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Presentació
Benvolguts amics i amigues:
Permeteu-nos començar dedicant aquesta Memòria a una persona
que, des dels inicis d’ajudantajudar ens ha recolzat fins a la seva
darrera hora, quan ens va deixar el passat 11 de febrer. Parlem de la
Sra. Montserrat Barata i Gual. Dona forta, ferma, discreta, servicial,
generosa, acollidora, atenta... Sense ella, un tram del camí que hem
fet com a Fundació no hauria estat possible. Agraïts, sempre la tindrem
present en la nostra feina de cada dia!
Durant el 2015, del qual us presentem el recull d’activitats, ha estat
molt especial per a l’equip d’ ajudantajudar. Després d’haver tancat
la seu del carrer Provença i d’estar uns mesos sense un espai fix de
treball, hem estrenat nova seu, un espai agradable, lluminós, ampli i
cèntric. Però, sobretot, és un espai carregat de generositat i de nous
reptes. Generositat de la Fundació Cottet-Mor que ens l’ha cedit;
reptes nous perquè és un espai compartit amb dues entitats més, la
Fundació Catalunya-Amèrica i l’Associació Alicia contra el càncer
limfàtic i la leucèmia. Un fet que ens convida a conviure i col·laborar
amb realitats ben diferents a la nostra però que, alhora, comporta un
enriquiment mutu.
Un motiu d’alegria i d’agraïment és que celebrem el 15è aniversari de
la Fundació. Era el febrer del 2001 que es constituïa ajudantajudar com
una plataforma de solidaritat des de la xarxa. Amb el pas del temps,
aquesta plataforma s’ha convertit, principalment, en un pont d’enllaç
de persones i de vivències extraordinàries.
En les pàgines següents podreu llegir el fruit del treball i l’entusiasme de
persones que creiem que, encara que sembli poc el que es fa per
millorar una mica el nostre món complex, és molt el que s’aconsegueix
quan es treballa conjuntament per al bé dels altres.
L’equip directiu
Imatge de la Sra. Montserrat Barata i moment de la signatura de la cessió d’ús de la
nova seu d’ajudantajudar
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Qui som
ajudantajudar neix amb la missió de ser un pont entre persones i/o
empreses amb desig i capacitat d’ajudar i col·lectius necessitats
d’ajuda. Des de l’any 2001, treballem en favor de persones
vulnerables i en risc d’exclusió social, donant suport a projectes de
codesenvolupament en països de l’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, així
com a Europa (Espanya). Fem atenció especial a la població infantil i
a les seves famílies promovent una alimentació bàsica, salut, habitatge
i educació.



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:
Vicepresident i
Tresorer:
Secretari:
Vocals:

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.

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

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.
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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 2015
► Suport a projectes: Han rebut ajuda 10 projectes que ha
significat un total de 12.877 persones beneficiàries.




Suport escolar, nutricional, educatiu i de lleure a infants
altament vulnerables
El centre obert del barri marginal Las Palmitas acull diàriament
entre 80 i 100 persones entre infants, joves i mares. Els ofereix un
àpat complet a més de l’acompanyament educatiu que
consisteix, d’una banda, en reforç escolar als infants i, de l’altra,
promocionant els futurs joves universitaris així com a algunes
mares perquè puguin estudiar.
Contrapart local: Fundación Zua (Bogotà, Colòmbia).



Rehabilitació de Lidia M. de los Santos
Aquesta preadolescent, afectada per una discapacitat mental
i física severa, després d’uns anys de teràpia i de rehabilitació
ha anat millorant la seva comunicació i mobilitat. I aquest any
ha fet un gran pas: integrar-se a l’escola i poder seguir el curs adaptat- com qualsevol altre infant. Aquest ha estat un gran
regal per a la seva àvia Justina, que l’ha criada i la segueix
cuidant de manera admirable tot i els seus escassos recursos.
Contrapart local: Asociación Grupo Claraeulalias (Bonao – Rep.
Dominicana).

Ajudantajudar les persones
Amb aquest projecte, 9 persones s’han beneficiat d’una ajuda
en forma de beca per tal que puguin treballar i col·laborar en
diversos projectes socials d’entitats sense ànim de lucre (Rep.
Dominicana, Xile i Colòmbia).



