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Carta del President
Benvolguts amics i amigues d’ajudantajudar. És una satisfacció
per a mi poder presentar la Memòria d’Activitats del 2012.
Perquè això significa que, tot i les dificultats viscudes, no hem
hagut de tancar les portes i hem pogut continuar el nostre
treball. Sense vosaltres, patrons, col·laboradors, voluntaris i
amics no hagués estat possible. Gràcies de tot cor!
Quan passegeu per aquest recull d’activitats, trobareu alguna
novetat com és la renovació del nostre Patronat. A les persones
que ho heu deixat per raons diverses, vull agrair-vos el suport i
acompanyament que ens heu ofert tots aquests anys. Als qui us
hi heu incorporat de nou, dir-vos que aquí trobareu un equip de
treball en qui podeu confiar i, sobretot, descobrireu persones
entregades a projectes ben diversos però totes elles amb un
denominador comú: viuen apassionades per a fer el bé i per a
millorar, en la mesura que poden, l’entorn social en què es
troben. Des d’aquestes p{gines podreu viatjar a l’Àfrica, a
Amèrica Llatina o ben a prop per conèixer una mica més el fruit
de la seva vocació i del seu treball.
Vull fer-vos notar que enguany hem inclòs el testimoni recent
de la responsable de la Murtra Santa María del Bosque
(Colòmbia). Si bé la finalitat d’aquest projecte és facilitar i
promoure que les persones disposin d’un espai per a fer soledat

i silenci, constatem que és inherent al servei que ofereixen
aquestes Murtras que hi neixi una tasca social important i
necess{ria en l’entorn on s’ubiquen. Aquest és el cas
d’alfabetització d’uns infants que us presentem. Com en el seu
moment ho va ser la creació del taller Suyis Licq’au per a la
promoció de dones camperoles de la zona a la Murtra Santa
María del Silencio (Chiu Chiu, Xile).
Aprofito per comunicar-vos que ja hem renovat la nostra web i
que podeu seguir-nos a les xarxes socials.
Gràcies a tots els que feu possible la vida i la tasca d’
ajudantajudar!
Javier Barata Martí

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.

donar suport a projectes, especialment aquells que per
les seves característiques o manca de mitjans, no poden
accedir als canals convencionals de finançament.

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 solid{ria.

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:

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 pr{ctica permet actuar com a motor d’economia,
afavorint la creació de xarxes multiplicadores de generositat.

President:
Vicepresident i Tresorer:
Secretari:
Vocals:

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.

4

Xavier Barata Martí
Agustí Viñas Rexach
Joaquim Planasdemunt Tobeña
Jordi Cussó Porredón
Eduardo Elizalde Bedos
José Luis Gomariz Verdú
Josep M. Pursals Marco
Lluís Rullan Colom

La nostra acció
Les nostres accions s’emmarquen dins dels següents apartats:

participació del voluntariat en alguns dels projectes que ho
demanen, ofereix possibilitats de mutu enriquiment personal.

► 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.

► 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
comunit{ria de cara a l’auto sosteniment. Té un efecte
multiplicador que fa fructificar les ajudes en progressió
geomètrica.

► 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.

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.

► 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
volunt{ries és de gran valor pel que suposa d’aportació
personal, temps, coneixements i habilitats. D’altra banda, la
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Accions realitzades durant el 2012

1- Actes
 Mercat Solidari Summer Gallery (del 3 al 5 de maig). Amb
la col·laboració de Clean&Home i de l’Hotel Gallery
Barcelona, es va celebrar aquest mercat solidari en què hi
van participar diversos expositors de roba i complements
per contribuir amb els projectes d’Ajudantajudar.

Actuació de Black&White Spirituals Trio

M. Teresa Vert i Daniel Garcia

 V Concert de Santa Llúcia. Aquest any es va celebrar a la
Basílica de Santa Maria del Pi (Barcelona) i vam comptar
amb la participació del grup Black & White Spirituals Trio
(M. Teresa Vert, veu; Erwyn Seerutton, veu; Daniel Garcia,
piano).

