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Presentació    

 

Benvolguts amics i amigues: 

El 2016 hem estat d’aniversari. Fa 15 anys, un petit grup de 

persones vam decidir iniciar un projecte de suport a persones i 

entitats que treballen per fer més digna la vida de col·lectius 

desafavorits. “Hem de trobar la manera d’ajudar als qui ja estan 

ajudant”, ens dèiem. Així naixia ajudantajudar, una fundació 

il·lusionada a posar un gra de sorra solidari en aquest món 

nostre tan desigual i, sovint, tan carregat de sofriment. 

Moltes de les persones que vau confiar en aquest projecte, 

encara avui feu camí amb nosaltres. A totes i cadascuna us 

estem agraïts perquè junts hem fet possible que ajudantajudar 

tingui vida. Però aquesta vegada volem fer explícita la nostra 

gratitud a dues persones amigues que deixen el seu càrrec com a 

Patrons: el Sr. Lluís Rullan Colom, un dels patrons fundadors, i el 

Sr. José Luis Gomariz Verdú, que s’hi va incorporar més tard. 

Llarg o més curt, el seu suport i la seva amistat han estat i són 

molt importants per a la Fundació.   

 

 

 

I, alhora, volem donar la benvinguda a un nou Patró, el Sr. Pere 

Guinart Palenzuela, una persona amiga que ja fa temps que ens 

acompanya i vetlla per ajudantajudar. El juny d’aquest 2017 ja 

s’incorporarà al Patronat. Per a ell, també el nostre agraïment 

per acceptar aquest càrrec. 

A continuació trobareu el recull de tot el viscut durant el 2016. 

Una de les coses que volem destacar són les diverses visites que 

hem rebut d’alguns responsables de projectes. Per a l’equip de la 

Fundació és un regal tenir l’oportunitat de conèixer aquestes 

persones –la majoria missioners- i escoltar les raons de la seva 

vocació, el seu compromís i la feina que duen a terme amb les 

persones més vulnerables del nostre món. 

Desitgem que la lectura d’aquesta Memòria us animi a seguir 

col·laborant amb nosaltres. Moltes gràcies! 

L’equip directiu 
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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 Barcelona. Fem atenció 

especial a la població infantil i a les seves famílies promovent 

una alimentació bàsica, salut, habitatge i educació. 

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 

Secretari:   Joaquim Planasdemunt Tobeña 

 Vocals:   Jordi Cussó Porredón 

    Eduardo Elizalde Bedos 

    Josep M. Pursals Marco 

     

     

 

 

 

 

 

Ningú no és tan ric que no pugui 

rebre, ni tan pobre que no pugui 

donar. (Helder Cámara) 
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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 2016 

 

► Suport a projectes: Han rebut ajuda 13 projectes que ha 

significat un total aproximat de 50.600 persones beneficiàries 

(directes i indirectes). 

 
 

 Inauguració d’un pou d’aigua potable 

 

L’octubre d’aquest any ha estat molt important per a la 

població de Kithunthi (Kenya). Allò que tant han esperat s’ha 

fet realitat: poder tenir un pou d’aigua potable més a prop de 

casa. La festa d’inauguració es va celebrar amb la presència 

de bona part dels habitants de Kithunthi, dels representants 

de l’associació local promotora del projecte i d’Ester 

Serrallonga, que hi va viatjar com a voluntària i en nom d’ 

ajudantajudar,  acompanyada de Regina Mbithi, nascuda a 

Kithunthi. Van haver-hi parlaments i agraïments de diferents 

persones (en nom dels ancians, dones i joves) manifestant 

què suposa per a 

ells disposar del 

pou: estalvi de 

llargues caminades 

fins a la bassa, 

millors condicions 

per a la salut, 

possibilitat de 

regar els conreus 

familiars, tenir 

aigua per al 

bestiar... A més, i  

 

 

 

 

seguint els costums del lloc, es van plantar alguns arbres 

prop del pou que recordaran, a mesura que creixin, els anys 

que fa que es va estrenar el pou.  

