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Benvolguts amics i amigues:

L’any 2013 ha estat un any difícil a tots els nivells, també en el nostre àmbit d’actuació, ja que les desigualtats es mantenen o aug-
menten tant a nivell global com local.

En el món on AASARA es mou, el dels nens i nenes dels cinturons subsurbials de l’Índia, les necessitats continuen essent enormes 
perquè el creixement demogràfic, en aquests nivells de població, segueix imparable i, com a conseqüència, les infraestructures bàsi-
ques de vivenda i serveis dignes, les d’educació 
i les de sanitat no arriben a aquests enormes 
col·lectius infantils que pateixen la migració im-
parable i desesperada del camp a la ciutat. Allí, 
a la gran urbs, són expulsats fins i tot dels seus 
assentaments deixant-los sense cap esperança 
de poder aconseguir un mínim d’estabilitat per-
sonal o familiar.

Gràcies al compromís dels nostres socis, volun-
taris, empreses i col·laboradors, hem pogut 
mantenir molt alt el llistó del nostre esforç, 
treballant sobre el terreny, renovant i especialit-
zant els nostres projectes i contraparts per tal 
de respondre a les exigències actuals. També 
hem volgut expressar la nostra sensibilitat local 
incorporant-nos testimonialment a un projecte 
infantil del nostre entorn proper, sense desviar-
nos, per això, de la nostra missió i vocació his-
tòrica amb els nens de l’Índia.

Aasara també ha participat en un nou projecte itinerant de suport sanitari infantil a Mumbai que actua al cor mateix dels propis slums 
i, en el futur, ho pensa seguir fent, aportant, allà on calgui, el suport de les nostres iniciatives sanitàries i educatives.

Amb aquesta memòria, volem compartir amb vosaltres aquestes actuacions i mantenir, amb la vostra ajuda, la il·lusió per seguir llui-
tant junts contra la pobresa i l’exclusió infantil.

Esperem seguir comptant amb la vostra confiança i amb la de nous col·lectius del vostre entorn, sensibles a la nostra missió i als 
nostres projectes.

Rebeu, per aquest motiu, tot el reconeixement i la major consideració de

Juan A. Pons-Serés 
President d’Aasara 

Carta del President
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Aasara és una organització no governamental per al 
desenvolupament (ONGD), legalment constituïda l’any 
2001 com a associació sense ànim de lucre, federada a 
la FCONG i declarada d’Utilitat Pública al 2008.

En col·laboració amb cinc contraparts locals dedica-
des a l’atenció de la infància més desfavorida, Aasara 
promou, finança i supervisa projectes d’ajuda als street 
children, els nens i les nenes del carrer de Mumbai, a 
l’Índia. Aquestes entitats realitzen, amb gran efectivi-
tat, una labor d’acollida, educació i posterior reinserció 
dels street children, gràcies al seu contacte directe amb 
la problemàtica que es viu a la zona.

La MISSIÓ, que compartim amb les nostres contraparts de la 
zona, és cobrir les necessitats bàsiques dels street children i fa-
cilitar-los les eines necessàries per al seu desenvolupament per-
sonal, intel·lectual i professional. Considerem que l’educació és 
l’únic actiu que els permetrà trencar el cercle viciós de la pobre-
sa i reinserir-se a la societat com a membres de ple dret.

La VISIÓ d’Aasara contempla la necessària regeneració del món 
infantil més marginat dels suburbis urbans de Mumbai. El nostre 
model opta per la transformació social a través de la reinserció 
i l’educació.

Els VALORS que distingeixen a Aasara són:

·  Solidaritat amb la defensa dels Drets Universals de la Infància.
 
·  Compromís actiu amb les nostres contraparts locals en la seva 

lluita contra la marginació, la desigualtat i la misèria infantil.
 
·  Coherència interna en prioritzar l’execució de projectes i limi-

tar les despeses d’estructura, gràcies a una Junta Directiva i a 
un equip de col·laboradors voluntaris.

 
·  Transparència en els nostres comptes. Perseguim l’objectiu de mà-

xima exemplaritat en la nostra comptabilitat, comprovada a través 
de la Auditoria anual de comptes, la declaració d’Utilitat Pública i 
la certificació del Codi Ètic de la Federació Catalana d’ONG per la 
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament (FCONG).

Aasara 
Associació per a l’ajut dels nens del carrer de l’Índia
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Les nostres contraparts

SISTERS OF CHARITY OF ST. ANNE
Aasara va ampliar el seu radi d’acció a la ciutat de Thane al barri de Mira Road a través de la seva contrapart Sisters of 
Charity of St. Anne, que des de la reconeguda residència femenina d’Ankur es dedica exclusivament a la infància més 
desfavorida.
Aasara va finançar, en el seu moment, les despeses del desplaçament a l’escola i les d’equipament, així com el reforç 
escolar diari, de les 230 nenes que resideixen a Ankur, la majoria òrfenes. 
Aasara també finança el seu programa de nutrició, combinat amb la promoció de l’escolarització, a l’slum de Ganeshnagar 
Seguint el model d’Ankur, al juny de 2010 Aasara va inaugurar, i subvenciona íntegrament, la residència masculina 
Dilkhush per a 45 nens que van a l’escola del poble de Gorai, a prop de la residència.
L’any 2013 Aasara va iniciar el finançament d’un nou projecte de la mà d’aquesta contrapart. Es tracta d’un ambulatori 
mòbil amb el que recorren els slums de la zona per proporcionar assistència a centenars de persones que no tenen accés 
a una atenció mèdica de qualitat i per atendre altres necessitats relacionades amb la salut.

