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PRESENTACIÓ 

Benvolgudes amigues i amics, 

20 ANYS FENT CAMÍ! 

És des de la gratitud que us escric aquestes paraules per presentar-

vos un any més la Memòria d’Activitats de la nostra entitat, on hi 

trobareu tot el que vam dur a terme el 2019.  

 

Gratitud perquè ara fa 20 anys, amb incertesa però plens de coratge, 

posàvem en marxa ajudantajudar. Naixíem per ser altaveu de petites 

organitzacions dedicades a atendre col·lectius vulnerables tot 

ajudant-les en la recerca de recursos. La nostra activitat va anar 

creixent i consolidant-se i avui podem dir amb alegria que 

ajudantajudar ha fet costat a gairebé un centenar d’entitats. I que ha 

promogut serveis bàsics d’alimentació, habitatge, salut i educació per 

millorar la qualitat de vida de les persones més necessitades en 

països ben diversos: Colòmbia, Etiòpia, Cambodja, Rep. Dominicana, 

Kenya, Nepal, R. D. Congo, Haití, Grècia, entre d’altres. També a 

Madrid i Barcelona.  

 

Si tot això ha estat possible és gràcies a totes aquelles persones que 

de manera generosa i entregada viuen i treballen in situ, tirant 

endavant els diferents projectes. Però també a les persones, 

empreses i entitats que heu cregut en nosaltres i heu aportat 

l’economia necessària per dur-ho a terme. Volem tenir un record 

especial pels amics i amigues que ens han deixat al llarg d’aquests 

20 anys: d’una banda, els missioners i missioneres que van lliurar la 

seva vida durant més de 45 anys en diversos projectes d’Àfrica i 

d’Amèrica Llatina: Jordi, Antonio, Alba Stela i Felicitas. I de l’altra, als 

qui ens van acompanyar i donar suport, alguns des dels inicis 

d’ajudantajudar: Antonio, Montserrat, Horaci, Isidre i Toña, Xavier, 

Lluís, Núria, Oriol i Marta, entre altres. 

 

 

 
 

Al llarg d’aquests 20 anys hem viscut moments favorables, però 

també hem hagut de fer front a l’adversitat econòmica que va 

suposar la crisi del 2008 i els anys posteriors. Amb tot, hem 

sobreviscut i no hem deixat de treballar. Pel que fa a l’exercici de 

l’any 2019 que us presentem, no hem pogut completar el pressupost 

de despesa que teníem previst. Malgrat això, les ajudes a projectes 

s’han assolit en la seva totalitat.   Ara tornem a tastar les 

conseqüències d’una altra crisi, la que ha provocat la pandèmia de la 

COVID19, però estem segurs -perquè així ens ho diu l’experiència- 

que en la mesura de les vostres possibilitats, seguireu recolzant la 

nostra tasca. 
 

Les activitats de celebració del nostre 20è aniversari s’han vist 

posposades per les recomanacions sanitàries de restricció d’actes i 

d’aforaments a causa de la COVID19. No obstant això, des d’aquí 

volem deixar palès el nostre reconeixement i gratitud a la feina dels 

responsables dels projectes que hem acompanyat i acompanyem; als 

voluntaris que han col·laborat en diversos projectes o amb la 

Fundació i que ho continuen fent; a totes les persones que ens han 

regalat el seu art musical en els diferents concerts que organitzem; 

també als conferenciants que ens han aportat saviesa i coneixement 

sobre diverses realitats dels nostre món; la nostra gratitud als 

diversos patrons/es que han vetllat i vetllen per al bon funcionament 

de l’entitat; i a totes les persones, entitats i empreses que des dels 

inicis de la Fundació dipositeu en nosaltres la vostra confiança i 

generositat perquè ajudantajudar continuï molts anys més.  
 

Moltes gràcies! 
 

Xavier Barata i Martí 

President 
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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 

desenvolupament i promoció social en països de l’Àfrica, Amèrica 

Llatina i Àsia, així com a ciutats europees que viuen el fenomen de la 

immigració i l’acollida de persones refugiades (Barcelona, Madrid, 

Atenes).  

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 

Equip executiu:   Josefina González Solé 

    Ester Romero Truñó 
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ELS NOSTRES VALORS 

 

 La persona és el centre de la nostra actuació. Per això: 

 

o Treballem per garantir els drets bàsics de les 

persones: accés a l’aigua potable, a l’alimentació, a 

l’habitatge, a la salut i a l’educació. 

 

o Fomentem trobades personals entre donants i 

beneficiaris sempre que sigui possible. 

 

o Facilitem espais d’acollida i atenció personal oferint 

orientació diversa, ja sigui a futurs voluntaris, 

beneficiaris o donants. 