Contrapart local: Wendano wa Kinthunthi (Kenya) 

 

 Suport escolar, nutricional, educatiu i cultural a infants 

altament vulnerables 

Un dels objectius de la Fundació Zua, ha estat renovar els 

equips informàtics del centre obert que té al barri marginal 

Las Palmitas (Bogotà), 

molt castigat per la 

pobresa i la manca de 

feina. Aquest centre 

acull diàriament unes 

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. Disposar de nous 

equips informàtics i millor connexió a internet afavorirà els 

programes de suport acadèmic i de formació.  

Contrapart local: Fundación Zua (Bogotà, Colòmbia) 
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 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). 

 

 Foment de la soledat i el silenci 

L’objectiu d’aquest projecte és oferir a les persones que ho 

desitgin un espai únic, 

en plena natura, on hi 

puguin passar un temps 

per aprofundir en la 

pròpia trajectòria vital, 

en un clima de soledat i 

silenci. Durant aquest 

any s’han dut a terme 

les obres de l’edifici. 

L’any 2017 es preveu 

que ja estigui en funcionament.  

Contrapart local: Sta. María del Bosque (Fúquene, Colòmbia) 

 

 Rehabilitació de  Lidia M. de los Santos 

Ara fa 10 anys, ens arribava una sol·licitud d’ajuda des de 

República Dominicana perquè la Lidia 

Maria –una nena filla d’una família amb 

molts pocs recursos- pogués assistir a 

sessions de teràpia i rehabilitació. 

Afectada des del seu naixement per 

una discapacitat múltiple, aquesta 

adolescent ha millorat de manera 

significativa, tant la seva activitat física 

com mental. Gràcies a les sessions que 

ha anat rebent i, sobretot, a l’amor de 

la seva àvia Justina que se n’ha fet càrrec des de ben petita, 

la Lidia M. ja es manté dreta; tot i no poder parlar, es 

comunica i es fa entendre; pot relacionar-se amb altres 

infants i, sobretot, és feliç. 

Contrapart local: Asociación Grupo Claraeulalias (Santo 

Domingo – Rep. Dominicana) 

 

 Acollida d’infants orfes i afectats de VIH 

El desembre de 2013 es va posar en funcionament el projecte 

“Casa de cuidados Azalea”, destinat a acollir infants orfes que 

ja formen part d’un 

programa local 

xinès d’”Ajuda a 

l’estudi a la infància 

de la minoria Yi de 

Liang Shan”. Són 

infants que, per 

raons de salut o 

d’inadaptació al 

medi escolar, 

necessiten una 

ajuda més específica i personal. Des d’aleshores, conviuen en 

aquesta casa sis adolescents i una nena petita. Ho fan en un 

clima familiar i gaudeixen de tot allò que els ajuda a créixer 

com a persones: assistir a l’escola, aprendre a conrear un 

hort, tenir cura dels animals, aprendre música, pintura... I, 

sobretot, a viure de manera més saludable ja que alguns 

d’ells estan afectats pel VIH. La responsable de la Casa, 

Mónica Moyano, fa un seguiment de la  salut d’aquests infants 

de manera rigorosa per tal que puguin viure el millor 

possible.  

Contrapart local: Casa de cuidados Azalea (Xichang-Xina) 
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Fruit de la nostra tasca de mediació amb Caritas Diocesana 

de Barcelona (amb qui col·laborem des del 2011 facilitant-los 

entitats que es puguin beneficiar dels donatius procedents de 

les seves campanyes d’ajuda internacional per a 

emergències), aquest any han rebut ajuda els següents 

projectes: 

 

 Una segona oportunitat: suport a infants de famílies 

empobrides 

A la perifèria de Puerto Príncipe, hi viu una població afectada 

per la pobresa. La manca de feina o el treball precari quan 

n’hi ha, aboca les famílies a situacions de risc (sense accés a 

l’aigua potable, condicions de l’habitatge infrahumanes...). Els 

infants són els qui més se’n ressenten, ja que els pares no 

poden fer front a la seva salut ni a les despeses educatives. 

Aquests nens pateixen desnutrició, malalties infeccioses, 

paràsits intestinals que van debilitant el seu organisme. Per 

tal de fer front a 

aquesta situació, les 

religioses Dominiques 

de la Presentació, que 

gestionen l’únic 

Centre pediàtric de la 

zona, promouen un 

programa per 

recuperar i mantenir 

la salut d’aquests 

infants. A més 

d’atendre’ls en les malalties, eduquen les mares/pares perquè 

compleixin els tractaments mèdics i alimentaris amb els seus 

fills. 

