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Amics, amigues, us fem arribar un nou butlletí de notícies. Us avancem una nota per a 
l’agenda: reserveu-vos el diumenge15de juny. Us ho expliquem al final. 

 

 Impressions d’un viatge a Manicani (Filipines) després del tifó Yolanda 

Tot i que ja han passat sis mesos des que el tifó Yolanda va escombrar violentament molts 
indrets de Filipines, algunes poblacions encara treballen reconstruint les seves cases, les 
seves vides i el seu entorn. A través de dues congregacions religioses (les Dominiques de  
l’Anunciata i les Carmelites Missioneres), hem conegut de primera mà l’abast i les 
conseqüències del tifó, especialment en indrets completament oblidats de l’ajuda 
internacional, però no de l’ajuda d’aquestes dones i dels seus col·laboradors. Elles hi són 
presents, ajudant  els damnificats. Us convidem a llegir el testimoni impactant de la dominica 
Hna. Mª Isabel Andrés després del viatge que va fer a l’illa de Manicani a finals de març. 

Entre las impresiones fuertes que recibí en este viaje, están: 

1.  La desolación que presenta el paisaje: tejados y casas destruidas, árboles caídos, 
tronchados, gentes tristes volviendo nuevamente a reconstruir con materiales usados y 
quebradizos sus humildes viviendas. Se notaba la diferencia entre las casas de los pobres y 
las de los ricos; la reconstrucción en las ciudades y en los pueblos más alejados y también a 
dónde llegó la ayuda Internacional y qué territorios están completamente olvidados de la 
mano de los hombres. 

2.  La vivienda concreta de una familia que cobija a 21 personas... Quedé anonadada viendo 
la conformidad y entereza de unos abuelos de 72 años que tienen a su cuidado 18 nietos, 
algunos muy pequeños aún. Han de alimentarlos con lo que el mar les da cada día y guardar 
en salazón lo que les sobra para los días de fuerte lluvia en los que no se puede pescar. 

Otro miembro de la familia, tío de los niños, trabaja en una mina a cielo abierto situada en 
su misma isla y explotada por una compañía china que se enriquece del níquel y oro que 
extraen de ella estos humildes trabajadores que, además del sueldo escaso, ven peligrar el 
futuro de su isla llena ya de socavones además de los tifones que cada año la azotan... 

El abuelo, como responsable de la familia cultiva también algunas verduras en la zona alta y 
extrae del mar arena que mezcla con cemento para hacer bloques y reconstruir su maltrecha  
"casa”, si es que así se le puede llamar... Está edificada a la orilla misma del mar, con lo que 
al menor tifón que llegue la inunda y tienen que salir corriendo a cobijarse en lugar más 
seguro. Es tan pequeña que a la hora de dormir no hay espacio para tantos y algunos tienen 
que cobijarse en una tienda de campaña. Una de las nietas mayores se buscó, debajo del 
tejado, una viga para poder estirarse allí.  

3.  El refugio, a la llegada del tifón Yolanda, fue la Iglesia a la que acudió todo el pueblo y 
sólo uno de los habitantes murió... El párroco, un sacerdote joven de 35 años es para ellos su 
apoyo y defensa en todo momento. Nos recibió en su casa prefabricada puesto que la 
anterior se derrumbó al igual que parte de la Iglesia. Nos decía que sí que cree en los 
milagros pues cuando el tifón estaba devastando todo cuanto encontraba a su paso, él oraba 
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a Dios rodeado de toda la gente y después de impartirles la absolución general y disponerse a 
aceptar juntos la muerte, nos explicó cómo el viento comenzó a amainar y el agua se 
deslizaba rápida hacia el mar. El tejado de la parte en que estaban todos resguardados no 
cayó pero si el del campanario y el de toda la nave central del templo. También se conservó 
intacto el retablo con el Santo Cristo que hacía poco él había reconstruido. Nos contaba su 
impotencia para conseguir el cese de las actividades mineras en la isla y cómo el gobierno 
filipino se desentiende de esta población a la que no llega ayuda de ningún tipo, sino el 
espolio de sus riquezas naturales... 

Este sacerdote es la voz que los defiende ante el abandono e injusticias que padecen y teme 
que le hagan callar violentamente pues ya va recibiendo presiones y amenazas. Es de admirar 
su entrega, cómo vive por y para el pueblo aceptando la soledad, pues no es nada fácil no 
poder contactar con su obispo y compañeros de la diócesis ya que le supone un viaje de tres 
días de ausencia y no quiere dejar sola a esa gente... 

Vimos cómo la ayuda prestada ha favorecido a estas gentes pues, al menos, pueden conseguir 
con las redes y utensilios de pesca "el pan de cada día" y el mar se muestra muy generoso con 
ellos pues dicen que abunda más que antes toda una gran variedad de peces y mariscos... 

Hemos visto la necesidad de construirles un edificio fuerte y polivalente que pueda ser 
refugio seguro para todo el pueblo en los momentos de peligro de nuevos tifones. 