M. Teresa Vert i Erwyn Seerutton
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 Exposició i venda de pintura solidària. A mitjans
desembre es va celebrar una subhasta de diverses obres
cedides pels seus autors a la Galeria Subarna.

 Mediació:
Col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona amb la
finalitat de distribuir diverses partides d’ajuda (amb un
total de 216.908,00 € ) als països i entitats següents:
o Taller Suyis Lic’qau (Chiu Chiu - Xile): Aquest taller
s’adreça a dones camperoles del desert d’Atacama que
viuen en situacions socials difícils. Té com a objectiu
contribuir al treball d’acompanyament i de creixement
personal d’aquestes dones a través del teixit. S ’ha dotat
de telers i de material al taller anomenat Tejiendo raíces
de futuro, i s’ha impartit un curs de formació en teixit
tradicional. Es pretén que, de mica en mica, aquestes
dones puguin vendre els seus productes i obtenir uns
petits ingressos per contribuir a la precària economia
familiar.

2- Ajuda a Projectes:
Aquest any hem pogut fer arribar el nostre suport a un total
d’11 projectes. El nombre de beneficiaris (directes i indirectes)
ha estat aproximadament de 24.800 persones. D’aquests
projectes, 4 han rebut l’ajuda fruit de la nostra tasca de
mediació amb Caritas de Barcelona. Són els següents:

Dones teixint
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o Missió dels Pares Combonians (regió de Marsabit –
Kenya): El treball pastoral d’aquests religiosos és ampli i
divers. A més de contribuir als cursos de formació de
joves i de nous líders socials i religiosos de les
comunitats, s’ha ajudat amb l’adquisició d’un vehicle tot
terreny (imprescindible per moure’s en zones {rides i
amb escassa xarxa de comunicacions); la construcció
d’un poliesportiu per als joves d’ambdós sexes ja que té
una gran demanda i un ús continuat; la identificació de
casos d’infants mal nodrits (ho realitzen les Filles de la
Caritat); i, finalment, la renovació dels equips informàtics
del centre pastoral que és al servei de la comunitat.

P. Daniel de visita pastoral a un
grup de seminòmades en Bubisa

o St. Lucy´s Girls Secondary School (Raruowa-Kenya): La
direcció d’aquesta escola és una de les tasques que duen
a terme les Carmelites Missioneres. Gr{cies a l’ajuda
rebuda s’ha pogut millorar les estructures de l’escola,
especialment pel que fa a l’electricitat, amb la instal·lació
de plaques solars. D’aquesta manera, s’ha afavorit el
rendiment escolar de les alumnes i el treball educatiu
dels professors.

El nou Land Cruiser

Instal·lació de les plaques solars a l’escola
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o Hogar Lerchundi (Tànger-Marroc): Situat en un barri de
gent humil i treballadora de Tànger, aquest Centre
treballa en favor de la infància en situació de risc i amb
les seves famílies per tal d’assegurar-ne el seu
desenvolupament integral (salut, educació, família,
temps de lleure). Aquest any s’ha contribuït a consolidar
la tasca de la Treballadora Social en l’Àrea d’atenció a les
famílies: visites domiciliàries, millora de la vivenda,
suport alimentari, documentació i legalització dels
infants, formació a les mares, entre altres aspectes. S’ha
pogut atendre 53 famílies amb situacions precàries i
difícils (mares solteres, viudes, mares separades i
aturats).

La resta de projectes ajudats són:
o Comunitat rural de Potrero Santa Clara (Paraguai).
Aquest any ha continuat en funcionament el dispensari
així com el menjador infantil que acull, cada dia, entre 50
i 70 infants on tenen assegurat un àpat variat i nutritiu.
Els becats universitaris han pogut seguir els seus estudis
a les respectives facultats. També s’ha iniciat un nou
projecte d’educació infantil, “Jardín Claudina”, per
atendre els infants de 2 a 4 anys. Finalment, s’ha pogut
ajudar la Sra. Felicia, una mare separada amb 6 fills al
seu c{rrec, a disposar d’una nova vivenda.