Un dels seus objectius primordials d’aquest any ha estat 

facilitar a aquestes famílies, des del Centre Pediàtric Marie 

Poussepin, l’accés a les vacunes i als medicaments necessaris 

per als seus fills. Ho fan cobrant un preu simbòlic pels 

medicaments perquè puguin participar en la gestió de la 

pròpia salut i comprometre’s a la millora de la salut dels 

infants. D’aquesta manera, tindran una segona oportunitat, la 

de poder viure de manera més digna i saludable. Aquest any 

han pogut comprar nous medicaments per a abastir la 

farmàcia del Centre i poder seguir oferint aquest servei.  

Contrapart local: Religioses Dominiques de la Presentació 

(Croix des Bouquets, Haití) 

TESTIMONI: 

AJUDANTAJUDAR, UN CONNECTOR POSITIU 

Crec que el paper de mediació en cada institució és molt 

important. 

Com bé sabem, un mediador d’un grup de persones o de 

qualsevol situació que desitgi conciliar o millorar les seves 

condicions de vida, és algú que serveix de Pont i de connector 

positiu; a més, és un esforç molt gran que una persona o 

institució du a terme per buscar ajudes financeres o d’una 

altra índole, amb la vista posada sempre a seguir endavant 

amb dignitat. 

 

L’important és que un pont ajuda a passar i a no deixar-se 

endur pel corrent del riu, cascada o una catàstrofe natural. El 

pont uneix, mai no divideix. Això és el que penso que ha 

estat per a mi la Fundació Ajudantajudar, un connector 

positiu davant de tota la comunitat que ens envolta. Sense la 

seva intervenció oportuna amb Caritas de Barcelona, 

nosaltres no hauríem pogut ajudar a tantes persones: un 

grup de 40 alumnes de l’Escola Mixta San Carlos Borromeo 

pagant la seva escolaritat i comprant-los els llibres; i, a més, 

al Centre Pediàtric Marie Poussepin que també va rebre una 
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aportació. Amb ella, hem pogut subministrar medicaments als 

nens mal nodrits de la zona de Croix des Bouquets, a Puerto 

Príncipe. 

 

Un dels meus objectius en passar per Espanya era visitar 

personalment els nostres partenaires a Barcelona (Fundació  

ajudantajudar i Caritas Diocesana) per a AGRAIR-LOS DE TOT 

COR el seu suport i donar comptes de la nostra administració 

com a germanes Dominiques de la Presentació a Haití, ja que 

vostès han fet tot el possible perquè poguéssim acomplir el 

nostre objectiu: ajudar a reconstruir el teixit social d’aquest 

Paradís Pobre que és Haití. El meu desig era presentar unes 

fitxes concretes de tot el rebut i amb gestos d’agraïment fets 

pels meus alumnes, perquè sabessin que l’ajuda va arribar i 

que va arribar al pobre, als més vulnerables. 

 

Com a administradores fidels vam saber aprofitar al màxim 

tota la col·laboració perquè la Fundació Ajudantajudar  fos el 

pont d’ajuda mediadora amb Caritas Barcelona. Continuïn 

sempre amb aquest desig d’ajudar a tots aquells que ho 

necessiten, sigui de manera directa o indirecta. L’important 

és saber escollir, i nosaltres vam ser privilegiades d’aquesta 

fundació connectora per als nostres projectes, que en són 

molts aquí, a Haití. 

 

Gràcies. Gràcies de tot cor per pensar que sí és possible un 

altre Haití, quan comptem amb gent honesta, sensible i 

solidària com vostès, que ja les tenim a la llista d’institucions 

creïbles, serioses i profètiques d’Espanya. Gràcies perquè van 

confiar en nosaltres com a Germanes de la Caritat 

Dominiques de la Presentació. 

 

Hna. Gloria Inés González Ramírez. Missionera a Haití 

 Ajudes escolars per a infants i joves vulnerables. 

Aquestes mateixes religioses 

Dominiques de Croix des 

Bouquets, han volgut donar 

també una segona oportunitat 

per a l’estudi a infants i joves 

de la zona que no poden 

accedir als estudis bàsics. 