Perforació d’un pou d’aigua potable
El viatge i l’estada de dues voluntàries, Regina Mbithi i Ester
Serrallonga a Kithunthi el mes de setembre, va significar un bon
impuls per al pou tan esperat per aquesta població. D’una
banda, es va constituir legalment l’Associació Wendano wa
Kithunthi formada per representants del poble i que serà
l’encarregada de supervisar i fer el seguiment de l’obra; i, de
l’altra, es va signar amb l’empresa constructora Marines Well, el
contracte per realitzar l’estudi hidrogeològic del terreny. Aquest
estudi ha confirmat que, efectivament, hi ha aigua i que s’hi pot
construir un pou de perforació. Les pluges abundants i llargues
en el temps van afectar la feina però als primers mesos del 2016
ja podran començar les obres definitives per a disposar d’un
pou d’aigua potable.
Contrapart local: Wendao wa Kinthunthi (Kenya).

http://www.helpingtohelp.org
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Acollida d’infants orfes i afectats de VIH
Aquest any ha crescut el grup de nens i nenes que viuen a la
Casa de cuidados Azalea, acollits i acompanyats per la Mònica
Moyano. Des del mes de febrer, a més dels sis preadolescents
que ja hi vivien, ara hi viu també una bebè amb un cert grau de
discapacitat. Tot i necessitar atencions especials, va fent petits
progressos. Per al grup, la incorporació de la petita ha significat
com tenir “una germaneta” i ha contribuït a que la resta
d’infants es vagin fent més responsables.
Contrapart local: Casa de cuidados Azalea (Xichang-Xina)



Promoció i desenvolupament social de la comunitat rural
Des de l’any 2005 la comunitat de Nhotakota-Takumana, a
Malawi, aplica una política de “desenvolupament rural per
passes” per donar resposta a les necessitats de la zona. És una
comunitat allunyada de la carretera, de les missions i dels
hospitals. Entre d’altres actuacions, ja s’han dut a terme la
construcció de pous, promoció de l’agricultura, servei de
biciambulàncies, instal·lació de latrines, accés a una
alimentació equilibrada, compra de material escolar, promoció
de l’educació per a adults i construcció de llars d’infants.
Contrapart local: Malawiafrica.org&Takumana Association





Construcció d’un centre polivalent
En col·laboració amb Caritas Diocesana de Barcelona, al llarg
d’aquest any s’han dut a terme la major part de les obres de
construcció de l’edifici que té com a objectiu principal servir de
refugi a la població de Borongan davant l’arribada de nous
tifons. Recordem que el novembre del 2013 el tifó Haiyan va fer
desaparèixer diverses poblacions i moltes, com Borongan, van
quedar fortament malmeses. Mentrestant, el centre polivalent
servirà de residència per als universitaris que vénen de
poblacions llunyanes per tal d’estalviar-los els desplaçaments
diaris. El 2016 es farà tota la instal·lació elèctrica així com el seu
equipament mobiliari.
Contrapart local: DCSA-JP (Comissió d’Acció social - Justícia i
Pau). Diòcesi de Borongan (Filipines)



Reconstrucció d’una escola rural de primària
L’abril del 2015 un fort terratrèmol es va fer sentir al Nepal i va
arrasar i malmetre moltes poblacions i vies de comunicació. A
Sama, una població remota i allunyada de Katmandú, a
gairebé 4.000m d’alçada, es van ensorrar unes 30 cases a més
de l’escola, que va perdre la meitat de les aules, la cuinamenjador i una part de l’alberg. Aquesta escola, l’única a la
zona, acull uns 120 infants entre els 5 i els 14 anys que vénen
d’arreu de la contrada. Per això, per als qui viuen lluny, a més
de l’educació també se’ls ofereix alberg. En fan ús uns 60
alumnes. Aquest projecte també ha comptat amb la
col·laboració de Caritas D. de Barcelona.
Contrapart local: Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia.

