES!!

Seu Social: 
Paseo Manuel Girona, 41 Bajos.2 
08034 - Barcelona 

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

655 810 001 / 690 930 539

info@nosomosinvisibles.org

CONTACTE:

www.nosomosinvisibles.org

facebook.com/Nosomosinvisibles

twitter.com/nosomosinv_bles

youtube.com/user/nosomosinvisibles

SEGUEIX-NOS:

http://www.nosomosinvisibles.org
https://www.facebook.com/nosomosinvisibles.org/
https://twitter.com/nosomosinv_bles
https://www.youtube.com/user/nosomosinvisibles

