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Carta del President    

Benvolguts amics i amigues: 

Permeteu-me que inici aquesta carta amb un agraït clam de 

FELICITATS!!!! a tots i cadascun de vosaltres. Sí, felicitats perquè 

ajudantajudar ha fet 10 anys  gràcies a vosaltres, tant els qui ens 

ajudeu a tirar endavant com els qui rebeu els beneficis de la nostra 

feina. Per això, ja des d’ara us convido a reservar-vos el  dilluns 7 de 

novembre per celebrar-ho plegats a l’Institut d’Estudis Catalans. Les 

dificultats econòmiques que encara persisteixen no han d’impedir 

que, de manera senzilla i austera, fem festa per aquests 10 anys de 

vida plena de generositats.  

Us presento la Memòria d’activitats del 2010 de la qual vull destacar-

ne un parell d’aspectes. El primer, referent a l’economia: tot i la 

perllongada crisi hem continuat rebent ajudes, superant les de l’any 

anterior, cosa que agraïm de tot cor i que ho fem, també, en nom de 

tots els qui se’n van beneficiar a través dels 12 projectes que vam 

acollir. El segon, el que hem anomenat Compartint vida, uns espais de 

trobada i de conversa amb diversos promotors dels projectes que ens 

han explicat de primera mà les motivacions que els han empès a 

treballar en la millora de vida de moltes persones, ja sigui prop nostre o 

en països marcats pel flagell de la pobresa. I aquí, vull tenir un record 

especial i agraït pel Jordi Mas, un home, un missioner que va viure i 

treballar a l’Àfrica durant més de 50 anys, promovent condicions de 

vida més dignes per als seus estimats germans africans. Haver-lo 

conegut ha estat un gran obsequi que, tot i la seva absència, encara 

avui assaboreixo i m’acompanya. 

Però, a més del que vam viure l’any passat, també m’alegra compartir 

amb tots vosaltres el que hem viscut recentment: justament aquest any 

que estem d’aniversari, hem rebut un “regal” molt especial. Especial 

per inesperat, i perquè confirma la nostra identitat: ser un espai de 

trobada entre persones i/o entitats que disposen de recursos i 

potencials col·lectius beneficiaris. Aquesta vegada, una entitat de 

Barcelona ha trucat a la nostra porta perquè l’ajudéssim a trobar en 

diversos destins (Haití, Pakistan, Japó, Xile i Camerun) persones o 

institucions a les quals fer arribar una ajuda econòmica per contribuir a  

 

 

 

 

pal·liar els efectes dels darrers desastres naturals que van afectar 

aquestes zones del món. Estem contents perquè hem pogut dur a 

terme aquesta acció gràcies als contactes que tenim. Però sobretot 

n’estem perquè ens ha regalat conèixer de prop persones valentes i 

entregades que treballen incansablement per als més desafavorits. 

Persones com Pilar Vila-San-Juan, que fa més de 13 anys que viu a 

Lahore (Pakistan) impulsant l’accés a l’educació a tota persona: rica o 

pobra, sana o amb discapacitats, cristiana o musulmana; persones 

com Isa Solá, que va sobreviure al fort terratrèmol d’Haití i que 

continua al país estant prop dels qui necessiten encara una atenció 

mèdica, un sostre, una família...; hem conegut el moviment Youth for 

3.11 format per centenars de joves universitaris japonesos que de 

manera voluntària treballen per socórrer les víctimes dels terratrèmols i 

dels tsunamis posteriors que es van produir el març passat. Tot plegat, 

com us deia, un gran regal! 

 

Aquest 10è aniversari és per a nosaltres, també, un temps per a la 

reflexió i l’autocrítica. Un temps per mirar la trajectòria feta des dels 

seus orígens, veure on estem i com encaminem els propers anys a la 

llum dels canvis socials que es van produint i de les actuals 

circumstàncies econòmiques. En aquest sentit, hem encarat el 2011 

amb el realisme necessari per seguir treballant des del que som i tenim, 

amb un estil de fer que no vol perdre de vista el més important per a 

nosaltres: l’atenció a cada persona que truca, col·labora o passa per 

la Fundació.  