ASHADEEP ASSOCIATION
Aasara dóna suport a l’Associació local Ashadeep que gestiona set centres de dia per més de 800 nens i nenes a les 
barriades del districte d’Andheri East impulsant projectes.
El primer, a l’slum de Dindoshi, és un ambulatori mèdic on els nens i nenes i les seves famílies, reben assistència mèdica 
gratuïta. Les malalties més freqüents són les dermatològiques, les febres i les diarrees.
El segon projecte, també a l’slum de Dindoshi, és un taller de tall i confecció per a 30 adolescents del mateix barri que 
reben orientació laboral després de l’escolarització bàsica obligatòria.
El tercer projecte dóna suport específic a fills –i particularment a filles– de vídues, mares solteres o repudiades, proporci-
onant-los acollida, alimentació i reforç escolar en els centres de dia d’Ashadeep. Amb aquesta ajuda al seus fills/es es 
pretén assegurar que les mares puguin tirar endavant les seves “famílies”, amb dignitat, mentre que a elles també se’ls 
exigeix que obtinguin, amb el seu treball, els mínims per mantenir l’estructura d’una “llar” pròpia.

MACARISM GROUP
Aasara finança i executa, a través de la Institució social Macarism Group, dos programes de beques d’estudis destina-
des a nens i nenes, amb poder adquisitiu nul, que viuen als slums de Jogeshwari i Andheri, al barri d’Andheri East. 
Aquestes beques cobreixen les despeses de la matrícula, l’equipament, els menjars i els desplaçaments. Aasara supervi-
sa dos cops a l’any la marxa del projecte i entrevista personalment tots els alumnes becats i els seus pares.

AASARA TRUST MUMBAI 
L’ONG índia Aasara Trust Mumbai fundada l’any 1993 a la ciutat de Thane, Gran Mumbai, de la que n’hem pres el 
nom, gestiona diversos centres d’acollida i formació per a nens i nenes del carrer.  
Després del nostre últim viatge de seguiment dels projectes s’han renovat els programes amb totes les nostres contraparts.  
Cal destacar que deixarem de donar continuïtat als programes corresponents a Aasara Trust a Thane, a partir de l’1 
d’abril de 2014, ja que els seus resultats no s’ajusten als requisits d’eficàcia i millora continuada que, des de fa temps, 
li han estat requerits.

MUMBAI CHESHIRE HOME
Aasara col·labora amb l’Associació local Mumbai Cheshire Home que es dedica a l’atenció de nens i nenes amb disca-
pacitats físiques o psíquiques d’un dels slums d’Andheri East.
El projecte on Aasara col·labora beneficia 54 nens i nenes discapacitats. Es tracta de donar-los una major qualitat de 
vida millorant-ne les condicions a través de tres actuacions. Primera: accés als serveis de rehabilitació integral desenvolu-
pats per fisioterapeutes professionals. Segona: assistència a classes de reforç acadèmic adequades a les seves capacitats.
Tercera: reunions de treball comunitari i formació dirigides a les seves famílies.

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL “LA INDOMABLE” – BARCELONA
AASARA ha col·laborat per primera vegada amb aquesta associació que coordina diverses associacions implicades en 
la cobertura i reforç de les necessitats bàsiques alimentàries al barri de Ciutat Meridiana a Barcelona.
El petit projecte d’Aasara, anomenat “Petit Sol”, ha contribuït al repartiment d’aliments infantils per a nens  i nenes de 
0 a 2 anys. Ha beneficiat 36 famílies amb bebès d’aquestes edats. Es preveu donar-li continuïtat al 2014.
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La ciutat de Mumbai

La República Federal Índia, amb una població superior als 1.170 milions 
d’habitants i amb un creixement previst pels pròxims 20 anys de més de 
300 milions de persones, s’està convertint, en termes macroeconòmics, en 
un país emergent de gran influència econòmica i estratègica en el món. Les 
seves xifres absolutes de creixement del PIB ho demostren

Mumbai és la primera megalòpolis econòmica de l’Índia, amb més de 20 milions d’habitants. Aquest gran pol urbà 
ha generat, desgraciadament, un immens cinturó de pobresa provocat per la immigració rural que creix cada dia.

Les persones que emigren a la ciutat hi 
arriben somiant amb un benestar immedi-
at però, ni l’estructura dels serveis, ni les 
condicions econòmico-socials fan possible 
que hi hagi oportunitats per a tothom. 
El resultat és una densitat de població a 
Mumbai capital de 22.653 habitants per 
km²; 4,5 vegades la de Madrid per a la 
mateixa superfície de 600 km². Aquesta 
massa de població ocupa fins a 4.500 
km² de l’àrea metropolitana que suma 
20,9 milions d’habitants. Del quals 10 
milions “viuen” en barris i districtes su-
burbials i més de 5 milions als coneguts 
slums, agrupacions gegantines i irregulars 
de barraques prefabricades, mòbils o per-
manents.
La deficiència o la inexistència d’infraes-
tructures higièniques i de serveis, l’origen 
rural de les famílies, els factors socials i 

des objectives innegables. Cal destacar, 
però, que aquest desenvolupament no 
ha beneficiat tothom. Gairebé un 40% 
de la població s’ha quedat encara més 
marginada i distanciada de la resta de la 
ciutadania. Això explica que més de 350 

La força de les seves importacions i ex-
portacions, la incorporació del país als 
fòrums internacionals més destacats, 
juntament amb un important ascens de 
les seves classes mitges amb més poder 
adquisitiu i capacitat consumista, són da-