                      

 

Ara, i gràcies a la col·laboració d’ajudantajudar, Caritas Diocesana de Barcelona destinarà a 
aquestes dues congregacions (les Dominiques que treballen a l’illa de Manicani, i les 
Carmelites Missioneres que són presents a la província d’Iloílo, a l’illa Panay), una ajuda que 
els permetrà, entre altres coses, construir un centre polivalent que servirà de futur refugi 
per a tota la població de Manicani per a quan tornin  els tifons; ajudar les poblacions veïnes 
proporcionant-los barquetes, xarxes i eines de pesca perquè puguin refer les seves vides i 
tenir un mitjà de subsistència; construir 100 cases per a les famílies que van perdre el seu 
habitatge a Bayuyan i a Lawaan.  

Ens deia la Hna. Isabel que les persones a Filipines estan acostumades a sofrir els desastres 
naturals i a viure amb molt poques necessitats però… tant de bo triguin en arribar nous tifons! 
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 Zuá, generant futur a les noves generacions 

Ajudantajudar col·labora des dels seus inicis amb els programes que la Fundación Zuá 
(Bogotà, Colòmbia) duu a terme, oferint el seu suport especialment al treball dels voluntaris.  
 
Fa més d’una dècada que els infants i joves més vulnerables del Barri Las Palmitas de la 
capital colombiana, així com moltes de les seves mares, són beneficiaris de la gran labor  de 
Zuá. Conscients de les altes taxes de deserció escolar i de l’alt índex d’embarassos en nenes 
adolescents, la qual cosa fa que la cadena de pobresa i frustració es transmeti de generació 
en generació, aquesta fundació va posar en marxa diverses estratègies per ajudar a 
transformar la vida d’aquests infants i joves.  
 
Zuá va començar reforçant la nutrició i el tema escolar d’aquests nens; més endavant oferint-
los moments d’alegria i esbarjo, desvetllant-los el desig de compromís i la capacitat de 
compliment d’unes fites específiques; aprendre a treballar en equip, a conèixer-se, 
disciplinar-se i tenir control de les seves emocions. Així, i amb molt d’èxit, funcionen 
actualment els programes següents:  
 

- Assistència alimentària diària, que beneficia unes 100 persones. 
- Suport escolar, al que hi acudeixen uns 100 alumnes. 
- Escola de formació esportiva. 
- Grup de música i coral (composta per uns 25 membres). 
- Grup de teatre amb uns 50 components i amb més de 25 representacions fetes. 

   

       

Veient els resultats positius i fecunds d’aquests deu anys de treball, els responsables de Zuá 
desitgen continuar oferint oportunitats als nens, nenes i joves de Las Palmitas. Per aquest 
motiu, fan una nova crida a col·laborar amb el Plan padrino. Per a més informació podeu 
consultar el seu web: www.fundacionzua.org 
 
 

 Ajudantajudar, present a la jornada cultural de l’Associació d’empleats de 
“la Caixa” a Barcelona 

El passat 27 d’abril, va tenir lloc la IV Jornada Cultural de  
l’Associació d’empleats de la Caixa. Els seus responsables van 
convidar diversos representants d’entitats del Tercer Sector a 
participar-hi i tenir, així, l’oportunitat de donar a conèixer les 
seves activitats. Ajudantajudar fou una de les entitats invitades i, 
en aquesta ocasió, el seu objectiu va ser presentar el projecte de 
construcció d’un pou d’aigua potable a la població de Kithunthi 
(Kenya). Vam tenir la sort de comptar amb la presència de Regina 
Mbithi, la responsable del projecte a Barcelona. 

http://www.fundacionzua.org/
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 Reserveu a la vostra agenda: diumenge 15 de juny, una tarda per a riure 
plegats. 

¿Què us en sembla de la proposta d’acabar el curs passant junts una bona estona? A 
tots ens anirà bé una “dosi de bon humor” per a deixar de banda, durant un parell  
d’hores, les preocupacions i la rutina. De què es tracta? D’una obra de teatre amateur 
protagonitzada per persones que posen el seu art al servei de la solidaritat. Aquest 
cop donaran vida a l’obra “Los pardillos”, “un divertit embolic ple de confusions amb 
un final molt sorprenent”. 

Aquest grup d’actors, amb el seu director al front i els seus tècnics al costat, 
col·laboren des de fa anys amb la Fundación Concordia. Les seves actuacions estan 
destinades a recaptar fons per als projectes que l’esmentada fundació té a 
Llatinoamèrica, Àfrica i Espanya. Creada pels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús  i 
Maria, la fundació Concordia treballa per a aconseguir un desenvolupament integral de 
les poblacions més desfavorides i en les quals aquests missioners són presents. 

Així, doncs, us convidem a anotar en la vostra agenda aquestes dades: 

 

Obra: Los pardillos 

Dia: Diumenge 15 de juny, a les 7h. de la tarda 

Lloc: Col·legi Immaculada Concepció d’Horta (c/Granollers, 28 - Barcelona). 

Moltes gràcies per cedir-nos el teatre gratis! 

Preu entrada: 8€ 

Fila 0 ajudantajudar: ES38 2100 3317 1922 00120293  

 
En aquesta ocasió, i fruit de l’amistat, ajudantajudar també serà beneficiària, 
juntament amb la fundació Concordia, del que es recapti en aquesta funció. Us 
agrairem que feu difusió de l’acte perquè puguem ser molts els qui passem una bona 
estona! 

 


