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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
   Pere Guinart Palenzuela
   Josep M. Pursals Marco
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- Equip executiu: Josefina González Solé
                Ester Romero Truñó



La nostra acció
Les nostres línees d’acció són:

•   Mediació: crear ponts, sumar esforços i unir sinergies entre diverses entitats tot aportant solucions 
a les necessitats dels més vulnerables. 

•   Suport a projectes: consecució de recursos econòmics i de qualsevol índole per a entitats que 
tenen difícil accés als canals convencionals d’ajuda.

•   Sensibilització i difusió: oferir eines de comprensió sobre les societats contemporànies i un 
acostament a les raons mateixes de la solidaritat. 

•   Voluntariat: promoció d’aquest tipus de col·laboració (aportació desinteressada de temps, 
coneixements i habilitats), tant per a la fundació com per a projectes internacionals que ho 
requereixen. 

•   Promoció humana i social: programa de petites ajudes en forma de beques o microcrèdits, per 
tal de capacitar persones en el terreny laboral, o bé per impulsar una petita empresa familiar i/o 
comunitària de cara a l’autososteniment. 

Com a eix transversal de totes elles hi ha l’educació en la solidaritat i la interculturalitat.

3



El que hem fet el 2018 4

Escolarització infantil, 
primària i secundària: 
1.205 alumnes

Reforç escolar: 
102 infants

Apoderament de 
dones: 
308 dones

Renovació
infrastructures escolars 
i universitàries: 
1.107 alumnes

Formació de líders 
comunitaris: 
40 joves

Suport nutricional 
(infants, joves i 
persones refugiades): 
250 persones

Suport i incentius a 
cooperants i famílies: 
9 persones

 Atenció sanitària: 
14 infants

 Acollida i escolta a 
persones vulnerables: 
 20.000 persones

Creació de llocs de 
treball: 
10 persones

Suport a famílies 
víctimes d’inundacions: 
2.150 persones

Formació musical 
(a alumnes i mestres): 
237 persones

Persones beneficiades 
(dels projectes acollits 
més els de mediació): 

25.472

Com ho hem fet?

Organitzant actes 
benèfics

Mediació amb Caritas 
Diocesana de Barcelona 

i amb l’Associació
Somriure Humil

VoluntariatSuport de persones 
i entitats

Promoció de la 
soledat i el silenci: 
40 persones



Amb tu ho hem fet possible

•   Compra d’una màquina per fabricar gel per a la 
conservació de peix i d’alimentació en general. 
Diandé Africa (Ziguinchor, Senegal).

Hem donat suport a 14 projectes: 
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•   Promoció social d’una comunitat rural. 
Kanini Kaseo (Kituhnthi, Kenya).

•   Suport social, escolar i apoderament de 
dones. Chamchenga i Takumana (Malawi).

•   Escolarització i acompanyament de nenes 
i adolescents del carrer. 
Centre VTA (Kinshasa, Rep. D. del Congo)

•   Suport escolar, nutricional, educatiu i 
cultural a infants altament vulnerables. 
Fundación Zuá (Bogotà, Colòmbia)

•   Foment de la soledat i el silenci. 
Santa María del Bosque  
(Fúquene, Colòmbia)



6Amb tu ho hem fet possible
•   Suport a la rehabilitació de tres adolescents 

amb diversitat funcional. Asociación Grupo 
Claraeulalias. (La Cuchilla, Rep. Dominicana).

•   Acollida d’infants orfes i malalts. Casa de 
cuidados Azalea (Xichang, Xina).

•   Formació musical a mestres i alumnes de 
primària de 5 escoles rurals. Ámbito María 
Corral (La Cuchilla, Rep. Dominicana).

•   Formació de líders en desenvolupament 
comunitari. (Sao Vicente de Meruoca, Brasil).

•   Manteniment d’una escola rural. 
Pursat – Keov Mony (Cambodja).

•   Ajudantajudar les persones 
(Rep. Dominicana, Xile i Colòmbia).
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•   Suport alimentari a persones refugiades. 

En Red SOS Refugiados (Atenes, Grècia).
•   Telèfon de l’Esperança. Fundació Ajuda 

i Esperança (Barcelona, Espanya).

“Ningú és tan ric que no pugui rebre
ni tan pobre que no pugui donar”
(Dom Helder Camara)

“Ningú és tan ric que no pugui rebre
ni tan pobre que no pugui donar”
(Dom Helder Camara)



Amb tu ho hem fet possible
Fruit de la nostra tasca de mediació amb Caritas Diocesana de Barcelona hem fet el 
seguiment i finalització dels projectes ajudats:
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•  Beques escolars per a infants i joves 
   vulnerables. Dominiques de la Presentació 
  (Croix des Bouquets, Haití).