L’Índia

religiosos, el sistema discriminatori de 
castes, la falta d’oportunitats laborals, 
etc., provoquen als slums unes condici-
ons de vida pèssimes i fan inabastable el 
progrés tan desitjat. Aquesta situació hu-
mana es pot ignorar, però és real, visible, 
permanent, imparable, creixent i de difícil 
o impossible solució per part dels poders 
polítics i administratius de la ciutat.

milions d’habitants (7 vegades Espanya), 
visquin per sota del llindar de la pobresa 
(amb menys d’1,5 € al dia). Aquestes per-
sones es distribueixen en enormes grups 
de població, tant en el món rural més 
castigat pel clima i la immigració, com 
al món urbà refugi natural de l’anterior. 
Tot i l’existència d’un sistema polític par-
lamentari, en una societat amb una gran 
riquesa de valors i tradicions, hi ha esta-
blert un sistema de castes que legitima 
aquesta desigualtat.
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Es calcula que a l’àrea metropolitana 
de Mumbai hi viuen més de 100.000 
nens i nenes al carrer. Des de fa 13 
anys Aasara es dedica als street chil-
dren, principalment a Thane, ciutat 
suburbial del gran Mumbai amb 5 
milions d’habitants. 

Els nens i nenes d’Aasara
Tretze anys amb els street children

Aproximadament el 80% dels nens a l’Ín-
dia -n’hi ha més de 300 milions- perden 
la seva infància i pateixen situacions molt 
doloroses i difícils. Segons dades recents de 
l’UNICEF, a l’Índia hi treballen entre 75 i 
90 milions de nens. 

Les estadístiques demostren dades alar-
mants: cada 155 minuts és violada una 
nena menor de 16 anys, cada 13 hores una 
nena menor de 13 anys pateix maltracta-
ments i cada 24 minuts s’abusa físicament 
d’algun menor. A Mumbai i a Delhi, sis de 
cada deu víctimes són nenes menors de 
16 anys. Al voltant de 400.000 prostitutes 
són menors de 14 anys. A l’Índia hi ha uns 

5 milions de persones afectades de sida i 
cada dia se’n registren un promig de 800 
nous casos. Al 1996, el 52% de les treba-
lladores sexuals estaven infectades. A l’Ín-
dia hi ha la creença de que si un home amb 
sida té relacions amb una nena verge, es 
curarà. En aquests casos, per una nena, s’ar-
riben a pagar grans quantitats de diners. 
Lamentablement a Mumbai ens hem acos-
tumat a una realitat molt trista: nens i ne-
nes venent revistes, flors o te, netejant els 
parabrises dels cotxes, carregant paquets 
als magatzems, buscant qualsevol feina o 
demanant caritat. 

Aquests nens i nenes que treballen al carrer 
o que fins i tot es converteixen en nens del 
carrer, són un grup marginat de la societat, 
tal vegada un dels més dèbils per les seves 
característiques però, sobre tot, un dels més 
castigats a causa de la vulneració dels seus 
drets. Les dures condicions en les que viuen 
(explotació, refús, inseguretat, mals tracta-
ments, etc.) tenen un gran impacte en el 
seu creixement físic i mental. 

La pobresa és una malaltia que ho va des-
truint tot a poc a poc. La llar deixa de ser 
un lloc feliç i es converteix en un infern. Els 
nens són els qui més en pateixen les conse-
qüències. Molts fugen de casa o els n’expul-
sen. Un cop al carrer, sovint són maltractats 
i explotats per adults sense escrúpols que 
els organitzen en grups i els obliguen a re-
collir materials de rebuig com paper, plàstic 
o cartró. Se n’aprofiten i els paguen una 
misèria. 

Els nens dels barris baixos de Mumbai, 
en un esforç per resoldre el problema de 

la pobresa que pateixen a casa, surten al 
carrer a buscar feina. Sacrifiquen la seva 
educació, la seva infància, els seus jocs i el 
seu propi futur a canvi d’unes rúpies per a 
contribuir a l’economia familiar. Analfabets 
per sempre i amb la salut hipotecada. El 
80% dels adults que actualment pateixen 
tuberculosi, la van agafar treballant quan 
eren nens. L’exposició continuada a la pols, 
als productes químics, a la calor, a la llum 
excessiva o a la falta de llum, els afecta els 
pulmons, el fetge i els ronyons. La falta de 
descans, de temps per a jugar i la separació 
de les seves famílies, provoquen conseqüèn-
cies nefastes en la psicologia dels nens. 

Una societat en la que els nens treballen és 
una societat empobrida. El futur d’un país 
depèn de l’educació a les aules. Una altra 
dada preocupant és la que proporcionen els 
estudis sobre les presons a l’Índia, segons 
els quals una vuitena part de la població 
reclusa són nens. Aquests nens viuen en con-
dicions infrahumanes i se’ls utilitza com a 
“ajudants” per cuinar, netejar, rentar la roba 
i anar a buscar aigua per als presos adults. 

Aquests nens són molt vulnerables i tothom 
els maltracta, també la policia i el clima. 
Hi ha persones que creuen que aquests 
nens no tenen cor. Moltes vegades es diu 
que són lladres o delinqüents però no han 
comès cap crim, el seu únic delicte és que 
són pobres i que treballen al carrer. L’ex-
periència en els projectes d’Aasara ens ha 
ensenyat tot el contrari; aquests nens són 
models de compassió i tendresa. 

Aasara es dedica plenament a aquests 
nens i nenes en tots els projectes que de-
senvolupa. 

Font: Sisters of Charity of St. Anne;  
“Ankur Vision Statement”
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Reflexions de col·laboradors i amics 

Volem aportat el testimoni, les opinions i els comentaris de diferents persones vinculades a Aasara i que coneixen 
la realitat dels nens i nenes del carrer i dels nostres projectes.

