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Carta del President 

Benvolguts amics i amigues: 

Teniu a les vostres mans la Memòria d‟Activitats de l‟exercici 

2011, un any que ha portat el segell de la celebració dels 10 

anys de vida d‟ ajudantajudar. Per a tot l‟equip de la Fundació 

ha estat un any d‟agraïment profund a totes aquelles persones 

que, d‟una manera o altra, heu contribuït a multiplicar la 

generositat i heu fet possible que moltes persones arreu del 

món tinguin una vida més digna. Sou la manifestació viva de la 

força que tenen els petits gestos; de la importància de saber 

estar atent a l‟altre, sobretot quan aquest altre passa necessitat. 

Vosaltres, tant els qui ajudeu amb la vostra economia com els 

qui esteu treballant al costat dels beneficiaris, sou expressió 

d‟amor. Sí, d‟amor i de gratuïtat. Estem convençuts que hem de 

poder dir-ho obertament. Perquè moltes de les coses que hem 

viscut al llarg d‟aquests anys només s‟entenen des de l‟amor 

desinteressat. 

El dia 7 de novembre, a l‟Institut d‟Estudis Catalans, vam 

celebrar aquest 10è aniversari acompanyats de tres persones el 

testimoni de les quals resumeix la nostra tasca: buscar recursos, 

oferir suport als projectes i promoure el voluntariat. Una tasca 

que té com a centre i finalitat la persona.  

Una evidència i, alhora reflexió, que ens ha deixat aquest 

aniversari és que ajudantajudar té una especificitat cada 

vegada més clara: fer de pont i ser entitat mediadora entre 

persones i/o institucions. Això ens ha vingut confirmat per la 

col·laboració que vam iniciar l‟any 2011 amb Caritas Diocesana 

de Barcelona i que enguany continua. Gràcies a aquesta acció,  

 

 

s‟han pogut distribuir ajudes a diversos projectes a Etiòpia, 

Haití, Camerun, Pakistan i Japó.  

Aquesta evidència ens ha dut, com dèiem, a una reflexió: el 

nostre estil de treball passa per acollir tota persona que truca a 

la nostra porta (voluntaris, donants, responsables de 

projectes...) i fer junts, un camí d‟aprofundiment del sentit de la 

generositat, la gratuïtat i la solidaritat, tot generant confiança.  

Tot i trobar-nos immersos encara en una realitat de crisi 

econòmica que afecta cada cop més persones i entitats, des d‟ 

ajudantajudar continuarem treballant per aportar el nostre 

gra de sorra i contribuir a una major justícia social. Aquest any 

2012 ens hem marcat com a objectiu ajudar els infants més 

vulnerables i les seves famílies. La nostra feina no podria 

avançar sense el ferm compromís dels nostres Patrons que, des 

dels inicis, han aportat la seva ajuda, així com el dels nous 

Patrons que s‟hi incorporaran al llarg d‟aquest curs. Així mateix, 

volem millorar la nostra tasca amb la renovació del Consell 

Assessor que, desitgem, sigui un impuls significatiu en tots els 

àmbits de la Fundació. 

Gràcies, amics i amigues, per la vostra confiança i la vostra 

estima.  

Javier Barata Martí   
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Qui som 

ajudantajudar és una entitat que promou la solidaritat a 

través de les noves tecnologies, que fan possible, a 

donants i receptors, coincidir en un mateix espai comú. 

Aquest concepte de punt de trobada virtual queda 

compensat per una gestió molt acurada de les relacions 

humanes i socials, que permet a les dues parts participar 

en la construcció conjunta d‟una realitat més justa i 

solidària. 

D‟acord amb els nostres principis, les donacions passen 

íntegrament del donant a l‟entitat sol·licitant. I, al mateix 

temps, es convida al receptor de qualsevol tipus d‟ajuda 

a ser també donant, comprometent-se a donar un 10% 

de l‟ajuda rebuda a un altre col·lectiu o projecte 

igualment necessitat. Aquesta pràctica permet actuar 

com a motor d‟economia, afavorint la creació de xarxes 

multiplicadores de generositat. 

Els nostres objectius són: 

 captar recursos econòmics i humans i oferir-los a 

individus o col·lectius necessitats, així com a 

institucions que realitzen accions encaminades 

principalment a fomentar el desenvolupament 

humà, econòmic, cultural i social. 

 

 

 

 

 donar suport a projectes, especialment aquells 

que per les seves característiques o manca de 

mitjans, no poden accedir als canals 

convencionals de finançament. 
 

ajudantajudar s‟inscriu com a fundació privada a 

Barcelona el 20 de febrer de 2001 amb el número de 

registre 1508.  

