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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
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Vocals: Jordi Cussó Porredón
 Eduardo Elizalde Bedos
 Pere Guinart Palenzuela
 Josep M. Pursals Marco



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.
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El que hem fet el 2017 4

Escolarització infantil, 
primària i secundària: 
838 alumnes

Reforç escolar: 
100 infants

Espai de lleure i de 
creativitat a infants 
vulnerables: 
82 infants

Promoció de la 
soledat i el silenci: 
40 persones Renovació

infrastructures escolars 
i universitàries: 
237 infants i estudiants

Suport alimentari a 
persones refugiades: 
1.250 Persones 
refugiades

Estudis universitaris: 
26 joves

Oferir residència i 
assistència jurídica a 
immigrants sense papers: 
20 homes subsaharians

 Atenció sanitària: 
8 infants

Suport nutricional 
a infants i joves 
vulnerables: 
158 infants

Empoderament 
de dones: 
65 dones

Suport a famílies 
víctimes d’inundacions: 
3.150 Persones

Formació d’adults: 
5 dones mares 
i cap de família

Persones beneficiades 
directament 

5.979

Com ho hem fet?

Organitzant actes 
benèfics

Mediació amb Caritas 
Diocesana de Barcelona 

i amb l’Associació
Somriure Humil

Amb 
voluntariat

Amb el suport de 
persones i entitats



Amb tu ho hem fet possible

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

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

•   Suport a la rehabilitació d’una adolescent 
amb discapacitats diverses 
Asociación Grupo Claraeulalias (La Cuchilla 
- Rep. Dominicana)

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

•   Empoderament econòmic de les dones en 
zona rural  
Kanini Kaseo (Kithunthi, Kenya)

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

Hem donat suport a 11 projectes: 
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•   Manteniment d’una escola bressol rural  
Pursat - Keov Mony (Cambodja) 

•   Acollida immigrants subsaharians sense 
papers 
Pueblos Unidos – Baobab (Madrid)

•   Suport alimentari a persones refugiades 
En Red SOS Refugiados (Atenes, Grècia)

•   Suport integral a l’escolarització d’infants de 
primària i secundària 
Chamchenga i Takumana (Malawi)

Amb tu ho hem fet possible 6

•   Ajudantajudar les persones a través de 
beques 
(Rep. Dominicana, Xile i Colòmbia).

“Quan et dius a tu mateixa que no pots 
solucionar-ho tot, llavors és quan ho pots fer 
tot, per molt impotent que et sentis o encara 
que et pugui semblar impossible”.
(Felicitas Cembranos, Impulsora del centro VTA 
de Kinshasa).



Amb tu ho hem fet possible

•   Ajudes escolars per a infants i joves 
vulnerables. 
Religioses Dominiques de la Presentació 
(Croix des Bouquets, Haití)

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

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

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

•   Renovació residència d’estudiants 
universitaris 
Missioners Combonians (Addis Abeba, 
Etiòpia)

•   Renovació del menjador escolar 
Carmelites Missioneres 
(Quito, Equador)

Fruit de la nostra tasca de mediació amb Caritas Diocesana de Barcelona s’ha ajudat 
aquests 6 projectes:
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Amb tu ho hem fet possible
Visites de responsables de projectes:
 •   El mes de gener ens va visitar la Gna. Gloria Inés González, 

Dominica de la Presentació i directora de l’escola mixta San 
Carlos Borromeo, a Haití. Va tenir l’oportunitat de conèixer 
la Dra. Casademont, pediatra a Barcelona, que desitjava fer 
un voluntariat en el Centre Pediàtric que dirigeix la mateixa 
Congregació a Haití.  
 
La Gna. Gloria també va poder conèixer el voluntari de Caritas 
Diocesana de Barcelona, entitat de qui han rebut ajuda.

•   També vam rebre la visita de la Gna. Felicitas Cembranos, 
fundadora del projecte VTA d’acollida i acompanyament a 
nenes i adolescents del carrer, a Kinshasa (Rep. D. Congo). 
Des de fa uns 3 anys viu i treballa a Andalusia, concretament a 
Campohermoso (Almeria), en l’atenció de persones immigrants. 

 Acollida, formació i acompanyament:
•   Assessorament a Pilar Vicente, Vicepresidenta per a Espanya 

i Portugal de l’entitat INTLStone.
•   Col·laboració en un treball de recerca amb alumnes del Col·legi 

Montserrat. El tema versava sobre l’aprofitament de l’aigua 
domèstica a partir de la creació d’un producte i la seva posterior 
venda. La previsió era destinar-ne els beneficis a donar suport a 
un dels nostres projectes, la construcció d’un pou a Kenya.

Actes benèfics: 
•   3r Concert benèfic de Primavera amb Ihsanlulu.  

Amb l’objectiu de recaptar fons per al projecte de manteniment 
de la guarderia de Keov Mony (Cambodja), el grup Ihsanlulu 
va oferir un concert en què van repassar cançons dels 80 de 
diversos autors: Llach, Serrat, Cohen, Beatles... 