P.M. John 
President 
Cheshire Homes India, Mumbai

L’inici d’un nou viatge:

En una de les seves visites a l’Índia, el 
febrer del 2011, el Sr. Juan A. Pons-Serés, 
President d’Aasara, va visitar Cheshire 
Home Mumbai i se li va presentar el vast 
treball que fem amb els infants i adults, 
discapacitats i econòmicament neces-
sitats, als slums de Mumbai. Va quedar 
tant impressionat que, personalment, va 
visitar algunes de les àrees on treballem 
en el si de comunitats que hem identi-
ficat com especialment necessitades 
d’intervenció.

Aquest fou l’inici del viatge de Cheshire 
Home Mumbai amb Aasara en el pro-
grama per anar “Construint les vides de 
persones amb discapacitat”. El seu nom 
evidencia el que fa el projecte: afectar i 
canviar, per a millor i prou sovint de ma-
nera permanent, les vides de nens i nenes 
amb discapacitat.

És estimulant percebre com Aasara, els 
seus membres i els seus donants, han de-
mostrat un autèntic interès pel benestar 
i el desenvolupament de tots els infants 

i les famílies a les quals arriba aquest va-
luós projecte.

Aasara ha demostrat gran empatia i una 
profunda comprensió, tant pels mètodes 
de treball del projecte com pels reptes 
de base que li són propis, qualitats for-
ça desitjades i valorades per qualsevol 
organització executora a l’hora d’establir 
lligams de col·laboració durables.

Al llarg d’aquests quasi tres anys de tre-
ball, el projecte d’Aasara ha arribat direc-
tament a 135 nens i nenes amb diversos 
graus de discapacitat, a través de la forma-
ció preparatòria, la subvenció de materials 
escolars i educatius, les intervencions te-
rapèutiques, la cirurgia correctora, el sub-
ministrament d’ajuts i aparells ortopèdics, 
l’assessorament a les famílies i assegurant 
determinats drets i prestacions per als in-
fants i les seves famílies, cosa d’impacte 
directe en les seves vides.

Esperem continuar, per molts anys, 
aquest meravellós viatge de la mà 
d’Aasara, col·laboració que valorem es-
pecialment.

Cheshire Homes va ser fundada pel bri-
tànic Leonard Cheshire –”Group Captain” 
i posseïdor de la “Victoria Cross”– per tal 
de proporcionar atenció a persones amb 
discapacitat, sense mitjans o amb prou 
feines algun mitjà per ocupar-se d’elles 
mateixes. La primera Casa (Home) situa-
da fora del Regne Unit la va establir el 
mateix Leonard Cheshire a Mumbai.

Cheshire Home es diferencia pel seu “Pro-
grama de Rehabilitació Basat en la Comu-
nitat” (Community Based Rehabilitation 
Programme – CBR) que cobreix les àrees 
temàtiques d’educació, accés a la salut i 
contribució als mitjans de vida. Fa prop de 
nou anys es va iniciar l’”Asha - CBR Pro-
gramme” i ja ha arribat a més de 5.000 
nens, nenes i adults de 53 barris de slum 
a les ciutats de Mumbai i de Thane. El 
Programa (“asha” es un terme indoiranià 
amb molt diversos significats: “veritat”, “or-
dre” o, como en aquest cas, “esperança”) 
es centra en realitzar les intervencions 
esmentades a barris concrets de Mumbai. 
El finançament prové, conjuntament, de 
donants individuals, filantrops, corpora-
cions i agències de cooperació.
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David Gómez  
Voluntari de l’Àrea de captació i fundrising

A principis del 2013, vaig arribar a l’Índia 
per primera vegada, en un viatge més de 
treball. Després d’haver recorregut mig 
món, vaig imaginar que seria un altre viat-
ge més, sense ser conscient, que canviaria 
el rumb de la meva vida.

Aquells primers dies, tenia una sensació 
confusa. D’una banda, jo seguia amb les 
meves reunions de treball en hotels de 
luxe, però al mateix temps, era conscient 
de la misèria i pobresa, que es feien pa-
tents en qualsevol racó de l’Índia.

Mumbai, va ser un detonant per mi veure 
nens i més nens, abandonats, indefensos, 
demanant, buscant entre les escombraries, 
sols davant una vida d’extrema duresa. No 
ho entenia, i segueixo sense entendre-ho: 
perquè la vida és tan injusta per a alguns? 
No hauria de tenir cada ésser humà, una 
oportunitat a una vida digna?

Quan vaig retornar a Espanya, tenia un sen-
timent de dolor i ràbia a la vegada, per la 
situació tan tràgica dels nens del carrer de 
Mumbai. Des d’aquell moment, vaig enten-
dre que el meu destí era lluitar per un món 
més just, ajudant a la gent més necessitada.

Uns mesos més tard a Barcelona, vaig co-
nèixer Juan A. Pons-Serés, president d’Aa-

sara, el qual em va mostrar com es podia 
ajudar els nens del carrer de Mumbai. Des 
del primer moment, els projectes d’Aasara 
em van captivar. Vaig decidir que havia de 
viure en primera persona aquests projectes, 
per entendre com es podia transformar la 
vida d’aquests nens.

Al febrer del 2014, vaig arribar de nou 
a Mumbai, i vaig dedicar diversos dies a 
visitar els projectes, i els slums (barris de 
barraques), d’on provenien els nens benefi-
ciaris dels projectes.