 

 Multipliquem la generositat: sol·licitem als projectes que 

reben ajudes a través de la nostra Fundació que facin donació 

del 10% del que han rebut a una altra entitat o col·lectiu 

necessitat. 

 

 Som transparents: els comptes de la Fundació, aprovats 

anualment pel Patronat, es poden consultar a la nostra seu 

social. Cada any presentem els comptes i la Memòria 

d’Activitat a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 

del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
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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 de les 

persones 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 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. 
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QUÈ HEM FET EL 2019 
 

Total de persones beneficiàries (directament i indirecta): 23.253 

Accions concretes: 

 Escolarització d’infants vulnerables (infantil, primària i 

secundària): 2.097 alumnes 

 

 Reforç escolar: 102 infants 

 

 Atenció sanitària: 14 infants 

 

 Suport nutricional (infants, joves): 290 persones 

 

 Formació musical (a alumnes i mestres): 237 persones 

 

 Renovació infraestructures escolars: 1.276 alumnes 

 

 Promoció de la soledat i el silenci: 45 persones 

 

 Suport i incentius a cooperants i famílies: 9 persones 

 

 Suport alimentari, sanitari a persones refugiades: 10.700 

persones 

 

 Acollida, servei i defensa jurídica de joves subsaharians: 20 

 

 Suport alimentari i de roba a famílies immigrants: 1.980 

 

 Formació laboral a dones joves refugiades: 50 

 

 Apoderament de dones:100 

 

 

 

   

                                  



AMB TU HO HEM FET POSSIBLE 
 

Hem donat suport a 14 projectes: 

                                              

 Ampliació escoles rurals (Takumana i Chamchenga, Malawi) 

 

 Promoció comunitat rural. Associació Wendano wa Barcelona 

(Kithunthi, Kenya) 

 

 Suport escolar, nutricional, educatiu i cultural a infants altament 

vulnerables. Fundación Zuá (Bogotà, Colòmbia) 

 

 Suport a la rehabilitació de tres adolescents amb diversitat 

funcional. Fundación Hermanos por existir. (La Cuchilla, Rep. 

Dominicana) 

 

 Formació musical a mestres i alumnes de primària de 5 escoles 

rurals. Fundación Hermanos por existir (La Cuchilla, Rep. 

Dominicana) 

 

 Acollida i escolarització de nenes orfes i adolescents 

vulnerables. Hogar Sor Petra (Santiago de los Caballeros, Rep. 

Dominicana) 

                                     

 Ajudantajudar les persones (Rep. Dominicana, Xile i Colòmbia) 

 

 Foment de la soledat i el silenci. Murtra Santa María del Bosque. 

(Fúquene, Colòmbia) 

 

 Projecte Impuls (Colòmbia) 

 

 

 

 Acollida integral d’infants orfes i malalts. Casa de cuidados 

Azalea (Xichang, Xina) 

 

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

 

 Suport alimentari a persones refugiades. En Red SOS 

Refugiados (Atenes, Grècia) 

 

 Suport alimentari i sanitari a persones refugiades. Humanity 

Wings (Samos, Grècia) 

 

 Acollida, servei i suport jurídic a joves subsaharians. Baobab – 

Pueblos Unidos (Madrid, Espanya) 
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MEDIACIÓ 
 

Fruit de la nostra tasca de mediació amb Caritas Diocesana de 

Barcelona hem fet el seguiment i finalització dels projectes ajudats: 

 

o Beques escolars per a infants i joves vulnerables. 

Dominiques de la Presentació (Croix des Bouquets, 

Haití) 

o Suport a una escola rural. Dominiques de l’Anunciata 

(Pangasinan, Filipines) 

o Compra de tendes, suport  alimentari, escolar i 

laboral a famílies refugiades. Missioneres de la 

Consolata (Ali Sabieh, Djibouti) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a entitat mediadora hem facilitat també: 

 

o Recerca de recursos per a l’associació L’Hora de 

Déu (Barcelona) 

o Recerca de feina a una treballadora social a 

l’Hospital de Campanya Santa Anna (Barcelona) 

o Distribució de 900 exemplars gratuïts del llibre 

Mirando el cielo de la meteoròloga Mònica Usart a 

diverses associacions vinculades a la FEDAIA 

(Barcelona) 
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ACTIVITATS BENÈFIQUES: 

 
 Festa de música salsa a Luz de Gas a benefici del projecte de 

manteniment de l’escola rural de primària a Keov Mony 

(Cambodja) amb la participació dels grups Son de la Rambla, 

BCN Baila, Mojito Club, Seven Dance i Bachata Forever. 