Volen, així, contribuir a 

l’eradicació de la deserció 

escolar dels nens i adolescents 

per manca de recursos 

econòmics. Enguany, s’han 

pogut becar 40 nous infants 

perquè assisteixin a l’escola 

San Carlos Borromeo, dirigit 

per les Dominiques.  

 

 Contrapart local: Religioses Dominiques de la Presentació 

(Croix des Bouquets, Haití) 

 

 

 Adquisició d’un ecògraf per a un dispensari mèdic  

Al sud de la ciutat de Quito hi viu el 36% de la població. La 

majoria són famílies que s’hi 

van assentar de manera 

precària fa anys i moltes 

malviuen perquè pateixen, a 

més, la manca de feina. En 

aquesta zona hi ha el Centre 

Mèdic Espíritu Santo que 

gestionen les Carmelites 

Missioneres des de fa 47 
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anys. Tenen diverses especialitats de consulta ambulatòria. 

Donat que aquest dispensari funciona com a obra social, 

sense cap tipus d’ajuda pública ni privada (es manté només 

amb els recursos propis generats per la prestació dels 

serveis), els metges perceben una aportació simbòlica per a 

la seva feina.  

Per tal de millorar la qualitat dels diagnòstics dels pacients 

que hi acudeixen, tant de la zona com d’altres llocs, calia 

comprar un ecògraf. Es pretenia poder cobrir millor els 

tractaments per a problemes ginecològics, gastrointestinals, 

urinaris i de medicina general. Gràcies a Caritas Diocesana de 

Barcelona, l’adquisició d’aquest aparell ja és una realitat.  

Contrapart local: Religioses Carmelites Missioneres (Quito, 

Equador) 

 

 Beques escolars per a infants sense recursos.  

El Centre infantil Maria Cristina, de les Carmelites 

Missioneres, està ubicat en una de les zones més populoses 

de Quito. Hi viuen famílies castigades per la pobresa i la 

manca de treball i que no disposen de recursos per dur els 

fills a l’escola. Les religioses tenen com a objectiu prioritari 

oferir educació integral, bàsica i obligatòria als infants del 

barri. No volen 

que ningú en 

quedi exclòs. És 

per aquest motiu 

que, en la mesura 

que poden, 

bequen alguns 

d’aquests futurs 

educands.  

 

 

Aquest any se n’han beneficiat 18 infants, beques que 

inclouen la matrícula, uniforme, llibres, material escolar i els 

àpats, entre d’altres coses.  

Contrapart local: Religioses Carmelites Missioneres (Quito, 

Equador) 

 

 Construcció d’un tanc subterrani d’aigua 

 

 
 

Gublak és una petita localitat d’uns 5.000 habitants situada a 

575 km al nord-est de la capital etíop, Adís Abeba, al nord del 

Nil Blau, cap a la frontera amb Sudan. Està en una de les 

zones més deprimides i marginades del país. Aquí hi viuen els 

gumuz, una tribu de raça nilo-sahariana, menyspreada pels 

seus veïns i tinguts com a esclaus fins fa ben poc. 

El Missioners combonians són presents a Gublak des del 2011 

i hi han construït, a més de la missió al servei de la població, 

diverses escoles.  

S’havia, però, de trobar una solució al problema de la manca 

d’aigua, ja que és una zona de clima molt càlid i on, durant 

l’estació seca, la majoria dels rius s’assequen del tot. És per 
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aquest motiu que es va plantejar la necessitat de construir un 

tanc subterrani que reculli l’aigua de la pluja (de maig a 

octubre). El tanc té una capacitat de 50.000 litres dividit en 

dues parts: una de 20.000 litres que recull directament 

l’aigua de la pluja de les teulades. Aquí hi queda la brutícia i, 

quan està ple, l’aigua neta passa a la segona part, de 30.000 

litres, des d’on es bombeja al dipòsit que hi ha dalt d’una 

torre. Això alleugera la situació en època seca i la població 

pot disposar d’aigua gairebé tot l’any.  