Els projectes que vaig tenir l’oportunitat de 
visitar van ser:

Projecte de rehabilitació de nens i ne-
nes discapacitats físics i psíquics dels 
slums de Andheri East, a través de la 
contrapart Mumbai Cheshire Home que 
es dedica a rescatar nens i nenes disca-
pacitats dels slums de Mumbai, oferint 
educació, amor, llar, i atenció per espe-
cialistes (rehabilitació i fisioteràpia), el 
que de vegades pot representar la vida o 
la mort del nen.

La tranquil·litat del lloc, la professionalitat 
del personal de Cheshire Home, l’assessora-
ment a les famílies, i el somriure dels nens 
beneficiaris, em va meravellar.

Projecte de suport integral a fills de mares 
solteres o vídues, a través de la contrapart 
Ashadeep: Lamentablement a l’Índia, les do-
nes d’aquesta índole són habitualment repu-
diades per la societat, el que fa que els fills 
d’aquestes, tinguin una dificultat afegida. 
Ashadeep, porta a terme una tasca increïble, 
donant un suport integral als nens (acollida, 
roba, alimentació, i educació).

La professionalitat, la vocació del personal 
d’ Ashadeep, i la benvinguda que em van 
donar els nens, em van fascinar.

Ambulatori mèdic en el slum de Dindoshi 
a través de la contrapart Ashadeep: Mit-
jançant aquest projecte, es dóna assistèn-
cia sanitària gratuïta, als nens i adults de 
les rodalies de l’ambulatori.

Ambulància d’assistència en slums de 
Mira Road, a través de la contrapart Sisters 
of Charity of. St Anne: Diàriament l’ambu-
lància recorre els slums més desfavorits del 
barri de Mira Road, donant assistència a les 
persones, facilitant medicaments, identifi-
cant nous malalts, i conscienciant d’aspectes 
rellevants per a la salut a la gent del lloc.

El dia que vaig visitar aquest projecte, no 
entenia com l’ambulància podia haver ar-
ribat a aquest lloc, veient les condicions de 
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dificultat del terreny. Em va commoure, la 
pobresa extrema de l’slum on era l’ambu-
lància; la necessitat d’ajuda humanitària 
era inqüestionable.

Programa de nutrició i escolarització en el 
slum de Ganeshnagar, a través de la con-
trapart Sisters of Charity of. St Anne: Cada 
dia a les 8 del matí, molts nens van a una 
cabina dissenyada per aquest efecte, per re-
collir una ració d’aliments (dos ous, una bos-
sa d’arròs i un envàs de llet), sempre que les 
seves famílies es comprometin a portar-los 
al col·legi públic. Cada nen disposa d’una 
cartilla en què es controla la distribució d’ali-
ments i l’assistència a l’escola.

Quina bona idea: Alimentació a canvi d’es-
colarització!

Residències permanents per a nens: 
Ankur i Dilkush, a través de la contrapart 
Sisters of Charity of. St Anne: La residència 
Dilkush (residència permanent per a nens), 
subvencionada íntegrament per Aasara, és 
un recés de pau, a la vora de la platja. El 
gaudi i la felicitat dels nens era manifest el 
dia de la meva visita.

Viure un dia complet, dia i nit a Ankur (resi-
dència permanent per a nenes), va ser una 
experiència increïble. Mai oblidaré aque-
lles cares d’alegria de les nenes d’Ankur, i 
aquesta autèntica felicitat tant de les ne-
nes, com de les germanes que fan possible 
dia a dia, aquest somni.

La visita a tots aquests projectes, va ser ino-
blidable, i vaig poder constatar en primera 
persona, com l’ajuda des de Barcelona fa 
realitat el somni de poder salvar aquests 
nens.

Els centres per a nens em van semblar un 
oasi enmig de l’infern dels slums de Mum-
bai.

Mai en la meva vida havia vist tanta feli-
citat com la que expressaven els nens dels 
centres, i això és el que em dóna forces, per 
seguir lluitant pels milers i milers de nens, 
que segueixen abandonats als carrers de 
Mumbai.
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Projectes 2013 

Residències permanents per a nens o nenes a les àre-
es de Gorai,  Digha i Neral a la perifèria de Mumbai.
Aasara promou, manté i finança aquestes residències perma-
nents amb una capacitat mitja de 50 nens/es entre els 6 i 
els 16 anys, que allotgen les 24 hores col·lectius infantils, 
majoritàriament orfes. Aquests centres, situats a llocs habi-
tualment tranquils, estan prop d’escoles públiques o concer-
tades on els beneficiaris/es van diàriament a seguir la seva 
formació regular. Aasara finança íntegrament l’estada, ali-
mentació, vestit, educació i material escolar dels nois o noies, 
que així troben una “llar” on residir.

Projecte de suport integral a fills i filles de mares sol-
teres o vídues de diversos slums. 
Gràcies a l’alta especialització de la nostra contrapart Asha-
deep, Aasara ha pogut significar-se també en l’atenció pre-
ferent de gènere, a través del projecte d’acollida integral a 
un grup de fills i, majoritàriament, filles de mares solteres 
o vídues. Las dones d’aquesta condició en las barriades de 
Mumbai no estan solament aïllades, sinó que sovint estan re-
pudiades socialment. Aquest projecte acull, vesteix, alimenta 
i finança l’educació dels seus fills i filles, de manera que les 
mares poden contribuir, mitjançant la seva dedicació laboral, 
al manteniment de la seva “llar”. És un projecte que porta la 
menció “In memoriam Maria Lluïsa Farré” com homenatge a 
la nostra col·laboradora pòstuma.

