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Benvolgudes amigues i amics,

Sens dubte aquest any 2020 ha estat l'any del Covid. Tothom, aquí i arreu del món, ho hem viscut ben
de prop: ja sigui personalment, a la família, amb els amics, a la feina, o al nostre barri. Un any en què
la realitat ha cridat a la solidaritat de les persones i han estat moltes les que han respost de manera
generosa i creativa. A ajudantajudar, amb la col·laboració de tres restaurants (Nora Real Food,
Natural Restaurant i Cyrclo), la dissenyadora María Pascual i l'empresa Mel Composites, hem dut a
terme les campanyes Menús para nuestros héroes i la de Confecció de bates Covid per fer costat als
nostres sanitaris, tant de Barcelona i la seva àrea metropolitana com de Madrid. Una mostra de la
gratitud d'aquest ample col·lectiu de treballadors va quedar recollida en el testimoni del gerent del
Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, Sr. José Arturo Míguez:

"Els vull agrair, en nom de l'equip del Parc Sanitari Pere Virgili, la donació de 190 unitats bates de plàstic,
que va arribar acompanyada de missatges molt emotius. Amb aquesta donació s'han pogut beneficiar els
nostres professionals assistencials, els quals es troben en un moment de sobrecàrrega de treball i, al
mateix temps, de gran tensió emocional.

Com saben, la manca de recursos materials per fer front a l'epidèmia de la Covid-19 és un dels principals
obstacles amb què ens estem trobant els centres de salut a l'hora de gestionar l'actual crisi sanitària. És
per això, que qualsevol aportació en aquest sentit com la donació solidària que ens ha fet arribar la seva
entitat, ens és de gran ajuda i ens commou."

D'altra banda, la pandèmia ha limitat molt la realització d'activitats benèfiques presencials. Per
aquest motiu, hem buscat alternatives online per mantenir el contacte amb tots vosaltres i oferir-vos
la possibilitat d'estar al nostre costat d'una altra manera. I hem continuat donant suport als diferents
projectes que acompanyem de fa anys o més recentment. En total hem ajudat prop de 38.500
persones de manera directa i indirecta.

Agraïm a cadascuna de les persones, entitats i empreses que heu fet possible que aquest 2020 hàgim
pogut seguir amb les portes obertes i continuar treballant per als qui més ho necessiten.

Desitgem que el 2021 ens aporti noves possibilitats de retrobar-nos i poder seguir fent camí junts.

GRÀCIES!
 

Xavier Barata Martí
President

PRESENTACIÓ
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PROJECTES

Distribució de més de 6.000 menús
solidaris per als sanitaris de diversos
centres hospitalaris de Barcelona i
Madrid en plena 1ª onada de la
pandèmia pel Covid.

Distribució de prop de 15.000 bates
de protecció Covid i mascaretes
Monagan a centres hospitalaris de
Barcelona.

Acollida a persones joves
migrants amb acompanyament
personal i suport en habitatge,
asil, assumptes jurídics,
estrangeria i formació (Pueblos
Unidos, Madrid).

PROJECTES

Q U È  H E M  F E T   
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15
projectes
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PROJECTES

Distribució d’àpats i millora de les
condicions higièniques als
assentaments de persones
refugiades (Humanity Wings, Samos,
Grècia).

Distribució d’aliments i de productes
d’higiene i neteja a persones
refugiades (EnRedSOS, Atenes,
Grècia).

Suport a dones mares de família per
a empoderar-les econòmicament
(Cooperative des mamans, Ziguinchor,
Senegal).

Q U È  H E M  F E T
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38.500
beneficiaris

Distribució menjar a famílies refugiades (Atenes, Grècia)©EnRedSOS



Perforació d’un pou, compra i
instal·lació de tres tancs d’aigua i
d’una bomba solar subterrània
(Takumana, Malawi).

Distribució de material escolar i
domèstic a famílies i infants
vulnerables (Uniraid, Marroc).