P. Blas donant un cop de mà
Visita social a un domicili

Estona d’esbarjo
Curs de formació per a mares
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o Centre d’acollida d’infants Patio Bonito (BogotàColòmbia). Un any més s’ha pogut assegurar l’ajuda per a
les 35 famílies en estat d’alta vulnerabilitat que són
ateses al Centre Patio Bonito, un dels sectors més
pobres i violents de Bogot{. També s’ha contribuït a
consolidar els diversos programes que el Centre
desenvolupa: suport nutricional als infants, treball amb
les famílies en l’acompanyament als fills, taller de suport
al treball escolar, beques per als universitaris (10),
programa d’arts i esport.

o Murtra Santa María del Bosque (San Francisco de Sales-

Colòmbia). Construcció d‘unitats de silenci dedicades a
l’acollida de persones que desitgen dedicar un temps a la
reflexió i al creixement personal.

Vista interior unitat de silenci

Estona de berenar abans del reforç escolar

Vista exterior
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o Centre d’atenció a infants cremats Casabierta
(Santiago-Xile). Residència per acollir infants cremats i
donar suport a les seves famílies durant el tractament i la
rehabilitació. Moltes provenen de pobles llunyans i
disposen de pocs recursos.

o Ajudantajudar les persones (diversos països). Suport
econòmic a un total de 12 persones que dediquen el seu
temps a col·laborar amb diversos projectes socials en
entitats sense ànim de lucre.
o Projecte Impuls (Àrea Metropolitana de Barcelona).
Suport puntual a famílies que viuen una situació crítica
per tal que puguin tirar endavant per elles mateixes.

o Takumana school (NKhotakota- Malawi). Aquesta
escola acull uns 400 estudiants (primària i secundària);
alguns recorren distàncies de fins a 7km cada dia. També
hi ha dues escoles bressol per a 50 infants d’entre dos i
cinc anys.

Hora d’esmorzar dels petits
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3- Voluntariat:

4- Comunicació

Hem col·laborat amb la Fundació Maria Raventós- Residència
Maternal Sta. Eulàlia. Acull mares i futures mares soles sense
recursos i els seus fills, en situació de dificultat personal i social.
A través nostre, compten amb una voluntària que dóna suport a
l’equip educatiu en la tasca d’acompanyament en el procés
d’autonomia de les mares i d’atenció als seus fills (infants de 0-3
anys).

Edició periòdica del News Letter de la Fundació.
Edició de la Memòria d’activitats 2011.
Presència a les xarxes socials (Facebook i Twitter)
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Informe Econòmic

Procedència dels ingressos

Distribució de les despeses

Total ingressos: 365.204,58€
Total despeses: 364.507,63€
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TESTIMONIS DE NUBIA ISAZA DES DE COLÒMBIA
Homenaje a Clarita por sus 10 años de colaboración en Zuá
El domingo 19 de Mayo, la Fundación Zuá realizó un
homenaje a Clara Libia González por su actuación durante
diez años con los niños y las familias atendidas en nuestra
sede de Patio Bonito, Bogotá.

en la Fundación Zuá había aprendido a soñar y ¡soñar en
grande!

Han sido diez años de entrega, de esfuerzo y de muchos
aciertos en torno a la formación de las familias acogidas en
nuestro programa. Su dedicación diaria fue apreciada y
sentida por todos.
Agradecemos muy especialmente a la Fundación
Ajudantajudar, que durante muchos años nos envió los
recursos para el sostenimiento de Clarita y su familia, ya que
su esposo Luis, hombre serio, dedicado a su familia y muy
trabajador, ingresaba solamente el salario mínimo.