Acollida i allotjament permanent
120 beneficiaris
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Educació i nutrició
198 beneficiaris
Programa combinat de nutrició i escolarització a 
l’slum de Ganeshnagar.
En una experiència pionera, la nostra contrapart, Sisters of 
Charity of St. Anne, està portant a terme, gràcies a la contri-
bució d’Aasara, un projecte de promoció de l’educació i esco-
larització a l’entrada de l’immens slum de Ganeshnagar. Allí, 
a les 8 de cada matí, 100 nens i nenes de 6 a 14 anys van a 
la nostra cabina a recollir una ració alimentària diària –con-
sistent en 150 ml. de llet, dos ous i un sac d’arròs–, a canvi 
que les seves famílies es comprometin a portar-los a l’escola 
pública, certificant-ho amb una firma diària, acreditativa de la 
presència escolar, en la cartilla anual que els proporcionem.

Taller de costura per a adolescents  
de l’slum de Dindoshi.
De la mà de la contrapart d’Aasara, Ashadeep Association, 
financem una experiència professional per a 30 noies ado-
lescents, de l’slum de Dindoshi, que, cinc matins o tardes a la 
setmana, van a rebre un curs bàsic de formació professional 
en tall i confecció. En una sala del centre de dia s’han col-
locat 15 màquines de cosir manuals i tot el material neces-
sari per impartir-los una formació, un cop acabada la seva 
escolarització bàsica, i així qualificar-les per optar a un ofici i 
assolir una certa sostenibilitat en el seu propi barri.

Classes d’alfabetització infantil en el centre de dia de 
l’slum d’Ulhasnagar.
Aasara finança un centre pioner a la ciutat d’Ulhasnagar on, 
en dos torns de matí i tarda, es donen nocions de lectura 
i escriptura a nens i nenes de 3 a 8 anys i també s’hi fan 
activitats lúdiques de grup, proporcionant-los una dieta ali-
mentària.

Programa de beques de batxillerat per a adolescents 
de l’slum de Jogeshwari.
En col·laboració amb la contrapart Macarism Group, des de 
fa quatre anys Aasara beca dos grups de nois i noies ado-
lescents del barri de Jogeshwari. Després de l’educació obli-
gatòria, les nostres beques cobreixen el tram d’escolarització 
voluntària que, en escoles concertades, els permet obtenir el 
batxillerat; altrament es veurien obligats a buscar tota mena 
d’oficis per subsistir en els slums.
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Discapacitat infantil
54 beneficiaris

Programa extraordinari de reforç alimentari per a nadons
El dia 22 de desembre passat vam prendre la decisió, amb ca-
ràcter extraordinari,  de complementar a la ONG Vita Mundi, 
amb la que treballem en xarxa, en un projecte d’emergència 
excepcional, consistent en aportar recursos per a l’adquisició 
d’aliments infantils per a bebès de menys de 2 anys, desti-
nats a 86 famílies amb 120 nens, de l’àrea de Ciutat Meridi-
ana (Barcelona).
La realitat de pobresa extrema en aquesta barriada, com en 
d’altres de la nostra perifèria urbana, amb índexs d’atur su-
periors al 50%, es va manifestar l’any 2013 i això ens ha 
empès, encara que provisionalment, a reforçar aspectes nutri-
cionals concrets no contemplats per cap altre organisme. Pen-
sem que, entre tots, estem contribuint a crear vincles directes 
molt solidaris amb determinades realitats locals del nostre 
país.
Si en un futur ens necessiten, esperem poder respondre, sen-
se que això impliqui desviar-nos de la nostra missió i valors 

vinculats amb la situació d’emergència extrema infantil de la 
ciutat de Mumbai.

Projecte de rehabilitació de nens i nenes discapaci-
tats físics i psíquics dels slums d’Andheri East.
Aasara ha volgut abordar també el problema de la pobre-
sa infantil, donant suport a un projecte singular d’atenció a 
nens i adolescents en situació de forta dependència per la 
seva minusvalidesa, pertanyents a grups marcats per la misè-
ria estructural de diversos slums de Mumbai. La nostra con-
trapart executora, Mumbai Cheshire Home, és una experta 
organització índia de proximitat altament especialitzada, que 
en les seves instal·lacions els proporciona setmanalment ses-
sions de fisioteràpia i rehabilitació funcional, així com classes 
de reforç escolar adequades a les seves capacitats. També 
promou reunions reduïdes de treball comunitari amb les fa-
mílies, que així intercanvien experiències personals i reben 
formació col·lectiva segons les diverses dependències.
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Ambulatori mèdic a l’slum de Dindoshi.
Aasara també dóna testimoni del seu interès en la recupera-
ció infantil als slums de Mumbai amb la seva aportació a un 
programa sanitari gratuït. La nostra contrapart Ashadeep ha 
instal·lat, amb la nostra contribució, i el reforça cada any, 
un servei d’atenció infantil i adulta per als habitants propers 
al seu centre de dia a l’slum de Dindoshi. Allí, un petit equip 
mèdic, format per un doctor contractat a aquest efecte i una 
assistent social, atén tot tipus d’infeccions i malalties ordinà-
ries derivades de la falta d’higiene i de la malnutrició, entre 
altres causes, proporcionant medicines, de forma gratuïta, als 
beneficiaris.
 

