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Presentació 

 

Benvolguts amics i amigues: 

Ens plau fer-vos arribar la Memòria d’Activitats del darrer exercici 2014 amb el desig que 

la seva lectura us faci sentir l’alegria d’haver pogut col·laborar a fer més digna, amable i 

segura la vida de moltes persones. 

També volem compartir amb tots vosaltres una bona notícia: la nova Llei de Mecenatge 

que s'ha posat en marxa aquest any 2015 i que millora les desgravacions de les vostres 

aportacions. D’alguna manera “premia” la vostra fidelitat, tant dels qui col·laboreu amb 

ajudantajudar com a persones físiques com els qui ho feu des de la vostra empresa. 

Així mateix, us comuniquem que després de sis anys de treballar a la seu del carrer 

Provença, ens hem traslladat a l’entresòl 1ª del c/ l’Avenir 40 de Barcelona. Tant en un 

cas com en l’altre, ha estat possible disposar d’una seu gràcies a la generositat de 

persones i institucions que estimen i donen suport a la nostra tasca. 

Amb el nostre agraïment per la vostra amistat i recolzament, us desitgem que tingueu un 

bon inici de curs! 

 

Equip directiu 
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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 Europa 

(Espanya). 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 
    José Luis Gomariz Verdú 
    Josep M. Pursals Marco 
    Lluís Rullan Colom 
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La nostra acció 

Les nostres accions s’emmarquen dins dels següents apartats: 

 ► Mediació: aquesta és l’acció que millor defineix ajudantajudar donada la seva 

vocació de crear ponts, de sumar esforços i d’unir sinergies entre diverses entitats. Es 

tracta d’afavorir el contacte entre les que tenen capacitat d’ajuda (fundacions, empreses, 

etc.) i les que necessiten ser ajudades (les que treballen directament sobre el terreny) 

amb la finalitat d’aconseguir ajuda, ja sigui financera o béns materials concrets.  

 ► Suport a projectes: assumim el repte de treballar per la consecució de recursos 

econòmics per tal que es pugui dur a terme un projecte. Així, organitzem activitats 

benèfiques diverses, ja siguin promogudes per ajudantajudar o a iniciativa d’algun 

col·laborador particular. També busquem el suport d’empreses i d’altres entitats per a la 

mateixa finalitat. 

 ► Sensibilització i difusió: La seva finalitat és oferir eines de comprensió sobre les 

societats contemporànies, Així com un acostament a les raons mateixes de la solidaritat.  

► Voluntariat: per a entitats no lucratives com ajudantajudar, la presència i 

col·laboració de persones voluntàries és de gran valor pel que suposa d’aportació 

personal, temps, coneixements i habilitats. D’altra banda, la participació del voluntariat 

en alguns dels projectes que ho demanen, ofereix possibilitats de mutu enriquiment 

personal.  

► Promoció humana i social: es du a terme a través de petites aportacions 

econòmiques (programa ajudantajudar les persones a través de beques) o de 

microcrèdits, per tal de fomentar la formació de persones per a la seva capacitació 

laboral, o bé per impulsar una petita empresa familiar i/o comunitària de cara a l’auto 

sosteniment. Té un efecte multiplicador que fa fructificar les ajudes en progressió 

geomètrica. 

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

Entenem que interessar-se pels altres, la simple obertura als altres - ja siguin pròxims o 

llunyans -, són una oportunitat per a educar les nostres perspectives, la nostra manera de 

pensar, sentir i d’actuar. Ens capacita per a entendre allò que és distint, diferent i integrar 

la novetat i la riquesa que comporten.  
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Accions realitzades durant el 2014 

 

1- Ajuda a projectes  

 

Aquest any 2014 hem donat suport a un total de 10 projectes que ha significat 

ajudar prop de 22.000 beneficiaris (directes i indirectes): 
 

A través de la nostra tasca de col·laboració iniciada el 2011 amb Caritas de 
Barcelona per tal d’atendre emergències produïdes per catàstrofes naturals, l’ 
any 2014 han rebut ajuda dues congregacions religioses que treballen a 
Filipines. En aquesta ocasió els donatius s’han destinat a pal·liar els efectes 
que va deixar el pas del tifó Yolanda el novembre del 2013.  

 
- A la ciutat de Borongan, les religioses Dominiques de l’Anunciata han 

promogut la construcció d’un centre polivalent perquè, arribat el cas, pugui 
servir com a refugi per a la població davant noves arribades de tifons ja que el 
Yolanda va malmetre la majoria de cases i va ser difícil trobar un lloc on poder 
refugiar-se.  
 

- Amb la coordinació de les Germanes Carmelites Missioneres, a les poblacions 
de Bayuyan i Lawan, s’hi ha construït un total de 100 cases (50 a cada 
població) per a les famílies que ho van perdre tot i que van haver de començar 
de zero. 

 

      
Imatges d’una família amb la nova casa a Bayuyan 

 
 

 
Imatge del futur centre polivalent a Borongan 
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- Suport integral a domicili a persones grans sense recursos (Ciutat Vella, 

Barcelona). Els usuaris d’aquest projecte arriben a través de derivacions de 
serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Barcelona, des de 
l’Ambulatori del Barri, per altres entitats socials del territori, o bé directament 
recomanats per algun veí. Reben ajuda de tot tipus: neteja de la llar, 
acompanyament al metge, higiene personal, menjar, etc. Aquest projecte el 
gestiona la Fundació Roure. 