Contrapart local: Missioners combonians (Gublak, Etiòpia) 

TESTIMONI: 

AJUDANTAJUDAR EN EL MEU CAMÍ 

Considero una benedicció de Déu el dia que un meu 

company, missioner combonià com jo, va dir-me en una de 

les meves rares visites a Barcelona: “Et portaré a saludar 

unes amigues meves que potser et poden ser útils en el 

futur”. I em va dur a les oficines d’ajudantajudar, on vaig 

conèixer l’Ester i la Josefina. 

 

En aquells moments no tenia cap projecte en marxa i tot va 

quedar en paraules de bona voluntat mútua, amb la ja 

sabuda frase d’”estarem en contacte”. Però sabem que els 

missioners, si és que volem fer alguna cosa per als 

necessitats d’entre els qui ens movem habitualment, hem de 

fer projectes. Projectes és la paraula quasi-màgica que fa 

caure mannà del cel. És clar, de vegades el cel es tanca en 

banda en determinats períodes, i només ens resta mirar-lo 

amb un cor que no perdi l’esperança. I un dia, els cels 

s’obren. 

 

El temps en què sí vaig tenir projectes per presentar va 

arribar aviat, quan em van destinar a obrir la nova missió de 

Gublak, entre els Gumuz d’Etiòpia, prop de la frontera amb 

Sudan. Tot estava per fer. I llavors vaig recordar les meves 

amigues d’ajudantajudar. Elles, tot i tenir molts pocs fons 

propis, podien buscar camins de finançament en entitats 

majors a les quals, als no especialitzats, ens és més difícil 

tenir-hi accés. 

 

Vaig acudir a ajudantajudar el 2016, quan es va crear un 

greu problema d’aigua a la missió, situada en una zona molt 

seca i càlida. El sistema d’aigua de la ciutat va fallar i vam 

estar més d’un any anant a buscar l’aigua a 50 km de 

distancia. La solució d’emergència va ser construir un tanc 

subterrani de 50.000 litres que recollís l’aigua de la pluja 

durant els mesos que hi plou, que és de maig a octubre. 

 

 Ajudantajudar ens va posar en contacte amb Caritas 

Barcelona, que jo no coneixia i a la que possiblement no hi 

hagués tingut accés si hi hagués anat directament. Caritas 

Barcelona ens va concedir una ajuda que va cobrir 

aproximadament la meitat de les despeses. Van construir el 

tanc entre juliol i agost de 2016 i encara es va poder recollir 

aigua de les pluges que, inesperadament, es van acabar 

abans del temps previst. Però el tanc es va omplir amb dos o 

tres camions cisterna. 

 

Mentre explico tot això, ja no estic a Gublak. L’obediència 

m’ha portat a Addis Abeba, on dono classes de teologia al 

seminari. Però l’obra està feta i segueix servint per a la 

missió i per a molta gent que hi va cada dia.  

 

Ara són unes altres necessitats les que em sol·liciten i de les 

que en faig partícips a les meves amigues d’ajudantajudar. 

Concretament és la petició d’un jove sacerdot etíop, ple de 
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desigs d’ajudar el seu poble, i que necessita una motocicleta 

per moure’s amb més facilitat i rapidesa en els poblats o 

escoles que visita. El projecte està en marxa i no dubto que el 

capellà aviat tindrà la seva moto gràcies als bons oficis 

d’ajudantajudar. 

 

P. Juan González Núñez. Missioner a Etiòpia 

 
 Projecte Tamara: Suport sanitari i laboral a dones 

vulnerables i els seus fills 

Gode és una ciutat situada a la regió somali d’Etiòpia. Està 

caracteritzada pel subdesenvolupament, la carència de 

serveis bàsics, les freqüents crisis humanitàries i la 

inseguretat. Hi viu majoritàriament gent nòmada que va 

emigrar a la ciutat en quedar-se sense terres ni bestiar a 

causa de la sequera; d’altres que van fugir de Somàlia pels 

conflictes polítics i 

socials.  

Els responsables de 

Misión Misericordia 

establerta a Gode, 

van descobrir la 

realitat de moltes 

dones joves 

(menors de 25 

anys) que treballen 

en prostíbuls. 

Algunes tenen fills petits i l’únic mitjà de subsistència sol ser 

el que guanyen treballant com a prostitutes. A més, n’hi ha 

que estan malaltes de VIH i no tenen cura de la seva salut. 

