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DONAR I REBRE, MULTIPLICANT GENEROSITAT

Gener 2017
Benvolguts amics i amigues,
¡Bon Any Nou! Us compartim les activitats viscudes els darrers mesos i les novetats dels projectes que
acompanyem.

9è Concert de Santa Llúcia
Com a clausura del 15è aniversari d’ajudantajudar, vam celebrar el tradicional concert benèfic de Santa
Llúcia. Vam comptar amb la col·laboració desinteressada de dos bons músics i amics, Mónica Contreras
(xilena) i Rafa Zamora (costa-riqueny), que ens van oferir “Ramo de Amor”, un pom de cançons d’autors
llatinoamericans que parlaven de l’amor en totes les seves vessants: respecte, solidaritat, ajuda, comprensió,
pau...
La cançó Para la guerra nada, de la colombiana Marta Gómez, interpretada també pel públic assistent, va
posar la nota final al concert, que va tenir lloc el passat 15 de desembre a la sala-auditori d’Alta Diagonal que,
per segon any consecutiu, ens cedeixen Alta Diagonal i CBRE.
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Inauguració del pou de Kithunthi (Kenya)
Una altra de les activitats importants de l’any que hem tancat, ha estat la inauguració del pou d’aigua potable
a la població de Kithunthi, una obra que ha comptat, entre d’altres, amb l’ajut d’Isolana Fundació i dels
Treballadors Públics Solidaris de l’Hospitalet de Ll. La Regina Mbithi, que va viatjar a Kithunthi amb l’Ester
Serrallonga en representació d’ajudantajudar, ens ha deixat aquest testimoni:
KITHUNTHI TÉ AIGUA!
Quan feia justament un any que havíem viatjat al poble de Kithunthi, ara hi tornàvem a ser per a un fet
important: la inauguració oficial del pou d’aigua potable.
El diumenge 9 d’octubre ens vam reunir prop de l’església on hi ha el pou per donar gràcies a Déu per aquest
somni fet realitat. Hi van haver diversos testimonis que van parlar en representació de la gent reunida
explicant com ha canviat la seva vida des que tenen el pou.
Les dones grans van dir que abans s’havien de llevar a les 4h de la matinada per anar a buscar aigua, corrent
el risc de trobar-se amb criminals pel camí. Ara això ja s’ha acabat i la família - com van expressar els homesestà més tranquil·la. També van comentar que ja no han de beure l’aigua de la bassa, que era una font de
malalties. I que els diners i el temps que gastaven en això, ho poden invertir en altres coses.
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Els joves van comentar que, el fet d’haver d’anar a buscar aigua per ajudar les seves mares, els feia perdre
hores de classe, especialment en temps de sequera. Ara volen aprofitar aquest temps per millorar les seves
vides.Per la seva banda, les dones joves van manifestar que, des que tenen pou, poden mantenir una millor
higiene a les seves cases. Ara saben amb certesa que quan van al pou trobaran aigua i no hauran de fer
llargues cues; ara poden dutxar els seus nens, rentar la roba sempre que vulguin, etc.
En resum, aquell dia i tots els dies que vam estar al poble, les paraules que sentíem eren “MOLTES
GRÀCIES! QUE DÉU US BENEEIXI!”.

Moment en què els diversos testimonis van participar

Recollida d’aigua al nou pou

Com és tradició en cultures com la kenyata, quan té lloc un esdeveniment important, es planta un arbre. Així,
doncs, el dia de la inauguració es van plantar diversos arbres en el mateix terreny on hi ha el pou. D’aquesta
manera, a mesura que vagin creixent, recordaran als habitants de Kithunthi els anys que té aquest pou que
els ha canviat la vida!