Foment de la soledat i el silenci
L’objectiu d’aquest projecte és el foment de la soledat i el
silenci, tot oferint a les persones que ho desitgin un espai únic,
en plena natura, on hi puguin passar uns dies o un temps llarg
per aprofundir en la pròpia trajectòria vital.
Contrapart local: Murtra Ntra. Sra. del Bosque (Fúquene,
Colòmbia).
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Abastiment d’aigua potable després del terratrèmol
També a la Vall de Katmandú, i com a conseqüència del
terratrèmol, les destrosses van ser importants. Ja no només
cases, també les infraestructures com ara les canalitzacions
d’aigua potable, van quedar malmeses, com va passar a les
poblacions de Boratar i Lishanku. D’una banda, a Boratar els
treballs consisteixen a col·locar una canonada des de l’origen
de l’aigua fins a l’aldea. A Lishanku, en la construcció d’un tanc
de 10.000litres d’aigua per abastir 60 cases.
Aquest projecte també ha estat possible gràcies a Caritas D. de
Barcelona.
Contrapart local: Sociedad Don Bosco (Katmandú, Nepal).

ELS PROJECTES AJUDATS EN IMATGES
Edifici polivalent (Borongan, Filipines)

Imatges del centre-refugi per a la població davant nous tifons
Reconstrucció escola de primària (Sama, Nepal)

Grup d’alumnes de l’escola

http://www.helpingtohelp.org
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Construcció d’un tanc d’aigua (Lishanku, Nepal)

Preparant el lloc per al tanc d’aigua

Suport integral a infants i joves vulnerables (Bogotà, Colòmbia)

A punt d’acabar

Rehabilitació de la Lidia M. (La Cuchilla, Rep. Dominicana)

Infants i joves celebrant la clausura del curs

Lidia M. amb la seva àvia Justina

http://www.helpingtohelp.org
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Casa de cuidados Azalea (Sishuan, Xina)

Perforació d’un pou d’aigua potable (Kithunti, Kenya)
Fent camí cap a la bassa per recollir aigua, camí que aviat ja no caldrà fer!

La gent de Kithunthi desbrossant l’indret on han de fer les obres

Inici de les obres per a la construcció del pou d’aigua potable

La Mònica amb el sis adolescents acollits i la petita bebè Li Xiao Ming
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Testimonis:
Som molts els qui somnien amb un món millor i, molt sovint, desitjaríem
participar d’alguna manera per a contribuir en aquest canvi. I, tot seguit,
alguna cosa ens sacseja interiorment; aquesta veu que ens boicoteja
dient-nos que no en sabem res del tema, que podem fer poca cosa
davant la immensitat de problemes i del seu abast… Jo em movia en
aquest mar de dubtes, frustració i impotència… Fins que vaig conèixer
Ajudantajudar. La meva col·laboració amb ells em va servir per entendre
que el poder és en cadascú de nosaltres i que l’abast i la repercussió dels
nostres actes va més enllà del que pot abastar la nostra vista…

Fa uns mesos, vam rebre una trucada de la Fundació Ajudantajudar
comunicant-nos que tenien una proposta a fer a la nostra entitat,
l’Associació Cedre, per mirar d’ajudar els nois que acollim. Vam creure molt
pertinent la feina que fan de posar en contacte persones que volen
col·laborar amb altres persones o entitats que necessiten un cop de mà. En
aquest sentit, ens van facilitar el contacte de la Carme. Ella té una botiga
de productes naturals i desitjava poder ajudar alguna entitat amb una
cosa molt concreta: buscava una persona que l’ajudés a fer manualment
uns estalvis de decoració elaborats amb paper
de diari.

Vaig saber que feia mesos que intentaven recaptar els 18.000 € que es
necessitaven per a construir un pou d’aigua a Kenya. I que sense els 6.000€
que faltaven aquell pou no arribaria en aquella aldea! Em va sacsejar molt
fort la idea de veure que l’esforç de molta gent no es materialitzaria en allò
que, d’altra banda, era la solució a una necessitat tan bàsica com és la de
disposar d’aigua potable. Em va pertorbar tant…, que va emergir la
pregunta: “Jo podia fer alguna cosa?”

La idea de la Carme era oferir una beca de
col·laboració amb alguna entitat que treballés
amb persones en risc social. En aquest sentit, la
nostra associació encaixava molt bé, ja que els
joves que atenem, degut a la seva situació de
vulnerabilitat, no tenen igualtat d’oportunitats
per accedir a determinats recursos, com ara
formació o feina.

