
EMPRESES
DE NASSOS

PROPOSTES DE COL·LABORACIÓ PER A EMPRESES SOLIDÀRIES 



Una iniciativa de Pallassos Sense Fronteres
dissenyada per a les empreses responsables

que volen contribuir al benefici emocional  i
psicològic de la infància que més ho necessita.

 
Una #EmpresaDeNassos és aquella que ens

ajuda econòmicament a seguir desenvolupant
la missió de compartir somriures i esperança
en aquells racons més vulnerables del món o del 

 nostre país mitjançant alguna forma de
col·laboració.

QUÈ ÉS UNA EMPRESA
DE NASSOS?



PER QUÈ?
Pallassos Sense Fronteres és una de les poques
ONGs de pallassos que ofereix suport emocional a la
infància més desfavorida a diferents països. 

A l'Estat Espanyol, arribem a col·lectius que
requereixen especial atenció com grups de nens i
nenes en situació de vulnerabilitat i exclusió social
en escoles de màxima complexitat, residències
d'acollida de menors, centres d'educació especial,
etc.

Arreu del món complementem l'ajuda humanitària
que ofereixen les grans ONGs i aportem salut
emocional a zones afectades per conflictes bèl·lics
o catàstrofes naturals.

Els nostres espectacles estan avalats per l'estudi
d'investigació de la Unitat de Crisis (UTCCB),
inscrita a la facultat de Psicologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, demostrant els beneficis
de les nostres actuacions en la millora de la salut
mental de la infància.

La nostra missió és realitzada per artistes
professionals del circ i les arts escèniques que
exerceixen la seva feina desinteressadament
de forma voluntaria. 

5 raons per a les quals la teva empresa hauria de col·laborar  
amb Pallassos Sense Fronteres: 



RESPONSABILITAT SOCIAL 
Pallassos Sense Fronteres creu en la importància de les aliances estratègiques
amb el sector privat per aconseguir canvis reals per a la Infància i per assolir
l'Agenda de Desenvolupament Sostenible, com reflexa l'ODS 17 de l'Agenda
2030 de les Nacions Unides. 

La nostra feina amb el sector privat és fonamental per a poder seguir
desenvolupant els nostres projectes i millorar la vida de milers de nenes i
nens.

Des de Pallassos Sense Fronteres estem compromesos amb assolir els ODS
(Objectius de Desenvolupament Sostenibles).



Les fites dels ODS a les quals PSF contribueix són les
següents:

ODS 3 | Disminució de la simptomatologia en
Transtorns d'Estrès Posttraumàtic (TEPT) i millora de
la salut mental i física.

ODS 4 | Millora en el rendiment escolar i l'atenció.

ODS 5 | Participació d'un mínim de 50% de dones
pallasses als espectacles (observant el test de 
 Bechdel). 

ODS 16 | Reducció de la conflictivitat a les aules.

ODS 17 | Establim col·laboracions amb entitats
privades que ens ajuden a seguir donant suport
emocional a la infància. 

RESPONSABILITAT SOCIAL 



FES UNA
DONACIÓ

ORGANITZA UN
ESDEVENIMENT SOLIDARI

PATROCINA 
UN PROJECTE

ACCIONS DE 
MARKETING AMB CAUSA 

CAMPANYA ESPECIAL
PER NADAL

ORGANITZA UNA
CAMPANYA DE

NASSOS O
"MERCADILLO"

SOLIDARI

TEAM BUILDING 
PER A EMPLEATS 

CONTRACTA
UNA XERRADA

RESERVA UN
ESPECTACLE LLOGA LA NOSTRA

EXPOSICIÓ

FORMES DE COL·LABORACIÓ

CONVERTIU-VOS
EN EMPRESA SÒCIA 

(Donacions periòdiques)

(estatal o internacional)



PATROCINA UN PROJECTE 
Financia de manera parcial o total una acció internacional a favor de la infància refugiada afectada
pels traumes de la guerra o una acció estatal a favor de la infància en risc d'exclusió social. 