Gràcies, un cop més, a cadascú de vosaltres, amics i amigues 

d’ajudantajudar. El vostre cor és el nostre capital!  

Xavier Barata Martí 

 

 



 
http://www.helpingtohelp.org 

      Pàgina 3 

Memòria anual 2010 Ajudantajudar 

  

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’autososteniment. 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 2010 

 

► Mediació: 

 ajudantajudar ha promogut el contacte entre l’Associació 

d’Amputats Sant Jordi i el responsable del projecte One Goal 

(Sierra Leone) d’ajuda a joves amputats de guerra. Fruit 

d’aquesta mediació, els afectats han accedit a una revisió 

mèdica gratuïta en un centre especialitzat de pròtesis, així 

com obtenir diverses pròtesis per a d’altres afectats del seu 

país. Queda establert el contacte per a posteriors 

col·laboracions en l’àmbit de la formació protèsica i per a 

l’enviament de material ortopèdic reciclat per als afectats. 

 

 Ha promogut el teaming perquè s’apliqui en diverses 

empreses i a benefici d’entitats (Fundació Africa Viva, 

Associació Aran). 

 Ha facilitat contactes entre una empresa tèxtil i  la botiga de 

roba de 2ª mà de Prisba Serveis (Barcelona) a la qual 

abastirà periòdicament.  

 Fruit de l’anterior gestió, l’entitat no lucrativa L’hora de Déu 

(Barcelona) que atén persones sense recursos, és 

beneficiària del 10% de la roba que rep Prisba Serveis. 

 Assistència al lliurament de pisos socials de Càritas (Poble 

Sec – Barcelona) i de la Fundació Nou Lloc, una 

col·laboració facilitada per ajudantajudar. 

 

 

 

 

 

► Sensibilització i Difusió:                                  

 Edició periòdica del News Letter de la Fundació. 

 

 Esmorzars “Compartint vida” amb diversos responsables de 

projectes: 

 Alfonso Ruiz, coordinador del Foyer de 

l’Espérance (Yaundé, Camerun) 

 Agustí Viñas, promotor de la Fundació 

Integramenet (Sta. Coloma de Gramenet) 

 Ignasi Anzizu, missioner durant més de 30 anys 

al Txad. Actualment treballa als barris 

marginals de la ciutat de Girona. 

 Cristina Antolín, directora de l’Hospital St. 

Martin de Porres (Yaundé, Camerun) 

► Activitats:     

 Assistència a l’acte de lliurament de les ajudes de l’Obra 

Social de Bancaja, al Petit Palau (Barcelona). 

 



 http://www.helpingtohelp.org 

      Pàgina 6 

Memòria anual 2010 Ajudantajudar 

  

 Acte d’acolliment i presentació de la gira per Barcelona de 

One Goal, grup de futbolistes amputats de guerra. 

             

 

 Concert benèfic a càrrec del Grup Ourband a la Sala Café 

Noir (Barcelona). 

 

 

 Concert Poètic Solidari amb poemes de Joan Maragall ofert 

per l’Espai von Balthasar i la participació de la coral La cava 

dels sons. 

 

 

 

 4º Concert Benèfic de Santa Llúcia sobre la Història del 

Nadal, a base de música i poesia. Celebrat a la Parròquia 

de Sant Raimon de Penyafort (Barcelona) i a càrrec de: 

 

M. Teresa Vert, soprano Daniel Garcia, piano 

Enric Riera, violí  Carme Catà, rapsode 

Taís Costa, violoncel 
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►Suport a projectes:  

 Al llarg del 2010 s’han recaptat un total de 126.600€ per a 

ajudar a 12 projectes. D’aquesta manera s’ha pogut 

contribuir amb: 

 

1.   Acollida i acompanyament d’infants treballadors de 

famílies empobrides de Piura (Perú). Centro Pirwa 

 

2. Construcció d’una cuina per a una nursery a Tumm 

(Kenya). Fundació Active Africa 

 

 

              

 

3.  Oferir acollida, llar, alimentació i educació a nenes 

del carrer a Kinshasa (R. D. del Congo). Centre V.T.A. 