Per tal que puguin tenir una vida més digna i en millors 

condicions, des de la missió treballen amb elles oferint-los 

aquests serveis: 
 

- Suport emocional i psicològic. 

- Formació en una habilitat que les ajudi a aconseguir una 

forma de viure diferent. 

- Seguiment mèdic dels seus fills. 

- Regularitzar les necessitats educatives dels infants.  
Contrapart local: Misión Misericordia (Gode, Etiòpia) 

 

 

 Suport a mares caps de família 

Per raons de seguretat i per no posar en risc la vida de les 

persones beneficiàries ni de les religioses que s’hi dediquen, 

no citarem en quin país africà es duu a terme aquest 

projecte. Es tracta d’acompanyar dones, mares i noies 

refugiades que han fugit de la guerra i de la misèria del seu 

país. Se’ls ofereix diversos cursos de confecció, cuina, conreu 

de l’horta, perruqueria, fusteria perquè puguin exercir un ofici 

i disposar d’una petita economia per tirar endavant, tant elles 

com els seus fills.  

 

També s’ha facilitat terrenys per al conreu a 30 famílies 

pròfugues. S’han organitzat en forma de cooperativa. Cada 

família ha rebut 2 hectàrees. Treballen juntes amb la finalitat 

de crear suport mutu entre els membres tot i la seva 

diversitat. Es comprometen, a més, a ajudar les dones vídues 

que tenen fills al seu càrrec. Han rebut llavors per a conrear 

verdures, hortalisses i arbres fruiters que serviran per a la 

pròpia alimentació i per a vendre al mercat i obtenir, en la 

mesura que puguin, un petit benefici. 

Contrapart local: Religioses Missioneres de la Consolata 
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I complint el nostre compromís amb Caritas Diocesana de 

Barcelona, hem fet també seguiment dels següents projectes:  

 

- Construcció d’un tanc d’aigua i canalització d’aigua 

a Lisankhu (Nepal) – Fundació Don Bosco. 

- Reconstrucció d’una escola de primària i ajuda 

bàsica per a alumnes i famílies a Sama (Nepal) 

F. Mountaineers for the Himalayas  

- Equipament del centre polivalent de Borongan 

(Filipines) - Religioses Dominiques de l’Anunciata. 

 

 

 Altres activitats:  

 Visites de responsables de projectes:  

- A primers d’any vam rebre la visita de Moisés Pedraza i 

M. Luz Isaza, de la Fundació Zua (Colòmbia). Van tenir 

ocasió de reunir-se amb diferents col·lectius de Barcelona 

que els ajuden des de fa temps i van intercanviar 

experiències i parlar de nous reptes. Un d’ells va ser 

impulsar la renovació de tots els equips informàtics del 

Centre obert que tenen a Patio Bonito i que utilitzen per al 

reforç escolar dels infants de primària i secundària i per a 

l’estudi dels joves universitaris.  

 

- P. Daniel Villaverde. Aquest missioner combonià, 

després d’un període llarg d’estada i de treball pastoral a 

Marsabit (Kenya), ha tornat a Espanya per a un temps.  

 

Aprofitant el seu pas 

per Manresa vam 

poder conèixer-lo 

personalment i 

conversar llargament 

sobre els seus anys 

dedicats a l’Àfrica.  

 

 

- També ens va visitar Valentí Giró, responsable a 

Barcelona del projecte de reconstrucció de l’escola de 

Sama (Nepal). Va tenir l’oportunitat de conèixer i 

conversar amb el Sr. José M. Trabal, voluntari de Caritas 

Diocesana de Barcelona, entitat que els ha ofert l’ajuda 

per a aquest projecte. 

 

- Dels projectes que acompanyem a Haití amb la 

col·laboració de Caritas, ens en va parlar la Gna. Marta 

Vélez, provincial de les Dominiques de la Presentació 

aprofitant el seu pas per Barcelona. Tenen al seu càrrec 

l’escola San Carlos Borromeo i el Centre Pediàtric Marie 

Poussepin, tots dos situats en un barri empobrit de la 

perifèria de Puerto Príncipe. 

 

 Mediació entre INTLFCStone i diverses entitats religioses 

responsables de projectes (Veure el següent testimoni de 

Pilar Vicente).  