Atenció sanitària
250 beneficiaris

Projecte “Ambulatori mòbil”. Ambulància d’assistèn-
cia sanitària als slums de Mira Road.
Dos professionals de la salut, una infermera i una assisten-
ta, recorren diàriament, amb una ambulància, diversos slums 
de l’àrea de Mira Road per tal d’assistir aquests col·lectius 
desfavorits i prevenir el màxim de malalties, conscienciant els 
seus habitants sobre aspectes de salut. Com que es tracta 
de barris marginals, amb condicions sanitàries precàries i on 
l’accés a una atenció mèdica adequada és ple de dificultats, 
el seu objectiu és identificar nous malalts, proporcionar as-
sistència immediata a les persones amb problemes de salut 
–o bé traslladar-les a un centre hospitalari si la situació ho 
requereix–, subministrar medicaments gratuïts i també im-
partir coneixements sobre salut, higiene i prevenció. Aquest 
projecte és a càrrec de la nostra contrapart Sisters of Charity 
of St. Anne.
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Aasara posa a disposició dels seus socis l’Informe d’Auditoria, sense  
excepcions, a 31 de desembre de 2013, realitzat per GM Auditors S.L.

Dades econòmiques 2013
Els comptes clars

Informe d’Auditoria

(en  euros)

Els Ingressos totals de 2013 han estat de 72.112 euros que representen  
un decreixement del 1,65% respecte del 2012.

Les Despeses totals han arribat als 71.126 euros, dels quals 54.850 euros  
s’han destinat als projectes; aquests representen una disminució del 13,52% respecte del 2012.

Les Assignacions reservades a projectes en curs o nous projectes suposen,  
a 31 de desembre de 2013, 30.000 euros.

Ingressos exercici  exercici 
 2012 2013
  
INGRESSOS TOTALS 73.320 72.112
  
• Socis i donants 42.299 30.959
• Promocions, Loteria, Comerç Just 9.092 9.878
• Ingressos d’empreses 14.500 21.500
•  Ingressos Institucions Financeres 7.429 9.775 

Despeses exercici  exercici 
 2012 2013
  
DESPESES TOTALS 81.726 71.126 
 
• Projectes de cooperació 63.425 54.850
•  Divulgació, Sensibilització  

(Exposicions solidàries) 4.152 1.455
•  Despeses Generals 

(Despeses oficina, telèfon, assegurances,  
Auditoria, etc.) 14.149 14.821

Despeses
(en %)

Ingressos
(en %)

Projectes de cooperació

Divulgació, Sensibilització

Despeses Generals

2

21

77

43

14

30

13

Socis i donants

Promocions, loteria  
i vendes fires

Ingressos d’empreses

Ingressos Institucions  
Financeres
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Sensibilització i comunicació

Actes divulgatius i institucionals

Durant l’any 2013 hem realitzat una sèrie d’accions de 
comunicació amb l’objectiu de difondre una ja llarga 
trajectòria i un model associatiu basat en el voluntariat 
i en el compromís solidari.

Alhora, Aasara ha dedicat part de les seves energies a sen-
sibilitzar la societat civil sobre les especials circumstàncies 
que envolten el món dels street children, exposant quines 
en són les causes, des de la pobresa i la marginació urbana 
fins els desequilibris socials més acusats.

  Taula de divulgació al Teatre Tívoli el 
23 de febrer 
El dia 23 de febrer, gràcies a la col-
laboració de la Companyia de Teatre La 
Cubana, Aasara va comptar amb una 
taula de divulgació al Teatre Tívoli durant 
les dues representacions de “Campanades 
de boda”, una obra que uneix Catalunya 
amb l’Índia.
Ens va donar la oportunitat d’apropar al 
públic la realitat dels nens del carrer de 
l’Índia.

  Conferència del nostre president a la 
Facultat de Treball Social de la Univer-
sitat de Barcelona 
El passat mes de febrer en Joan Antoni 
Pons-Serés va participar a l’assignatura 
“Polítiques socials internacionals i Treball 
Social” de la Facultat de Pedagogia (Ense-
nyament de Treball Social) de la Universi-
tat de Barcelona. 

Es va fer una exposició i debat de les 
finalitats, orientacions i mètodes de les 
tasques que realitza Aasara, amb gran 
interès i participació dels alumnes parti-
cipants. 

  Trobada de voluntaris d’Aasara el 16 
de març
El mes de març passat vam reunir més de 
vint dels nostres voluntaris en una sessió 
informativa i formativa on vam poder com-
partir les nostres il·lusions i inquietuds.

  Participació a la 17ª Fira de la Terra a 
Barcelona 
Per segon any consecutiu, Aasara va estar 
present a la 17a Fira per la Terra celebra-
da els dies 21 i 22 d’abril al Parc de la 
Ciutadella i al Passeig Lluís Companys de 
Barcelona. 
Van ser dos dies intensos. Vam rebre mol-
tes visites d’amics, simpatitzants i de per-
sones interessades a conèixer els projectes 
que realitzem amb els nens i nenes del 
carrer. Com és habitual, vam exposar una 
selecció de productes d’artesania índia i 
de llibres relacionats amb la seva cultura.
Els tallers de maquillatge de Bollywood 
i de tatuatges de henna van tenir molt 
d’èxit entre els petits i els grans. També 
vam comptar amb la presència al nostre 
estand del jove escriptor Amin Sheikh fir-

mant el seu llibre autobiogràfic “La vida 
es la vida, soy gracias a ti”, la commove-
dora història d’un nen del carrer, la seva, 
un gran exemple de la capacitat de supe-
ració i de resiliència de l’ésser humà. 
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  Participació 18a.Mostra d’Associaci-
ons de Barcelona a les Festes de la 
Mercè 2013
Un any més Aasara va estar present a la 
Mostra d’Associacions de Barcelona de les 
festes de la Mercè amb un estand divul-
gatiu propi. 
Durant aquests tres dies, l’afluència de vi-
sitants va ser molt important i vam poder 
oferir una renovada selecció de productes 

d’artesania, bijuteria i joguines de l’Índia.
Cal destacar la intervenció solidària de la 
companyia de Bollywood Diamonds de la 
nostra col·laboradora Sara Barrera que 
va entusiasmar al nombrós públic, que va 
participar al taller ballant, molt contents i 
amb moltes ganes.