 

 

 
 

- Projecte Impuls (Ajudantajudar les persones): un total de 7 persones han 
estat beneficiades per aquesta ajuda que els permet continuar donant 
suport a projectes de desenvolupament, a seguir els seus estudis o bé 
cobrir necessitats bàsiques de famílies en risc. 
 
 

- Suport a Lidia Mª de los Santos (Rep. 
Dominicana). Un any més aquesta nena amb  
limitacions psíquiques i físiques importants, ha 
pogut assistir als tallers de rehabilitació i reforç 
per tal de recuperar una mica més d’autonomia i 
guanyar en capacitat de comunicació.  

 

 
 
 

 

- Teaming for a Mònica van Eyle (Barcelona). La Mònica és una adolescent 
carregada d’energia que encomana vitalitat i alegria al seu entorn. Les 
conseqüències de la greu malaltia amb que va néixer, una hidrocefàlia, no 
han impedit que pugui desenvolupar-se i gaudir de la vida tot i les seves 
serioses limitacions. 
 

La Mònica amb el seu pare, Jil 
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- Reforç escolar i nutricional als infants acollits al Centro Abierto Patio 
Bonito (Bogotà, Colòmbia). 
 

 
 

 

- Ajuda a infants cremats a causa de petits accidents domèstics i que 
segueixen teràpies i cures al centre Casabierta (Santiago, Xile). 
 

 

 
 

- Promoció sociolaboral i educativa a la comunitat de Takumana (Malawi). 

                

    Molí de cereals      Biciambulàncies 

                      

                      Infants a l’escola 
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- Foment de la soledat i el silenci a la Murtra Santa María del Bosque 
(Colòmbia). Ofereix un espai on les persones que ho desitgin puguin 
retirar-se durant un temps a viure l’experiència de fer soledat i silenci. Això 
ho fan amb el convenciment que aquesta pràctica ajuda les persones a 
viure d’una manera més harmònica i en pau amb si mateixes i, per 
extensió, amb els altres i l’entorn.  
 

 

2- Altres activitats 
 

 Concerts benèfics:  
 

- El mes de gener i amb la col·laboració del grup OurBand vam celebrar 
el primer concert de l’any a la sala Cabaret Berlin de Barcelona. 

 

- Com ja és tradicional, el mes de desembre va tenir lloc el VII concert de 
Santa Llúcia, aquesta vegada amb el Quartet de corda format per 
Laura Urteaga, Neus Navarrete, Patricia Gómez i Inés de Juan. Celebrat 
a l’auditori del Centre Edith Stein. 

 

 
                                                 Actuació conjunta del Quartet                           Actuació de Laura Urteaga 
 
 

                                                
                                               Actuació d’Inés de Juan 

 
 

 

 El mes de març vam celebrar la Campanya “Dia del pare”per al projecte 
Teaming for Mónica van Eyle amb la col·laboració de l’empresa City Time 
S.L. 
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 El 15 de juny, i com a final de curs, vam posar una nota d’humor amb una 
obra de teatre solidari en col·laboració amb Fundació Concòrdia i l’escola 
Immaculada Concepció d’Horta. Es va representar l’obra “Los pardillos”. 

 

 

 
 

 

 Hem continuat treballant en el projecte ajudantajudar les persones en la 
seva vessant d’acollida,  acompanyament i formació.  
 

 S’ha incorporat una nova voluntària per donar suport a la tasca de recerca 
de recursos. 
 

 Amb l’objectiu de conformar un consell assessor econòmic, hem iniciat 

sessions de treball amb nous amics col·laboradors per dinamitzar l’acció 

d’ajudantajudar.  
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3- Comunicació i Sensibilització 

 

 Participació en la jornada cultural de l’Associació dels empleats de “la 
Caixa” (27 d’abril). L’objectiu ha estat donar a conèixer diverses entitats del 
tercer sector amb les quals “la Caixa” hi col·labora puntualment. 

 

                                   Regina Mbithi a l’estand d’ajudantajudar 

 

 Edició periòdica del News Letter 

 Edició de la Memòria d’activitats 2013 

 Presència a les xarxes socials 
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4- Informe econòmic 

 

 

Fonts d’ingressos 

 

 
 
 

 

 

 

Distribució de les ajudes 
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5- Qui col·labora amb nosaltres  

 

- Associació empleats de “la Caixa” 
- Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados S.C.P. 
- Caritas Diocesana Barcelona 
- Centre Edith Stein 
- City Time S.L. 
- Clinicum Seguros S.A. 
- Compensa Capital Humano S.L. 
- Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya 
- Departament de Benestar i Família - Generalitat de Catalunya 
- Dominium Viatges 
- Editorial Edimurtra 
- Escola Immaculada Concepció d’Horta 
- Espai von Balthasar 
- Fundació Cottet-Mor 
- Fundació l’Avet 
- Fundació Concòrdia 
- Fundació Mas Molas 
- Fundación Antoni Serra Santamans 
- Grup Urband 
- Grupo Intercom 
- Grupo Ático 
- Institució Josefa Maresch Servet 
- Institut d’Estudis Catalans 
- la Caixa 
- Momo Media 
- MRW – Acció social 
- Musical Difusió 
- RACC. Bonus 
- Sala Cabaret Berlin 
- Salas 92 Associats S.L. 
- Seremp 
- Subarna 
- Teaming 
- Único Hotels & Real Estate SLU 
- Winche Redes Comerciales S.L. 
- 97 PAM S.L. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

GRÀCIES! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