No en sabia res de rifes ni de subhastes benèfiques, però vaig pensar que el
projecte mereixia que, si més no, ho intentés! Juntament amb dues
amigues, també dissenyadores de joies, vam decidir donar algunes de les
nostres creacions. Havia activat un engranatge sense ser-ne del tot
conscient i desconeixent completament l’abast que podia tenir… Per a
sorpresa meva, va ser molta la gent que es va sumar en aquesta iniciativa i
que de moltes i variades maneres van voler col·laborar. Gràcies a totes i a
cadascuna d’aquestes persones es va poder assolir l’objectiu en només
tres setmanes! Només va caldre, simplement, passar a l’acció…

Així doncs, el suport de la Carme ha estat molt
important perquè un dels nostres joves, en Delio,
amb l’elaboració dels estalvis de taula, va poder
millorar els seus hàbits prelaborals que de ben
segur l’han ajudat per al seu desenvolupament personal, formatiu i laboral.
Des de l’Associació Cedre agraïm la tasca de mediació que feu i esperem
que ajudi a moltes altres persones i entitats.

Gràcies, Ajudantajudar, per permetre’m formar part d’aquest canal de
solidaritat!
Ana Ruíz Chantre (Madrid)
http://www.helpingtohelp.org
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 Altres activitats:


Mediació entre Associació Cedre dedicada a l’acollida i
inserció sòcio-laboral de joves procedents de centres
penitenciaris o del món de l’exclusió social, i la botiga Centre
dietètic Casellas. Podeu llegir el testimoni de l’Associació al final
d’aquesta memòria.



Actes benèfics:
o

Concert de Primavera amb la Coral Da Capo, formada
per una cinquantena de joves catalans, van cantar
desinteressadament per recaptar diners destinats a
ajudar joves colombians amb pocs recursos perquè
puguin tenir accés a estudis universitaris. Són joves que
reben l’acompanyament de la Fundació Zua al centre
que té al barri Las Palmitas de Bogotà (Colòmbia).



Concert de Santa
Llúcia. Amb el títol
Cerimònia del so, la
soprano M. Teresa
Vert i el músic
Alexandre Guitart,
ens van fer gaudir
de la música com a
eina de retrobament
amb l’essencial de
nosaltres mateixos.
Un concert diferent, nou, íntim, en un espai nou cedit per
l’empresa Alta Diagonal i amb la col·laboració de CEBRE.



Barbacoa solidària. Convocada per una jove estudiant, Nora
Vallcorba Barata, es van aplegar uns dos-cents joves
universitaris al llarg d’una jornada per compartir una barbacoa i
un sorteig a favor de dos projectes: Casa de cuidados Azalea
(Xina) i la construcció d’un pou d’aigua potable a Kenya
(Kithunthi). Una trobada en què els familiars també s’hi van
implicar cuinant i preparant la festa.

Coral Da Capo en plena actuació

http://www.helpingtohelp.org
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Rifa solidària. A iniciativa d’una voluntària de Madrid, Ana Ruiz
Chantre, es va celebrar una rifa de diversos objectes cedits per
artistes (pintura) i dissenyadores (joies i vestits). La recaptació
anava destinada a completar el finançament per a la
perforació d’un pou d’aigua potable per a Kithunti (Kenya). Un
objectiu que es va aconseguir!



Visites de seguiment de projectes.


Durant el mes d’octubre, Regina Mbithi i Ester Serrallonga,
voluntàries d’ajudantajudar, van viatjar a Kenya per reunirse amb la comunitat de Kithunthi i donar el darrer impuls al
projecte del pou d’aigua potable.

Ester Serrallonga reunida amb els membres de Wendano wa Kithunthi



http://www.helpingtohelp.org

Josefina González, la nostra directora, va viatjar a Colòmbia
també l’octubre per visitar els responsables de la Fundació
Zua i de la Murtra Nuestra Señora del Bosque.
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► Sensibilització i Difusió:


Mònica Moyano, responsable de la Casa de cuidados
Azalea, es reuneix amb un grup de persones per
presentar el seu treball i el projecte d’acollida d’infants
vulnerables. Una xerrada en què no només va informar
del que fa sinó, també, per sensibilitzar el públic sobre la
realitat de la Minoria Yi xinesa i les difícils circumstàncies
en què viuen.