 

4.  Suport a la comunitat rural de Takumana (Malawi). 

Takumana School. 

 

 

 

 

5.  Acollir i oferir suport educatiu a infants del carrer a 

barris marginals de Bogotà (Colòmbia). Patio Bonito, 

Fundación ZUA. 

  
6. Ajudantajudar les persones: Acompanyar la tasca de 

diverses persones perquè puguin dur a terme in situ 

la gestió de projectes a Bogotà (Colòmbia), així 

com donar suport a diverses famílies necessitades 

de Sto. Domingo (Rep. Dominicana), Sabadell i 

Barcelona.  

 

 

            
  Lidia Maria                                       Jhony Pérez 

 

7.  Construcció d’unitats de silenci i reflexió a la 

població de San Francisco de Sales (Colòmbia). 

Murtra Santa María del Bosque. 
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8.  Construcció i rehabilitació de cases per a famílies 

nombroses empobrides de Potrero Sta. Clara 

(Paraguai). Fundación Amormar.  

 

         
 

 

9.  Equipament del Centre Polivalent, (Extrem Nord 

Camerun). Missió Mada-Makary. 

 

10.  Art per Tots: arteràpia dirigida a nens/es de famílies 

desestructurades de diversos barris de Barcelona. 

 

11.  Formació en la tècnica de l’artroscòpia per a 

cirurgians ortopèdics locals a Iquitos (Perú). 

Associació Aran.  

 

 

 

 

12.  Suport a la labor de les Escoles Comunitàries per a 

alumnes haitians i dominicans que treballen per la 

solidaritat i en contra del racisme i de la xenofòbia a 

Gurabo i a Bella Vista (Rep. Dominicana). Centro 

Onè Respe. 

 

    

 
     

Taller d’artesania 
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Total beneficiaris: 10.595 persones 
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Informe Econòmic 

 

 

                                 Procedència dels ingressos        Distribució de les despeses    

       

 

  

 

Total ingressos: 202.266,68 € 

Total despeses: 201.541,86 €



 http://www.helpingtohelp.org 

      Pàgina 11 

Memòria anual 2010 Ajudantajudar 

  

Els nostres col·laboradors durant el 2010: 

 

 

 

 

 

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 Café Noir 

o Clinicum Seguros S.A. 

o Col·legi Jesús-Maria 

o Compensa Capital Humano S.L. 

o Coral La Cova dels Sons 

o Dfinis Design 

o Dominium Viatges 

o EDV Envases del Vallès S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Eneams 

o Espai von Balthasar 

o Fundació Antoni Serra Santamans 

o Fundació Mas Molas 

o Grup Ourband 

o Grupo Intercom 

o Grupo Ático 

o Institut d’Estudis Catalans 

o Jorau Assessors, S.L.  

o Key Factor S.L. 

o la Caixa 

o MRW – Acció social 

o Multitext S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Musical Difusió 

o Notaria Cabadés, Valls, González S.C.P. 

o Parròquia Sant Raimon de Penyafort 

o Pianoconcert 

o Polymedic 

o Punts Estrella “la Caixa” 

o RACC. Bonus 

o Salas 92 Associats S.L. 

o TMEH SL 

o Viajes Cemo 

o Winche Redes Comerciales S.L. 

o 97 PAM S.L. 

 



 

 

 

 

 

Si vols ajudar-nos, pots fer el teu donatiu a: 

la Caixa: 2100.0468.07.0200387115 

Bancaja: 2077.0892.12.3100917402 

 

GRÀCIES! 

 

 


