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Benvolguts amics i amigues, 

A les portes ja d’un estiu que ens convida a uns dies de descans i de canvi d’activitats, us fem arribar un 
nou recull de notícies i actes que han tingut lloc els darrers mesos. Volem destacar que aquest mes de juny 
s’ha incorporat al Patronat de la Fundació un nou patró que fa temps que col·labora amb nosaltres, el sr. 
Pere Guinart Palenzuela. Li agraïm aquest pas que dóna i, alhora, fem extensiva aquesta gratitud a dos 
patrons que van cessar en el càrrec després d’acompanyar-nos des dels inicis, el sr. Lluís Rullan Colom, i el 
sr. José L. Gomariz Verdú que s’hi va incorporar més tard. 

“A Haití has d’entrar-hi amb els ulls molt oberts i amb la boca tancada” 

Aquestes paraules són de la religiosa Gloria Inés González, Dominica de la Presentació, que ens va visitar 
el passat mes de febrer. Aprofitant el seu pas pel nostre país, ens va voler conèixer i agrair personalment  
les ajudes que han rebut de Caritas Diocesana de Barcelona, a través de la nostra mediació, per pagar 
l’escolaritat a 40 infants i comprar medicaments.  

Colombiana d’origen, des de fa 19 anys la Gna. Gloria Inés viu i treballa amb 5 religioses més a la comuna 
Croix des Bouquets, una zona urbana de la perifèria de Puerto Príncipe, a Haití. L’objectiu de la seva missió 
és primordialment la salut i l’educació dels infants.  

Per a nosaltres, refer el teixit social d’Haití, passa per ocupar-nos de la salut i l’educació dels infants. Les 
germanes constatem en alguns nens i preadolescents que la salut és molt dèbil, molts no estan vacunats 
contra cap malaltia i no tenen accés a l’aigua potable; viuen en condicions infrahumanes per falta d’higiene 
a causa de la carència dels serveis públics necessaris. Hi ha molts infants entre 10 i 12 anys que no han 
començat els seus estudis primaris, no poden assistir a l’escola per la pobresa en què viuen i d’altres no han 
pogut pagar la seva escolaritat.  
 
Per aquests motius, a més d’un Centre Pediàtric, aquestes religioses gestionen una Escola mixta i 
integradora, Sant Carlos Borromeo, que acull alumnes de primària fins el batxillerat.  
 
Durant la seva visita a ajudantajudar, en què també hi va ser present un representant de Caritas, el voluntari 
Sr. José M. Trabal, ens va explicar com duen a terme la seva feina, com és el país, la seva gent... Haití és  
una universitat de vida. La força per continuar me la dóna Haití. He après que com menys tinc més lliure em 
sento. En la mesura que em vaig alliberant de tot ho trobo tot. Quan no tens res -o ben poc- et tornes 
creatiu. Això és el que he après d’ells. 
 

 
 
Ens va voler obsequiar i agrair el suport amb unes cartes i uns dibuixos 
fets pels infants beneficiaris de l’Escola que ella dirigeix. 
 
I, a més, aprofitant el seu pas per Barcelona, va poder conèixer la Dra. 
Rosamaria Casademont, pediatra al CAP Vallcarca-St.Gervasi, que al 
cap d’un parell de mesos després, l’abril, volava cap a Haití per 
col·laborar, voluntàriament, amb les Dominiques de la Presentació al 
Centre Pediàtric Marie Poussepin. Tant per a aquesta doctora com per 
als responsables del Centre ha estat una experiència molt positiva i 
enriquidora. 
   
 

Mostra de les cartes i dibuixos dels alumnes beneficiaris 



“Miradas”, nou projecte a Instagram  
El passat mes d’abril vam engegar un projecte nou amb 
l’objectiu d’obrir la mirada a altres realitats a partir d’una 
fotografia i una breu reflexió. Cada mes està dedicat a un tema i, 
setmanalment, l’il·lustrem amb fotografies de Claudia Pursals o 
bé d’algun dels projectes que ajudem.  
 
Fins ara hem tractat salut, família, medi ambient i amistat. Us 
deixem l’enllaç per si voleu obrir aquesta finestra al món des del 
nostre Instagram. 
 
 

 
 
3r Concert benèfic de Primavera 
A finals de maig va tenir lloc la tercera edició del Concert de Primavera destinat a recaptar fons per a 
l’escola de Keov Mony, una població de Cambodja on hi viuen famílies amb pocs recursos. 
 
Vam comptar amb la participació del grup Ihsanlulu. “Espectacular” va ser l’adjectiu més repetit pel públic 
que va gaudir de les veus i la música de Lourdes Bartrolí i Ihsa Béjar. Un concert íntim, potent i suau alhora. 
Van repassar cançons dels 80 de diversos autors: Cohen, Llach, Serrat, Beatles… I tot, acompanyat 
d’imatges dels petits alumnes de l’escola de Keov Mony. 
 
L’acte es va celebrar a la sala polivalent de l’edifici Alta Diagonal, cedida per l’empresa CBRE. 
 

 
 
 
Suport a nous projectes 
Hem rebut noves sol·licituds d’ajuda de projectes ben diversos i per als quals us demanem col·laboració 
perquè es puguin tirar endavant: 
 

- Manteniment i ampliació d’una escola infantil, a Keov Mony (Cambodja) 
- Adquisició d’una motocicleta per a realitzar treball pastoral i social, a Soddo (Etiòpia) 

 
Trobareu més informació a la nostra web 
 
Noves col·laboracions 
Des de fa un parell de mesos comptem amb el suport d’un nou voluntari per donar un impuls a diversos 
temes de comunicació i màrqueting de la Fundació. Des d’aquí volem agrair-li aquesta necessària i 
desinteressada col·laboració.  
  
Hem col·laborat amb alumnes de secundària de l’Escola Montserrat de Barcelona per a realitzar el treball de 
recerca sobre un tema de caire solidari. 
 
I, finalment, hem fet un treball de mediació amb l’ONG terrassenca Somriure humil per a la recerca de 
finançament per a dos projectes nostres.  

 
BON ESTIU! 

https://www.instagram.com/ajudantajudar/?hl=es
http://www.helpingtohelp.org/?lang=ca