El Patronat el formen les persones següents:  

 President:  Xavier Barata Martí 

 Vicepresident i 

 Tresorer:  Agustí Viñas Rexach 

 Secretària:  Marta Burguet Arfelis 

 Vocals:   Jordi Cussó Porredón 

    Eduardo Elizalde Bedos 

    Sergi Gras Goñalons   

Joaquim Planasdemunt Tobeña 

    Josep M. Pursals Marco 

    Lluís Rullan Colom 

    Eduard  Vinyamata Camp 
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La nostra acció 

Les nostres accions s‟emmarquen dins dels següents 

apartats: 

 ► Mediació: aquesta és l‟acció que millor 

defineix ajudantajudar donada la seva vocació de crear 

ponts, de sumar esforços i d‟unir sinergies entre 

diverses entitats. Es tracta d‟afavorir el contacte entre 

les que tenen capacitat d‟ajuda (fundacions, empreses, 

etc.) i les que necessiten ser ajudades (les que treballen 

directament sobre el terreny) amb la finalitat 

d‟aconseguir ajuda, ja sigui financera o béns materials 

concrets.  

 ► Suport a projectes: assumim el repte de 

treballar per la consecució de recursos econòmics per 

tal que es pugui dur a terme un projecte. Així, 

organitzem activitats benèfiques diverses, ja siguin 

promogudes per ajudantajudar o a iniciativa d‟algun 

col·laborador particular. També busquem el  suport 

d‟empreses i d‟altres entitats per a la mateixa finalitat. 

 ► Sensibilització i difusió: és un altre dels pilars 

d‟ ajudantajudar. La seva finalitat és oferir eines de 

comprensió sobre les societats contemporànies, Així 

com un acostament a les raons mateixes de la solidaritat.  

 

► Voluntariat: per a entitats no lucratives com 

ajudantajudar, la presència i col·laboració de persones 

voluntàries és de gran valor pel que suposa d‟aportació 

personal, temps, coneixements i habilitats. D‟altra 

banda, la participació del voluntariat en alguns dels 

projectes que ho demanen, ofereix possibilitats de mutu 

enriquiment personal.  

► Promoció humana i social: es du a terme a 

través de petites aportacions econòmiques (programa 

ajudantajudar les persones a través de beques) o de 

microcrèdits, per tal de fomentar la formació de 

persones per a la seva capacitació laboral, o bé per 

impulsar una petita empresa familiar i/o comunitària de 

cara a l‟auto sosteniment. Té un efecte multiplicador que 

fa fructificar les ajudes en progressió geomètrica. 

Com a eix transversal de totes elles hi ha l’educació en 

la solidaritat i la interculturalitat. Entenem que 

interessar-se pels altres, la simple obertura als altres - 

ja siguin pròxims o llunyans -, són una oportunitat per 

a educar les nostres perspectives, la nostra manera de 

pensar, sentir i d‟actuar. Ens capacita per a entendre 

allò que és distint, diferent i integrar la novetat i la 

riquesa que comporten.  
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 Accions realitzades durant el 2011 

► L‘any 2011 ha estat especialment important per a  

ajudantajudar, ja que hem celebrat el 10è aniversari  

de la constitució de l’Entitat. Totes les activitats 

realitzades han estat emmarcades, doncs, en aquest 

context, que va tenir el seu moment significatiu el dia 7 

de novembre en què va tenir lloc, a l’ Institut d’Estudis 

Catalans, l’acte de commemoració dels 10 anys de vida. 

La resta d’activitats han estat les següents: 

 

ACTES 

 Concert benèfic de Gospel a càrrec de la Coral 

Sedeta Gospel Singers, celebrat el 9 d‟abril a la 

Parròquia de Santa Mònica de Barcelona, amb la 

col·laboració del Centre Von Balthasar. 

 

 

 

 

 

 

 Xerrada sobre els infants del carrer a l‟Àfrica, a 

càrrec d‟Alfonso Ruiz, Responsable del Foyer de 

l‟Espérance de Yaundé (Camerun). Amb la 

col·laboració del Centre Edith Stein (05 maig) 

 

 

 

 

 

 Exposició benèfica de pintura sota el títol “Art 

solidari: Pinzellades de Generositat”. Amb la 

col·laboració de  diferents artistes i de la Galeria  

MasArt (20 – 28 octubre) 
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 Celebració del 10è Aniversari de la Fundació a 

l‟Institut d‟Estudis Catalans, amb la col·laboració  

del clarinetista Oriol Romaní (07 novembre) 

 

 

 

 

 

 Mercadillo Solidari al Parvulari Tagore de Barcelona. 

Amb la col·laboració de Clean&Home (24 i 25 

novembre) 

 

 Mercadillo Solidari Christmas Gallery, Amb la 

col·laboració de Clean&Home i l‟Hotel Gallery de 

Barcelona. (16 a 18 desembre) 

 

 

 

 

 

Mediació 

o Col·laboració amb Càritas Diocesana de 

Barcelona amb la finalitat de distribuir diverses 

partides d‟ajuda (amb un total de 297.433,00 € ) als 

països i entitats següents: 

 

o Rehabilitació de l‟Escola de Primària de les 

Dominiques de l‟Annuciata d‟Abom 

(Camerun) per desenvolupar un programa 

d‟educació de qualitat als infants i joves més 

desvalguts que els permeti desenvolupar 

capacitats físiques, intel·lectuals i morals. 