PROJECTES INTERNACIONALS PROJECTES ESTATALS

FORMES DE COL·LABORACIÓ

★ CARAVANA DE RIURES★ ★ FEM RIURE, FEM FUTUR ★

20 espectacles (2-3/dia) 25 espectacles (2-3/dia) + cicles TRTs

3-4 artistes 

Varis països del món Vàries ciutats de l'Estat Espanyol Vàries ciutats de l'Estat EspanyolColòmbia i Líban

3-4 artistes + formadors TRTs 

10-15 dies d'expedició 20 dies d'expedició

+ 3.500 beneficiaris + 5.000 beneficiaris

8.000 €

Més informació Més informació Més informació Més informació

15.000 €

★ SOMRIUREVIRUS★

8 espectacles 8 espectacles + 8 psicoeducatives

2 artistes 2 artistes PSF + 2 psicòlegs UTCCB 

4 escoles de màxima complexitat 4 escoles de màxima complexitat

+ 800 beneficiaris + 1.500 beneficiaris

6.000 € 8.000 €

★ FEM RIURE, FEM FUTUR ★

https://clowns.org/ca/pagina-basica/caravana-de-riures
https://clowns.org/index.php/ca/pagina-basica/fem-riure-fem-futur-colombia-i-liban
https://www.clowns.org/pagina-basica/sonrisavirus-apoyo-emocional-durante-la-pandemia
https://clowns.org/ca/pagina-basica/fem-riure-fem-futur-escoles-de-maxima-complexitat


ACCIONS DE MARKETING AMB CAUSA
A través d'accions de microdonacions offline i online, donació de punts de
programes de fidelització o iniciatives de marketing amb causa associades a
productes i serveis de co-branding, aconseguirem fons per arribar a més infants,
millorar el seu estat d'ànim i possibilitar l'oportunitat d'un futur millor. 

CAMPANYA DE NASSOS SOLIDARIS
Uneix-te a la nostra campanya adquirint nassos de pallasso per a
tots els empleats de la vostra entitat, fent que tots els
treballadors se sentin partícips de col·laborar amb la nostra ONG. 

'MERCADILLO' SOLIDARI
D'aquesta manera podreu col·laborar amb la nostra ONG i
emportar-vos un record donant-nos visibilitat amb el nostre
marxandatge. Tenim diferents articles com nassos, clauers,
bolígrafs, enganxines o samarretes.

FORMES DE COL·LABORACIÓ



ORGANITZA UN ESDEVENIMENT SOLIDARI
Una cursa solidària, una ruta de senderisme o pedaleja en
bicicleta a benefici de PSF i dona'ns tots els fons recaptats
per poder seguir realitzant projectes a favor de la infància
més vulnerable. 

TEAM BUILDING PER A EMPRESES
Què passaria si un grup de pallassos aterrés per sorpresa a
la teva empresa? Realitzem team buildings orientats a la
cohesió d'equips fomentant l'humor. Pregunta'ns i et
detallarem les activitats. 

Així va ser la nostra visita a l'empresa PLUSCONTACTO 

IDEES PER NADAL
T'agradaria felicitar als teus clients visibilitzant que la teva empresa ha
col·laborat en benefici de la infància? Insereix el nostre logo a la teva
targeta de Nadal o utilitza la nostra targeta amb el logo de la teva
empresa per a felicitar els teus clients realitzant una donació prèvia a
PSF. 

bones Festes!

FORMES DE COL·LABORACIÓ

https://youtu.be/ocCwh2X5i7w


LLOGA LA NOSTRA EXPOSICIÓ
Tens un espai comú dins de la teva empresa per allotjar la
nostra exposició durant una setmana? Col·laboraràs amb els
nostres projectes i donaràs a conèixer la nostra missió entre
els empleats. Podríem combinar-ho amb una xerrada
d'inauguració de l'exposició. Contacta amb nosaltres i
t'informarem dels preus.