   Classes solidàries de Bollywood 
Gràcies a la inestimable col·laboració de 
Sara Barrera, hem celebrat fins a tres sessions  
solidàries d’iniciació al ball de Bollywood en 

Mitjans de comunicació

•  Web: www.aasara.org 
Web oficial d’Aasara en català, castellà i anglès.

•  Blog: http://www.aasara.org/blog/ 
Blog d’Aasara

•  Newsletter: Cada any se n’envien quatre edicions als 
socis i simpatitzants.  Informen de l’actualitat d’Aasara, 
dels projectes en curs i de l’agenda d’activitats.

•  Twitter:  https://twitter.com/AasaraONG

•  Facebook 
http://www.facebook.com/aasaraong 
Espai oficial d’Aasara seguit per més de 2.000 persones. 
“Help the homeless children of India” és la causa 
d’Aasara al Facebook. És un espai de denuncia, debat 
i reflexió sobre la situació dels nens del carrer de Mum-
bai que, actualment, compta amb 3.130 membres. 

•  YouTube: http://www.youtube.com/aasaraong 
Des d’Aasaraong es poden visualitzar tota mena de 
filmacions, fires, actes i entrevistes. Destaquem el 
Vídeo commemoratiu del 10è Aniversari d’Aasara  
(https://www.youtube.com/watch?v=sdKQMCohrq0) 

diversos locals, cedits per a aquest fi, en un 
ambient molt alegre i cordial.

  Participació a la Fira de Nadal de 
Gràcia 
Els dies 14 i 15 de desembre Aasara va 
participar a la Fira Solidària de Nadal del 
barri de Gràcia de Barcelona, organitzada 
per Gràcia Solidària, conjuntament amb 
totes les entitat de cooperació del barri. 

Amb gran èxit de visitants vam divulgar 
els nostres projectes i vam presentar diver-
sos productes d’artesania i comerç indis.

  Exposició fotogràfica  de les Entitats 
de Gràcia Solidària
Des del 9 al 29 de gener Aasara va parti-
cipar al primer concurs fotogràfic organit-
zat per la xarxa d’ONG de Gràcia  Solidà-
ria a la qual pertanyem.
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Suport social

Socis i donants
Aasara vol fer un reconeixement molt especial a tots els seus socis. Gràcies a 
tots ells, Aasara ha pogut mantenir i millorar els seus projectes i compromisos 
amb la infància més desfavorida de l’Índia.

Equip humà
Aasara està gestionada per una Junta Directiva formada per vuit membres  com-
pletament voluntaris i està estructurada en cinc àrees.

Compta únicament amb una persona assalariada a temps parcial a la seva nova 
oficina de Barcelona i no paga cap lloguer ni cap dieta ni el cost dels viatges de 
seguiment a l’Índia.

Junta directiva
PRESIDENT: Juan A. Pons-Serés
VICEPRESIDENT: Frederic Callís
TRESORER: Jordi Picó
SECRETÀRIA: Montserrat Seda
VOCALS:  Laura Torrent, Luis Durán, Sílvia Pons i Sara Barrera

Àrees
Àrea de Presidència - Relacions amb l’Índia, Institucionals  
i de Gestió de projectes
Juan A. Pons-Serés

Àrea Administrativa i de Relació amb els socis
Núria Perpinyà

Àrea de Captació
Junta Directiva i voluntaris Teresa Palmer i David Gómez

Àrea de Divulgació i Comunicació
Frederic Callís, Laura Torrent, Luis Durán i Sílvia Pons

Àrea Comptable i Secretaria  
de la Junta Directiva
Jordi Picó i Montserrat Seda

Delegació territorial a Palma de Mallorca
Teresa Palmer

Voluntaris
Gràcies a la inestimable tasca dels 
nostres voluntaris, Aasara ha realitzat 
el seu programa d’actes institucionals 
i divulgatius.

A tots ells, el nostre major  
reconeixement.

Alexandra Vargas
Angela Frawley
Cristian Pons-Serés de Brauwer
David Gómez
Eddy Michaels
Erik Pons
Eugenia Anadón
Eva Corbacho
Francesc Lerin
Francesc Marimon
Gemma Coloma
Inder Jit Singh
Joan Muria
Jordi Torrent
Josep Mª Martorell
Juan A. Pons-Serés de Brauwer
Judith Pons
Laia Gassó
Laura Pardo
Luis Barrenetxea
Maurici Zara
Rosa Duran
Rosa Mª Pons
Rosa María Sagristà
Teresa Palmer
Vicky Pons
Xavier Torrent



Empreses i entitats col·laboradores

Aasara ha rebut durant aquest exercici 2013 el suport i la col·laboració de diverses entitats i empreses que creuen 
en el nostre model associatiu i solidari i que es distingeixen pels seus criteris de responsabilitat social corporativa.

Volem agrair la inestimable contribució de:

Aasara també ha rebut el suport solidari, en diversa mesura, de societats, empreses de serveis, entitats i particulars.

Gràcies  
pel teu suport

Si desitges col·laborar amb nosaltres  
contacta amb info@aasara.org, visita  

la nostra web o bé efectua la teva  
transferència al compte corrent de  

La Caixa:
ES33 2100 0918 26 0200230164

OMNES GENTES

GESTIÓ EMPRESARIAL 
EIXAMPLE, S.L.

PONS-SERES  
SUCESORES C.B.
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