            

 

                

 

 

 

 5è Concert benèfic de Primavera amb CosmicLala a benefici 

del projecte Hogar Sor Petra d’acollida de nenes orfes (Santiago 

de los Caballeros, Rep. Dominicana) 
 

  
 

 12è Concert benèfic de Santa Llúcia amb el quartet vocal 

femení Les Fourchettes 

 

   



  

 

 
http://www.helpingtohelp.org 

      Pàgina 11 

Memòria anual 2019 Ajudantajudar 

  

VOLUNTARIAT 
 

 2ª trobada de voluntaris. Espai per a compartir les 

experiències viscudes pels diversos voluntaris. 

 

 
 

 Voluntariat internacional. N’hem facilitat a les següents 

persones: 

o Ventura Menardia i Marta Gil Ortega, dentistes. Han 

dut a terme una primera estada de prospecció sobre 

salut bucodental a 5 escoles rurals de Cambodja 

amb l’objectiu d’implementar-hi un projecte de salut 

bucodental en població escolar. 

 

  
 

 

 

o Família Martínez-Ferrer (Carme Martínez, Joan Ferrer 

i Laia Ferrer). Han col·laborat realitzant activitats 

ludico-educatives per a infants vulnerables acollits al 

Centre Saint Joseph a Parakou (Benin) 

 

 
 

 

 A la seu d’ ajudantajudar també realitzen un voluntariat: 

 

o Claudia Pursals, fotògrafa. Col·labora amb les seves 

fotografies al projecte Miradas per a l’Instagram 

d’Ajudantajudar. 

 

o M. Dolors Abellana i  Josep M. Mòdol donant suport 

en diferents tasques de la Fundació. 
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SENSIBILITZACIÓ i DIFUSIÓ 

 
o Continuació del projecte Miradas a Instagram. L’objectiu és 

oferir una reflexió setmanal a partir d’una fotografia. S’han 

tractat temes diversos: el joc, l’esforç, gent gran, la vitalitat, 

cooperació, entre d’altres. 

 

  
 

o Edició periòdica del News Letter i presència a altres xarxes 

socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

Hem mantingut contacte amb diverses entitats ja sigui per motius 

d’assessorament, difusió d’activitats, recerca de recursos, 

col·laboracions, realització de voluntariats internacionals o per a la 

cessió d’espais. 

 

o CBRE 

o Alta Diagonal 

o Graó Editorial 

o LCI Escola Superior de disseny 

o Catalunya Ràdio (La nit dels ignorants) 

o The Food Trails 

o Fundació Creatia 

o ONG Petits Detalls (Uganda) 

o FEDAIA 

o Associació Infants del Món (Cambodja) 

o Associació Cultivant Vida (Gàmbia) 

o Red Azul de Voluntariado 

o Museu de la Confitura 

Volem destacar que l’Àrea Cultural Oriol, de Santa Coloma de 

Gramenet, en la 16a edició dels Premis Climent Mur, va 

atorgar aquesta distinció a dues persones de l’equip d’ 

ajudantajudar: a Agustí Viñas, patró de la Fundació, i a Josep M. 

Mòdol, voluntari. Un Premi que reconeix la trajectòria de 

bonhomia i d’implicació solidària de les persones en el seu 

entorn. 
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ELS NOSTRES NÚMEROS 
 

 

 Procedència dels ingressos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Distribució de les despeses 
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26,42% 
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Entitats diverses i bancs 

Mediació amb altres 
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ELS NOSTRES COL·LABORADORS 
 

 

• Alta Diagonal 

• Artyplan 
• Bachata Forever 
• BCN Baila 

• Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados SCP 

• CaixaBank 

• Caritas Diocesana Barcelona 

• CBRE 

• Centre Dietètic Casellas 

• Clinicum Seguros SA 

• Compensa Capital Humano SL 

• Confecciones AM21 SL 

• Coral Da Capo 
• CosmicLala 

• Departament de Justícia Generalitat de Catalunya 

• Departament de Benestar i Família Generalitat de Catalunya 

• Dominium Viatges 

• Editorial Edimurtra 

• Escola de Música Can LLobet 

• Fundació Cottet-Mor 

• Fundació Gandara 

• Fundació l’Avet 

• Fundació Isolana 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fundación Antoni Serra Santamans 

• Gesiuris 

• Grupo Ático 

• Impremta Badia SL 

• Institució Josefa Maresch Servet 

• Institut d’Estudis Catalans 

• Institut Diversitas 

• Les Fourchettes 
• Mojito Club 

• MRW – Acció social 

• Musical Difusió 

• Portaventura Fundació 

• Propaganda 

• REVOJ 

• Salas Plushàbit SL 

• Sedeta Gospel Singers 
• Seven Dance 

• Soller Invest SL 
• Son de la Rambla 

• Teaming 

• Trio SonArt 

• Único Hotels & Real Estate SLU 
• Winche Redes Comerciales SL 

 



 

 

 

 
Si desitges ajudar-nos pots fer el teu donatiu a: 

 

CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293

              

 

GRÀCIES! 

 