XERRADA DE SENSIBILITZACIÓ
Un artista que hagi participat recentment d'algun projecte
vindria a la vostra empresa a explicar la seva experiència i la
missió que realitza PSF. L'empresa col·laboraria amb una
donació pel valor de la xerrada. 

RESERVA UN ESPECTACLE SOLIDARI
Pensant en realitzar una festa a la vostra empresa i que hi
assisteixin els més petits? O preferiu patrocinar un espectacle a
benefici de PSF? Sigui com sigui, compteu amb nosaltres!

FORMES DE COL·LABORACIÓ



FES UNA DONACIÓ SIMPLE
Aquesta és la forma més senzilla de col·laborar amb els nostres
projectes. Realitzant un donatiu simple, sense ninguna
contraprestació per part de PSF, la vostra empresa obtindria un
certificat de donació i la possibilitat de desgravar fins el 35%
en l'Impost de Societats (IS). Podeu fer-ho puntual o
periòdicament, com a empresa sòcia.

L'empresa faria una única transferència amb l'import lliure, sense
necessitat de signar un conveni o exigir un import mínim. 

Es faria una domiciliació bancària o transferències periòdiques
amb un import lliure durant un temps determinat, sense
necessitat de signar un conveni, ni exigir un import mínim. 

DONATIU PUNTUAL

DONATIU PERIÒDIC

DONANT ENS AJUDES A DONAR-HO TOT! 

Clica aquí per a registrar-vos al formulari

FORMES DE COL·LABORACIÓ

https://www.clowns.org/ca/dona


Comenta'ns a què es dedica la teva empresa i et
proposarem crear una aliança estratègica en base al

vostre pressupost. 

ENCARA TENS DUBTES?

FORMES DE COL·LABORACIÓ



BENEFICIS
FISCALS IMATGE SATISFACCIÓ

Per ser una empresa i col·laborar amb la
nostra ONG a través d'un donatiu simple,
obtindràs importants beneficis fiscals
gràcies a la Llei de Mecenatge. Per a les
persones jurídiques, la desgravació a
l'impost de Societats és del 35%.

Associar la teva marca amb una ONG
millora la teva imatge i mostres el
costat més humà de la teva empresa. 

Per últim i el més important, està la
satisfacció d'ajudar a una bona
causa. Els empleats també poden sentir-
se més contents per treballar en una
empresa que es preocupa per diferents
causes socials.



Xarxes socials

Linkedin

Blog d'expedicions 

DIFUSIÓ 

Newsletters

Revista "Somriures" Nota de premsa (en casos molt excepcionals)

Apartat "Patrocinadors" de la nostra web

Memòria anual

Depenent de la magnitud de la col·laboració, PSF es compromet a difondre la col·laboració
i/o posar el logo o menció de la vostra empresa als següents apartats: 

https://www.facebook.com/psfcwb/
http://instagram.com/psfcwb
https://www.linkedin.com/company/payasos-sin-fronteras-clowns-without-borders-spain
http://www.twitter.com/psfcwb
http://blogclowns.blogspot.com/
https://clowns.org/index.php/ca/memoriaanual
https://clowns.org/ca/revista-sonrisas
https://clowns.org/ca/pagina-basica/patrocinis


JA HI HAN COL·LABORAT

I MOLTES MÉS!



CONTACTE AL MÓN VIRTUAL ESTEM A 

Gema Botija Moreno

Responsable de Captació de Fons PSF 

dpsfm@clowns.org

615 15 96 16 / 91 522 01 77 

C/Montera núm. 32 5º 9ª, 28013, Madrid
clowns.org

https://www.facebook.com/psfcwb/
http://instagram.com/psfcwb
https://www.linkedin.com/company/payasos-sin-fronteras-clowns-without-borders-spain
http://www.twitter.com/psfcwb
http://www.youtube.com/payasossinfronteras
http://blogclowns.blogspot.com/
https://clowns.org/ca


AIXÒ ÉS TOT EL QUE

PODREM FER GRÀCIES 

A LA TEVA EMPRESA

GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!

https://youtu.be/Fb-zPR0mhDw