 

TESTIMONI: 

EL FRUIT D’UNA TRUCADA 

Qui ho havia de dir quan, fa uns anys, una trucada a una 

fundació des de la distància (de Singapur a Barcelona) 

acabaria, no només en una gran i sincera amistat, sinó també 

en un canvi positiu per a d’altres organitzacions. Això és 

precisament el que aquella trucada a ajudantajudar va 

aconseguir. La meva feina a INTL.FCStone em manté propera 

al sector de la cooperació i d’ajuda humanitària oferint-los 

serveis de transferències als seus projectes sense cap tipus  

de despeses ni comissions i a uns tipus de canvi competitius 

treballant amb bancs locals i fomentant, així, dues coses: que 

arribi el major import de fons al terreny i potenciant el 

desenvolupament dels bancs locals. Creia que això era el que 

podia oferir a ajudantajudar en aquella trucada.  
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Ben aviat va quedar clar que no seria així -donat el seu reduït 

pressupost i volum de gestió-, però van saber veure que 

altres organitzacions amb les quals mantenien contacte sí que 

podrien beneficiar-se del que jo oferia. I així va ser. El seu 

excel·lent treball de mediació va ajudar per partida doble: a 

organitzacions amb les que van connectar-me per poder 

implementar els seus projectes sense haver de patir els 

costos excessius en les seves transferències internacionals; i 

a mi, a INTL.FCStone, a connectar amb organitzacions que 

m’obrien la porta sabent que venia de part d’ajudantajudar. 

Avui són diverses les entitats que, gràcies a ajudantajudar, 

confien en nosaltres per a aquest fi. 

És curiós com, teixint els fils i amb voluntat, s’aconsegueix 

fer canvis que repercuteixen positivament a individus, 

comunitats, poblacions a milers de kilòmetres de distància. 

No importa que sigui petit el granet de sorra que aportem; 

entre tots el podem fer rodolar per crear alguna cosa més 

gran. I ajudantajudar ha sabut mantenir amb constància i 

determinació que aquest granet rodoli any rere any. 

Personalment, us agraeixo tot el vostre suport, i que 

continueu sempre amb aquesta energia i bon fer que us 

caracteritza. Ànim amb aquesta tasca de crear un món millor 

que, indubtablement, ho esteu aconseguint. 
 

Pilar Vicente 

Senior Vice President Spain and Portugal- INTL FCStone* 

*INTL FCStone Ltd (“IFL”), Global Payments Division specialises in transferring funds 

to the developing world. It provides customized foreign exchange and treasury services to more than 500 

corporate, non-profit and financial services clients. IFL is a wholly owned subsidiary of INTL FCStone Inc 

(“INTL”). IFL is registered in England and Wales (5616586).  IFL is authorized & regulated by the Financial 

Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2009 [FRN 446717] for the provision of payment 

services. INTL acts as Agent for IFL in New York. INTL Asia Pte Ltd acts as agent for IFL in Singapore. 

Neither this information nor any opinion expressed constitutes a solicitation to buy or sell foreign exchange 

or any futures or options or OTC products.  Information contained herein was obtained from sources believed 

to be reliable, but is not guaranteed as to accuracy and IFL assumes no liability for the use of any 

information contained herein. 

 Acollida, formació i acompanyament: 

- Hem assessorat un grup d’estudiants universitaris 

d’ESADE que realitzen un treball d’investigació per a la 

tesina sobre entitats no lucratives. 
En aquesta ocasió el tema plantejat era analitzar “què 

passa quan la missió social d’una ENL xoca amb els 

objectius econòmics de l’entitat”.   

 

- Hem facilitat la participació de voluntaris al projecte 

VINCLES, de l’Institut Diversitas. Es tracta d’una 

experiència de convivència en la diversitat que es realitza 

a través d’un cicle de sessions orientades  a promoure el 

coneixement mutu, el diàleg, la col·laboració i la cohesió 

entre un grup d’unes 25 persones d’un mateix territori. 

El principal propòsit és desmuntar estereotips i prejudicis i 

promoure la creació de vincles entre persones que d’una 

altra manera no arribarien a coincidir. 
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 Actes benèfics:  

 

o 2n Concert de Primavera amb la Coral Da Capo. 