Clarita recibe el homenaje de Zuá

Este reconocimiento fue muy sentido por Clarita quien con
lágrimas agradeció igualmente toda la ayuda y el cariño y la
amistad compartida en la Fundación. Sus dos hijas,
Alejandra y Paula la acompañaron, igualmente todos los
tutores y las mamás.

Tuvimos la suerte de contar con la presencia de Josefina
González, directora de Ajudantajudar, quien nos acompañó
con su cercanía, con su delicadeza y con su atención.
El acto incluyó una obra de teatro, una declamación, un coro
y el testimonio de la Sra. Ana Pérez (una de las mamás
acogidas en nuestro programa de familia) quien nos habló
sobre cómo había terminado su bachillerato, y se disponía a
estudiar cocina internacional en el Sena (escuela de artes y
oficios), porque quería ser una gran cocinera. Manifestó que

Diana Torres, que coordinó el evento por primera vez, se
lució, así como todos los actores (los niños y niñas
beneficiarios de la Fundación Zuá).
Nubia Isaza, Directora administrativa Fundación Zuá
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Alfabetización en la Murtra Santa María del Bosque

A la Vereda El Arrayan, en el Municipio de San Francisco de
Sales, llegaron hace unos meses dos hermanos de 9 y 8 años,
sin saber leer ni escribir.
Los niños, con su padre en la cárcel y abandonados de su
madre, dejados al cuidado de su hermana media,
permanecieron dos años encerrados en una casa en Bogotá,
cuidando sus dos sobrinos, uno de seis meses y el otro de año
y medio.
Durante estos dos años, con una
madurez inusual en unos niños de
edades tan tempranas, lograron
sobrevivir ellos y cuidar de manera
admirable a los dos bebés. Si bien
perdieron durante este tiempo la
oportunidad de ingresar a la
escuela y aprender las primeras
letras, sin embargo aprendieron por
instinto y creatividad, la difícil
aventura de vivir.
En cuanto supe de su llegada, me propuse enseñarles a leer y
a escribir, y conseguí libros y recursos para realizarlo. Fijamos
las clases todos los días que me encontrara en la Murtra, de
3h a 5h de la tarde y los sábados catequesis.

Entre semana, al llegar los niños les leía un cuento, y ellos lo
dibujaban. Luego, con rompecabezas y fichas de palabras
ellos empezaron a reconocer vocablos, y a repetirlos. Al
verlos ya reconocían la palabra y la leían. Para aprender los
números daban vueltas alrededor del murito del kiosco
(porche de la casa) y en cuanto se equivocaban volvían a
empezar. Luego seguimos con los números pares y los
impares. Al terminar preparaba las onces (merienda), entre
tanto ellos jugaban y recuperaban su alegría.

En pleno aprendizaje

A medida que se sienten reconocidos, capaces de aprender,
de jugar como niños y valorados ha permitido que, poco a
poco, recuperen su autoestima.

Nubia Isaza, responsable de la Murtra Santa María del Bosque

Els nostres col·laboradors durant 2012:

Bancaja. Obra Social
Basílica Santa Maria del Pi
Black & White Spirituals Trio
Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados
S.C.P.
Caritas Diocesana de Barcelona
Centre Edith Stein
Clean&Home
Clinicum Seguros S.A.
Compensa Capital Humano S.L.
Departament de Justícia Generalitat de Catalunya
Dominium Viatges
Espai von Balthasar
Fundació l’Avet
Fundació Real Dreams
Fundació Mas Molas

Grupo Intercom
Grupo Ático
Hotel Gallery Barcelona
Institut d’Estudis Catalans
la Caixa
MRW – Acció social
Musical Difusió
Perfiles Welser
RACC. Bonus
Salas 92 Associats S.L.
Subarna
Único Hotels & Real Estate SLU
Winche Redes Comerciales S.L.
97 PAM S.L.
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Si vols ajudar-nos, pots fer el teu donatiu a:
la Caixa: 2100.0468.07.0200387115

GRÀCIES!
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