•   Instal·lació de punts de llum solar en una 
escola rural.Dominiques de l’Anunciata 
(Pangasinan, Filipines).

•   Suport a famílies vulnerables víctimes 
d’inundacions. Society Don Bosco 
(Katmandú, Nepal).

•   Suport alimentari i escolar a famílies refugiades. 
Missioneres de la Consolata (Ali Sabieh, 
Djibouti).

Com a entitat mediadora hem facilitat també les activitats següents:
•  Pràctiques universitàries de psicologia a 
   una estudiant al Centre Obert Martí Codolar 
   (Barcelona) d’atenció a joves vulnerables.

•   Formació de 4 mares de família en l’elaboració 
de melmelada, de la mà de la Sra. Georgina 
Regás creadora del Museu de la Confitura. 
La formació ha tingut lloc a Sanghé (Senegal).



Amb tu ho hem fet possible
Actes benèfics: 
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•  Concert de les corals l’Escarlet, de joves i 
d’adults de l’Escola de Música Can Llobet  
de Calella (Barcelona) 
L’entitat organitzadora de l’activitat, que 
treballa per al foment de la música, va 
obsequiar-nos amb un concert amè tot 
repassant cançons d’autors diversos. 
Els beneficis es van destinar al projecte 
“Música Maestro” de Rep. Dominicana 

• Venda solidària de llibres de segona mà, amb la col·laboració de l’associació ADES Salut.

•  4rt Concert benèfic de Primavera 
amb Sedeta Gospel Singers 
Aquest grup coral va dedicar les seves 
veus també al projecte “Música Maestro” 
de Rep. Dominicana. És la segona vegada 
que els membres de Sedeta Gospel Singers 
col·laboren amb nosaltres.

•  11è Concert de Santa Llúcia amb el 
Trio SonArt 
Amb motiu del proper 250è aniversari del 
naixement de L. van Beethoven, el Trio SonArt 
(Ana Carro, Cati Reus i Daniel Oliu) va retre 
homenatge al compositor alemany interpretant 
els seus Trios per a piano, violí i violoncel. 
Els fons recaptats anaven destinats a donar 
suport a les accions de la nostra Fundació.

•  Representació teatral 
“La casa de Bernarda Alba”  
Amb l’objectiu de recaptar fons per al projecte 
de manteniment de la guarderia de Keov 
Mony (Cambodja), la companyia Anzoki 
Teatteri va oferir la representació de 
“La casa de Bernarda Alba”. 

• Festes solidàries: Celebració de dos aniversaris (de 100 i 50 anys), una 1a Comunió i un casament.

•  Una rosa i tu 
Aquesta iniciativa, UNA ROSA I TU, en record 
de la jove Marta, consisteix a donar suport a 
Ajudantajudar, perquè continuï ajudant altres 
projectes, com ella desitjava fer.



Voluntariat 10

1a Trobada de voluntaris
Fruit dels diferents voluntariats 
facilitats per la Fundació, hem celebrat 
aquesta trobada amb l’objectiu que es 
coneguin i comparteixin les respectives 
experiències.
D’aquesta reunió n’han sorgit nous 
voluntariats.

Aquest any hem facilitat la realització de voluntariat internacional a les persones següents:

Núria Ramoneda, Enginyera. 
Ha fet una estada d’un mes a la 
Fundación Zuá (Bogotà, Colòmbia).

Aquí vaig veure que ningú es 
rendeix per més difícil que sigui la 
situació. Durant el mes que hi vaig 
ser, la meva família estava aquí, 
amb les persones de Zuá.

Rosamaria Casademont, Pediatra. 
Realitza per segon any consecutiu un 
voluntariat al Centre Pediàtric Marie 
Poussepin (Croix des Bouquets, Haití).

Ha tornat a ser una experiència molt 
positiva. He pogut veure els resultats 
de maneres de fer noves que havíem 
implantat l’any anterior. Estic molt 
contenta.



Voluntariat

Lourdes Bartrolí, Professora 
de música i directora 
de l’Escola de Música 
Can Llobet  de Calella 
(Barcelona). Dedica el seu 
voluntariat sobre formació 
musical al projecte Música 
Maestro a La Cuchilla (Rep. 
Dominicana).
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Xavi Armengou 
i Aleix Guinart. 
Estudiants d’enginyeria. 
Fan el seu voluntariat a 
Casa de cuidados Azalea 
a Sichuan (Xina) 
acompanyant el dia a dia 
dels infants.
Ara que ja hem tingut un 
temps per assimilar tot el 
que hem viscut, podem 
afirmar amb rotunditat que 
ha estat una experiència 
molt enriquidora i altament 
recomanable.