Regina Mbithi i Ester Serrallonga participant en la plantació dels arbres

Suport a Lidia M. - Projecte Social La Cuchilla (Rep. Dominicana)
El passat mes de novembre vam rebre la visita d’Anna M. Ollé, responsable del Projecte Social La Cuchilla.
Ens va posar al corrent de tot el que estan duent a terme en aquesta zona rural allunyada i amb vies de
comunicació molt escasses i deficients. L’objectiu principal del projecte és contribuir al desenvolupament
social d’aquesta comunitat i facilitar-los recursos per resoldre les seves necessitats bàsiques i immediates. A
més de repartir un àpat al dia per a qui ho necessiti, abasteixen de material el centre mèdic quan es
necessita; atenen i visiten malalts, ancians i persones amb atencions especials; fan formació materno-infantil;
tallers d’estimulació precoç, reforç escolar, donen beques a estudiants universitaris, etc.
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Una altra de les feines importants és el registre civil d’infants –en aquests moments n’han fet més de 200- per
tal que en un futur disposin de documentació. Tot i que aquesta tasca de suport social de moment és
principalment externa, es pretén estimular i empoderar les persones de la comunitat rural per tal que més
endavant siguin elles mateixes les que liderin el seu propi desenvolupament.
En aquestes fotografies veiem la Lidia Maria, una adolescent amb dificultats especials a qui fa anys
acompanyem gràcies al suport d’Isolana Fundació, i que està emparada dins el Projecte Social La Cuchilla.
Ens comentava l’Anna M. que la Lidia ha fet avenços importants, sobretot a nivell comunicatiu. Continua
assistint a sessions de rehabilitació cognitiva i psicomotriu que l’estan ajudant molt.

L’Anna visitant la Lidia M. i la seva àvia Justina

Ecògraf per al Centro Médico Espíritu Santo (Quito, Equador)
A la zona sud de la ciutat de Quito s’hi aplega el 36% dels habitants de la ciutat, la majoria provinents del món
obrer i de famílies amb escassos recursos que s’hi van assentar fa anys. És en aquesta zona on hi ha el
Centro Médico Espíritu Santo, una obra social dirigida per les Carmelites Missioneres. Compten amb la
generositat dels metges especialistes que treballen a un cost molt baix conscients que ajuden a una part de la
població necessitada de suport.
El centre ja compta amb diverses especialitats de consulta ambulatòria. A fi de millorar la qualitat dels
diagnòstics dels pacients i d’evitar que deambulin per diferents centres i a preus inassolibles per a ells, s’ha
vist la necessitat d’aquirir un ecògraf. Gràcies a la nostra mediació, Caritas de Barcelona es farà càrrec de la
compra d’aquest aparell, ja que el Centre no rep cap ajuda pública ni privada, només se sosté amb recursos
propis generats de la mateixa prestació dels seus serveis.

Vista exterior del Centre mèdic i una de les consultes

Suport educatiu a infants de famílies empobrides (Quito, Equador)
La mateixa congregació de Carmelites Missioneres a Quito, està al front del Centre Infantil Maria Cristina.
Atén infants de 2 a 5 anys, molts d’ells fills de mares soles o bé de famílies amb pocs recursos (es troben en
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l’atur o bé fan feines mal pagades). Amb la finalitat d’oferir una educació integral per a tots els nens i nenes i
no excloure ningú, el centre busca recursos en forma de beques per a aquelles famílies que no poden fer
front a la formació dels seus fills. Ens va arribar aquesta sol·licitud i també, gràcies a Caritas de Barcelona,
podran comptar amb aquesta ajuda.
Infants gaudint de la “colada morada”,
una beguda tradicional equatoriana

Classe a l’aire lliure

Projecte Tamara per a dones vulnerables i els seus fills (Gode, Etiòpia)
Gode és una ciutat situada al Sudest d’Etiòpia, a la frontera amb Somàlia. Actualment és la casa de milers de
nòmades somalís que hi van emigrar a causa de la sequera el 1999 o bé que han fugit de conflictes polítics,
militars o econòmics.
Una de les realitats amagades que hi va descobrir la missió catòlica que hi és present (Misioneros de la
Misericordia), són les dones joves, moltes d’elles afectades per l’VIH i que es dediquen a la prostitució. S’hi
veuen abocades perquè creuen que no tenen una altra elecció, perdent així el sentit d’autoestima i de
respecte cap a si mateixes. Ho fan per tal de poder fer front a les dificultats econòmiques que viuen i poder
mantenir els seus fills. Tot i que tenen una idea molt vaga del perill que suposa contraure la Sida i altres
malalties, ho consideren un risc necessari que han de córrer per poder tirar endavant.
Amb l’objectiu de rescatar-les d’aquesta situació de pobresa i de vulnerabilitat, se’ls ofereix atenció mèdica a
elles i als seus fills; suport psicològic i emocional; formació en habilitats manuals per tal que puguin viure del
seu treball artesà; i regularitzar la situació educativa dels infants.

A través de la nostra acció amb Caritas Barcelona, aquestes dones podran comptar amb el suport que
necessiten per millorar les seves vides i la dels seus fills.
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