Construcció d’una casa per a una
família nombrosa (Karang, Senegal).

Suport sanitari, alimentari i educatiu a
adolescents amb discapacitats
diverses (Hermanos por existir, La
Cuchilla, Rep. Dominicana).

Q U È  H E M  F E T
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10
països

Perforació d'un pou (Takumana, Malawi)



Suport alimentari i reforç escolar a
infants i joves vulnerables (Fundación
Zua, Bogotà, Colòmbia).

Suport i manutenció persones
responsables de projectes (Bogotà,
Rep. Dominicana i Xile).

Acollida de persones adultes per
poder retirar-se en soledat i silenci
(Murtra Sta. María del Bosque, Fúquene,
Colòmbia).

Q U È  H E M  F E T
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Sanitat

Habitatge
Equipaments

©Fundación Zua
Reforç escolar a infants vulnerables

 (Bogotà, Colòmbia) 



Acollida i assistència integral
d’infants i adolescents orfes amb
problemes de salut (Casa de
cuidados Azalea, Xichang, Xina). 

Suport educatiu a infants de
famílies amb escassos recursos
(Infants del Món, Rohal, Cambodja).

Q U È  H E M  F E T
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©Infants del Món Distribució material escolar (Rohal, Cambodja)

Infància
Joves

Famílies
Refugiats

Immigrants
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Donació de material escolar (Marroc)©Uniraid

©Casa Cuidados Azalea Acollida d'infants orfes (Xichan, Xina)
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Espai per a la vivència de soledat i silenci (Fúquene, Colòmbia)

©Fundación Hermanos por existir
Suport sanitari joves amb discapacitats

(La Cuchilla, Rep. Dominicana)
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Construcció d'un habitatge per a família nombrosa (Karang, Senegal)

Suport a famílies refugiades (Samos, Grècia)©Humanity Wings
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©Pueblos Unidos Acollida i orientació persones migrants (Madrid)



Aquest any 2020, a causa de la pandèmia, no hem pogut realitzar activitats presencials.
No obstant això, el treball online ens ha permès desenvolupar-ne algunes:

Acord de col·laboració amb l'escola LCI Barcelona i l'editorial Graó. Els alumnes de 1r
van dissenyar dos anuncis sobre ajudantajudar amb motiu del nostre 20è aniversari per
ser publicats a les revistes Viure en família (adreçada a famílies d'infantil i primària) i Guix
(adreçada a mestres i equips educatius). Les alumnes guanyadores van ser Mauratti
Echenique i Pilar Rembrandt.

ACTIVITATS
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Edició especial del tradicional Concert benèfic de Santa Llúcia com a cloenda del 20è
aniversari d'ajudantajudar. S'ha fet a través de youtube i amb la col·laboració
desinteressada d'artistes i músics que ens han acompanyat al llarg d'quests anys: Trio
SonArt, CosmicLala i Fran Echavarria, Lourdes Bartrolí, Coral Da Capo, Sedeta Gospel
Singers, Mónica y Rafa cantan, Yoko Suzuki i la participació especial de Joan Dausà. 

ACTIVITATS
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Hem engegat dues campanyes de captació de fons a traves de les plataformes digitals,
migranodearena i teaming amb motiu del 20è aniversari.  

ACTIVITATS
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INFORME
ECONÒMIC

P R O C E D È N C I A
D E L S  I N G R E S S O S
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INFORME
ECONÒMIC

D I S T R I B U C I Ó  
D E  L E S  D E S P E S E S
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Qui col·labora amb nosaltres

Rocapin Fundación

Trio SonArt

97PAM SL

Institución Josefa

Maresch Servet



  MOLTES GRÀCIES!!!

Joan Dausà
Trio SonArt

Lourdes Bartrolí

CosmicLala i Fran Echavarria
Mónica y Rafa cantan

Coral Da Capo

Yoko Suzuki Sedeta Gospel Singers

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

ajudantajudar

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