Visita de Sagrario Llorente, religiosa que treballa a
Filipines amb les poblacions que van patir els efectes del
tifó Yolanda. Ens exposa el que va significar l’experiència
de veure com en pocs minuts desapareixen cases, gent,
barques... Un testimoni colpidor però, alhora, carregat
d’esperança en constatar la capacitat humana de
superar les adversitats.



Edició de News Letter i presència a les xarxes socials.

► Relacions Institucionals:
 La nova seu de la fundació –un espai cedit per la
Fundació Cottet-Mor- la compartim amb dues entitats
més amb les quals hem signat un contracte de subcessió
d’ús: la Fundació Catalunya-Amèrica i l’Associació Alicia
contra el càncer limfàtic i la leucèmia. Una aposta ben
interessant per a les tres entitats amb qui s’ha generat
una convivència molt enriquidora.




Col·laboració de les empreses CBRE i Alta Diagonal per
a cessió d’espais per a celebració d’actes
d’ajudantajudar.



Mantenim la col·laboració amb la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
(Departament de Justícia- Generalitat de Catalunya).

Signatura amb les entitats amb qui compartim la seu

Iniciem contacte amb la CC ONG Ayuda al desarrollo
(Sant Sadurní d’Anoia) per a possibles col·laboracions
amb projectes relacionats amb construcció de pous.

http://www.helpingtohelp.org
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Informe Econòmic

Procedència dels ingressos

Donatius
Particulars
Xarxa Empreses
Solidàries
Activitats pròpies

48,19

40,57
7,51

Distribució de les despeses

Ajuda a Projectes

36,70 %
Economia de gestió

63,30 %

Fundacions i
Associacions

3,73

http://www.helpingtohelp.org
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Els nostres col·laboradors:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Airbnb
Alta Diagonal
Bambola
Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados S.C.P.
Caritas Diocesana Barcelona
Cebre
Centre Dietètic Casellas
Centre Edith Stein
Clinicum Seguros S.A.
Coca Cola
Compensa Capital Humano S.L.
Coral Da Capo
Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Família - Generalitat de Catalunya
DJ Seto
Dominium Viatges
Editorial Edimurtra
Estrella Damm
Freixenet
Fundació Cottet-Mor
Fundació l’Avet
Fundació Isolana
Fundació Mas Molas
Fundación Antoni Serra Santamans
Glovo
Gran Hotel Central Barcelona
Grup de Joves del Santuari de Sta. Eulàlia de Vilapicina
Grup Perelada
Grupo Intercom

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grupo Ático
Häglofs
Helped by you
Institució Josefa Maresch Servet
Institut d’Estudis Catalans
la Caixa
Meller
Momo Media
Moove
MRW – Acció social
Musical Difusió
Natura
Parròquia Crist Redemptor
Phun
Portaventura Fundació
Propaganda
RACC. Bonus
Salas Plushàbit S.L.
Seremp
Subarna
Teaming
Treballadors públics solidaris de l’Hospitalet de Llobregat
Único Hotels & Real Estate SLU
Winche Redes Comerciales S.L.
97 PAM S.L.

http://www.helpingtohelp.org
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AGRAÏMENT ESPECIAL
Aquest any volem agrair de manera especial la col·laboració que,
des de Madrid, ens han ofert les següents persones i establiments
per a la celebració de la Rifa solidària, a benefici del projecte de
perforació d’un pou d’aigua potable per a la població de Kithunthi
(Kenya).

Dissenyadors de joies:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Barahona
Chantre
DH Joyas
Lanthane
Lisi Fracchia
Mara
Mariana Puig
Marta Torrent / Santa Rita
Tess
Viko Karo

Suport logístic per a l’event:

Altres:

Lara Casanova
Laura Giraudo
Marco Ferreiro
Vidina García

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Akwaba, grupo de danza
Begoña Rius, pintora
Cristina Martínez
David Garrido
Duo All’Italiana
Galería Lalabeyou
LKM (La Kasa del maquillaje)
Mares Vinos
Moma&Costume
Sand&Try
Soraya Camacho

http://www.helpingtohelp.org
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Si vols ajudar-nos, pots fer el teu donatiu a:
CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293

GRÀCIES!