•   10è Concert de Santa Llúcia. 
Amb motiu del 10è aniversari d’aquests concerts, vam comptar 
amb la participació del conjunt Ensemble incordare, format per 
la soprano Mª Teresa Vert, Daniel Garcia al piano i el violinista 
Enric Riera. La Mª Teresa és la impulsora d’aquesta iniciativa, 
juntament amb la Sra. Montserrat Barata, a qui vam homenatjar 
i recordar.
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Voluntariat
Aquest any hem facilitat la realització de voluntariat internacional a tres persones:

Sandra Corberó, una jove pre-
universitària que ha fet una estada 
de 3 mesos a Sanghé (Senegal), 
col·laborant amb dues escoles de 
les religioses de la I.C. de Castres.

Així mateix hem assessorat altres joves interessats a realitzar un voluntariat internacional 
l’any 2018.
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Ser voluntària és una oportunitat 
única per conèixer altres realitats, 
per aprendre a valorar i a compartir, 
per veure que es pot ser molt feliç 
amb molt poca cosa. Però sobretot, 
ser voluntària és contribuir per fer 
d’aquest món injust un món una 
mica més just.

Dra. Rosa Mª Casademont, pediatra 
al CAP Vallcarca-Sant Gervasi 
(Barcelona). El seu temps de 
vacances l’ha dedicat a col·laborar 
al Centre Pediàtric Marie Poussepin, 
a Croix de Bouquets (Haití).

Voluntariat és anar-se aproximant 
al “TANT COM PUC” dels meus 
mestres de quan era petita.

Aleix Anducas, Director de logística 
en SAF-Holland.
Va fer un voluntariat a la “Casa de 
cuidados Azalea” (Sichuan, Xina).

Fer un voluntariat és gaudir d’una 
oportunitat per créixer.



Sensibilització i difusió
•   Inici del projecte Mirades a Instagram. 

L’objectiu és oferir una reflexió setmanal a partir 
d’una fotografia i de temes relacionats amb la 
cooperació, el medi ambient, la persona, etc.
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•   Taller sobre Comunicació per a la vida, a càrrec de 
Rosa Rovira, voluntària d’ajudantajudar.

•   Xerrada de Márcia Skibick sobre Educació biocèntrica a 
partir del projecte que es duu a terme a la comunitat rural 
de San Vicente de Meruoca, al Brasil. Aquesta activitat es 
va fer amb la col·laboració del centre ADES de salut de 
Barcelona.

•   Edició periòdica del News Letter i presència a les xarxes socials



Relacions institucionals
•   Col·laboració de l’empresa 

CBRE en la cessió d’espais 
per a celebració d’actes 
benèfics d’ajudantajudar.
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•   Col·laboració i mediació 
amb l’Associació Somriure 
humil (Terrassa) per a 
ajuda a projectes.

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

Una de las lecciones más importantes que aprendí en la fundación Zuá la 
recibí de una niña, quien al conocerme como tutora -en ese momento yo 
tenía 17 años-, me preguntó si tenía hijos y yo le dije que no. Mi respuesta 
la sorprendió mucho y me comentó que para ella era muy normal ver 
madres muy jóvenes y que a mi edad yo no tuviera hijos y que, además, 
estuviese estudiando en la universidad era algo casi inconcebible.

Testimonio desde la Fundación Zua 
(Colombia)

“El ARTE DE VIVIR”

Desde ese momento me di cuenta de la labor tan importante de la fundación, porque nos enseña que 
no necesariamente por haber nacido en las condiciones que nacimos y por haber sido criados de cierta 
manera, estamos destinados a seguir ese estilo de vida. Por el contrario, podemos generar un cambio y éste 
comienza por nosotros mismos. 

Gracias a la Fundación hoy puedo decir que soy ADMINISTRADORA TURÍSTICA Y HOTELERA.

Judy Alejandra Campos
Bogotá - Colombia

“Ningú és tan ric que no pugui rebre 
ni tan pobre que no pugui donar” 

(Dom Helder Camara)
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Els nostres col·laboradors
• Airbnb
•  Alta Diagonal
•  Artyplan
•  Bambola
•  Bufete Gomariz, Carballeda Abogados 

Asociados S.C.P.
•  Caritas Diocesana Barcelona
•  CBRE
•  Centre Dietètic Casellas
•  Centre Edith Stein
•  Clinicum Seguros S.A.
•  Coca Cola
•  Compensa Capital Humano S.L.
•  Coral Da Capo
•  Departament de Justícia - Generalitat 

de Catalunya
•  Departament de Benestar i Família  

Generalitat de Catalunya
•  DJ Seto
•  Dominium Viatges
•  Editorial Edimurtra
•  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. Eulàlia 

de Vilapicina
•  Grup Perelada
•  Grupo Ático
•  Häglofs
•  Helped by you
•  Institució Josefa Maresch Servet
•  Institut d’Estudis Catalans
•  Institut Diversitas
•  CaixaBank 
•  Meller
•  Momo Media
•  Moove
•  MRW – Acció social
•  Musical Difusió
•  Natura
•  Phun
•  Portaventura Fundació
•  Propaganda
•  RACC. Bonus
•  Raúl Campuzano.com
•  REVOJ
•  Salas Plushàbit S.L.
•  Seremp
•  Subarna
•  Teaming
•  Treballadors públics solidaris de l’Hospitalet 

de Llobregat
•  Único Hotels & Real Estate SLU
•  Winche Redes Comerciales S.L.
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Si vols ajudar-nos, pots fer el teu donatiu a:
CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293

GRÀCIES!