No tinc paraules suficients 
per agrair haver pogut viure 
aquesta experiència... ¡són 
tantes les coses que he 
après, sentit i viscut!

A la seu d’Ajudantajudar també realitzen un voluntariat:

Carla Barata,  
estudiant de batxillerat. 
La seva col·laboració 
consisteix a traduir  
textos a l’anglès.

Claudia Pursals, 
fotògrafa. 
Col·labora amb les 
seves fotografies 
al projecte Miradas 
per a l’Instagram 
d’Ajudantajudar.



Sensibilització i difusió
•   Continuació del projecte Mirades a Instagram. L’objectiu és oferir una 

reflexió setmanal a partir d’una fotografia. S’han tractat diversos valors: 
pau, generositat, paciència, creativitat, entre d’altres. 
L’autora de la majoria de les fotografies és Claudia Pursals i dels textos 
Ester Romero.
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•   Edició periòdica del News Letter i presència a les xarxes socials

News Letter

Tacte i contacte amb la matèria. Bellesa del treball 
artesà.

Educar demana paciència acompanyada de 
tendresa.



Relacions institucionals
•   Col·laboració de les 

empreses CBRE i Alta 
Diagonal en la cessió 
d’espais per a celebració 
d’actes benèfics 
d’ajudantajudar.
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•   Col·laboració i mediació 
amb al projecte VTA (Rep. 
D. Congo) de l’Associació 
Somriure humil (Terrassa) 
per a ajuda a projectes.

•   Col·laboració amb Red 
Azul de Voluntariado 
per a la realització de 
voluntariats internacionals.

“Mediador és aquell que es posa 
al servei de les parts fent que 
aquestes guanyin encara que ell 
hi perdi. El mediador fa ponts, 
que no són per a ell, són perquè 
hi caminin els altres”.  
JM Bergoglio.

Sumem sinergies compartint inquietuds i iniciatives amb diverses entitats, 
tant locals com internacionals.



Els nostres números 14

Procedència dels ingressos:

Distribució de les despeses:



Els nostres col·laboradors
• ADES Salut
• Airbnb
• Alta Diagonal
• Artyplan
• Bambola
• Bufete Gomariz, Carballeda 
   Abogados Asociados SCP
• CaixaBank
• Caritas Diocesana Barcelona
• CBRE
• Centre Dietètic Casellas
• Centre Edith Stein
• Clinicum Seguros SA
• Coca Cola
• Compensa Capital Humano SL
• Confecciones AM21 SL
• Coral Da Capo
• Departament de Justícia 
   Generalitatde Catalunya
• Departament de Benestar i Família 
   Generalitat de Catalunya
• DJ Seto
• Dominium Viatges
• Editorial Edimurtra
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• Escola de Música Can LLobet
• Estrella Damm
• Freixenet
• Fundació Cottet-Mor
• Fundació Gandara
• Fundació l’Avet
• Fundació Isolana
• Fundació Mas Molas
• Fundación Antoni Serra 
   Santamans
• Gesiuris
• Glovo
• Gran Hotel Central Barcelona
• Grup de Joves del Santuari 
   de Sta. Eulàliade Vilapicina
• Grup Perelada
• Grupo Ático
• Häglofs
• Helped by you
• Impremta Badia SL
• Institució Josefa Maresch Servet
• Institut d’Estudis Catalans
• Institut Diversitas
• Lasa Association EUA

• Meller
• Momo Media
• Moove
• MRW – Acció social
• Musical Difusió
• Natura
• Phun
• Portaventura Fundació
• Propaganda
• RACC. Bonus
• Raúl Campuzano.com
• REVOJ
• Salas Plushàbit SL
• Sedeta Gospel Singers
• Seremp
• Soller Invest SL
• Subarna
• Teaming
• Treballadors públics solidaris 
   de l’Hospitaletde Llobregat
• Trio SonArt
• Único Hotels & Real Estate SLU
• Winche Redes Comerciales SL

MOLTES GRÀCIES 
a tots els nostres col·laboradors! I també als responsables dels 

projectes i als voluntaris per les fotografies que ens han facilitat.



ajudantajudar
Avenir, 40 entl. 1a - 08021 Barcelona
Tel.: 935 321 613 
www.helpingtohelp.org

Si vols ajudar-nos, pots fer el teu donatiu a:
CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293

GRÀCIES!