  

Aquesta jove formació 

musical, va cantar per 

segon any consecutiu 

en favor dels joves 

universitaris que 

participen en els 

programes educatius i 

nutricionals de la 

Fundación Zua, de 

Bogotà (Colòmbia). 

  

 

 

o 9è Concert de Santa Llúcia. 

Al concert nadalenc que oferim cada any als nostres amics i 

col·laboradors, hem comptat amb la participació del grup 

Mónica y Rafa cantan, dues veus llatines (xilena i costa-

riqueny, respectivament) que ens van regalar cançons com si 

fossin “un pom 

d’amor”, amb lletres 

de diversos poetes 

d’Amèrica Llatina. El 

concert es va 

celebrar a la sala 

polivalent d’Alta 

Diagonal que, un cop 

més, ens ha cedit 

l’empresa CBRE. 

 

 

 

 

 

► Sensibilització i Difusió:    

 Xerrada – col·loqui sobre el projecte Casa de cuidados 

Azalea (Xina), a càrrec d’Ester Romero, responsable 

de recursos d’ ajudantajudar.  
 

Va tenir lloc al Santuari 

de Sta. Eulàlia de 

Vilapicina (Barcelona) 

on té la seu el Grup de 

Joves que ha donat 

suport al projecte 

durant un temps. 

 

  

 Gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” 

hem produït material divers 

de sensibilització, entre el 

qual hi ha un tríptic que 

resumeix els 15 anys de 

treball d’ajudantajudar. 

 

 

 

 

 

 Edició periòdica del News Letter i presència a les 

xarxes socials. 
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► Relacions Institucionals:                                  

 

 Iniciem una nova col·laboració amb l’Institut 

Diversitas, una cooperativa d’iniciativa social dedicada 

a la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així 

com a oferir eines per a la seva gestió en diversos  

àmbits socials.  

 

 Col·laboració de l’empresa CBRE en la 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 de la Generalitat de 

Catalunya).  



Informe Econòmic 

 

Procedència dels ingressos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució de les despeses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,70 

1,56 1,21 

68,11 

0,42 

Donatius Particulars 

Xarxa Empreses Solidàries 

Activitats pròpies 

Fundacions i Associacions 

Entitats Bancàries 

67,59 

32,41 

Ajuda a Projectes 

Economia de gestió 
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Els nostres col·laboradors: 

 

o Airbnb 

o Alta Diagonal 

o Artyplan 

o Bambola 

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

o Caritas Diocesana Barcelona 

o CBRE 

o Centre Dietètic Casellas 

o Centre Edith Stein 

o Clinicum Seguros S.A. 

o Coca Cola 

o Compensa Capital Humano S.L. 

o Coral Da Capo 

o Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya 

o Departament de Benestar i Família - Generalitat de Catalunya 

o DJ Seto 

o Dominium Viatges 

o Editorial Edimurtra 

o Estrella Damm 

o Freixenet 

o Fundació Cottet-Mor 

o Fundació Gandara 

o Fundació l’Avet 

o Fundació Isolana 

o Fundació Mas Molas 

o Fundación Antoni Serra Santamans 

o Glovo 

o Gran Hotel Central Barcelona 

o Grup de Joves del Santuari de Sta. Eulàlia de Vilapicina 

o Grup Perelada 

o Grupo Ático 

o Häglofs 

 

 

 

 

 

 

o Helped by you 

o Institució Josefa Maresch Servet 

o Institut d’Estudis Catalans 

o Institut Diversitas 

o “la Caixa” 

o Meller 

o Momo Media 

o Moove 

o MRW – Acció social 

o Musical Difusió 

o Natura 

o Parròquia Crist Redemptor 

o Phun 

o Portaventura Fundació 

o Propaganda 

o RACC. Bonus 

o Raúl Campuzano.com 

o Salas Plushàbit S.L. 

o Seremp 

o Subarna 

o Teaming 

o Treballadors públics solidaris de l’Hospitalet de Llobregat 

o Único Hotels & Real Estate SLU 

o Winche Redes Comerciales S.L. 



 

 

 

           
 
 
 
 
 

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

             CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293 

 

     GRÀCIES! 

 