 

o Programa de rehabilitació nutricional 

materno-infantil de la Fundació Àfrica Viva a 

Mekelle (Etiòpia).  
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o Col·laboració en l‟adquisició d‟un vehicle 

per al centre d‟acollida d‟infants i joves del 

carrer del Foyer de l‟Espérance, a Yaoundé 

(Camerun).  

 

o Construcció d‟una escola de preescolar a 

Thomazeau (Haití), a càrrec de la Fundación 

Juntos Mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Suport al moviment de voluntariat 

universitari Youth for 3.11 a favor de les 

víctimes del tsunami, especialment a Tohoku 

(Japó).                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Col·laboració amb una empresa tèxtil per 

distribuir 105 peces de roba per a tres 

projectes: 

 

 Fundació Amormar (Paraguai) 

 Hora de Déu (Barcelona) 

 Botiga de 2ª mà de Prisba Serveis 

(Barcelona) 
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► Comunicació 

 Edició periòdica del News Letter de la Fundació  

(Febrer i Desembre) 

 

 Creació d‟un Grup a la Community Teaming.  És 

un portal d’Internet on la gent pot crear grups 

d’ajuda per a petits o grans projectes, amb una  

aportació mensual d’1€. 
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► Suport a Projectes: 

Durant l‟any 2011 hem recaptat un total de 136.101,09 € 

amb els que hem pogut ajudar un total de 13 

projectes:  

 Construcció d‟una llar per a infants abandonats i 

maltractats a Igayaza (Uganda). 

 

 Projecte de Beques per a estudiants de famílies 

empobrides de la regió del Quiché 

(Guatemala). 

 

 

 Rehabilitació d‟un menjador infantil a 

Potrero Santa Clara, a la regió d‟Iturbe 

(Paraguai).  

                            

 Construcció d„unitats  de silenci a la Murtra de 

Santa María del Bosque, a la localitat de San Fco. 

de Sales (Colòmbia)                      
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 Col·laboració amb la comunitat de Takumana 

(Malawi). 

 Programa ajudantajudar a les persones a 

diversos països. 

 Suport al programa d‟arteràpia ArtperTots a 

diversos centres oberts infantils a Barcelona. 

 Reforç escolar a infants del carrer al centre Patio 

Bonito de  Bogotà (Colòmbia) 

 Construcció d‟un pou a Zotgomde (Burkina Faso) 

 

 

 

 

 

 Formació en artroscòpia a personal mèdic local a 

la ciutat d‟ Iquitos (Perú) 

 

 Suport al programa d‟integració d‟infants haitians 

en escoles de primària  a Haina (Rep. 

Dominicana) 

 

 

 

 Rehabilitació d‟infants cremats i donar suport a les 

seves famílies al centre Casa Abierta a Santiago 

(Xile). 

                            

                

 Suport al centre Thévenet d‟educació especial a 

Lahore (Pakistan)                                                       
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►Voluntariat: 

S‟ha iniciat una col·laboració amb Red Azul de 

Voluntariado per a la formació i foment del 

voluntariat  per treballar a l‟Àfrica, concretament a 

Benin. Carme Rullan va coordinar l‟equip de 

quatre persones que durant el mes de Juliol van 

realitzar tallers creatius per a infants en risc 

d‟exclusió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe Econòmic 

        

         Procedència dels ingressos          Distribució de les despeses 

 

 

Total ingressos:   512.444,13 € 

Total despeses:    519.623,22 € 

27,78%

1,18%
1,73%0,58%

10,69%

58,04%

Donatius Particulars

Entitats Bancàries

Xarxa Empreses Solidàries

Activitats pròpies

Fundacions i Associacions

Conveni amb Caritas-
Barcelona

26%

57%

17%

Ajuda directa a 
Projectes

Aportacions indirectes 
per mediació Conveni 
Caritas Barcelona

Economia de gestió



 

 

Els nostres col·laboradors durant 2011 

 

 

 

 

o Bancaja. Obra Social 

o Bartolomé & Briones S.L.P. 

o Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados S.C.P. 

o Biothys Medioambiente, S.L. 

o Caritas Diocesana de Barcelona 

o Centre Edith Stein 

o Clean&Home 

o Clinicum Seguros S.A. 

o Compensa Capital Humano S.L. 

o Departament de Justícia Generalitat de Catalunya 

o Dominium Viatges 

o Espai von Balthasar 

o Fundació Antoni Serra Santamans 

o Fundació Mas Molas 

o Galeria MasArt 

o Grupo Intercom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Grupo Ático 

o Hotel Gallery Barcelona 

o Institut d‟Estudis Catalans 

o Key Factor S.L. 

o la Caixa 

o MRW – Acció social 

o Parròquia Santa Mònica 

o Parvulari Tagore 

o Perfiles Welser 

o RACC. Bonus 

o Salas 92 Associats S.L. 

o Sedeta Gospel Singers 

o Winche Redes Comerciales S.L. 

o 97 PAM S.L. 
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Si vols ajudar-nos, pots fer el teu donatiu a: 

la Caixa: 2100.0468.07.0200387115 

Bancaja: 2077.0892.12.3100917402 

 

GRÀCIES! 

 


