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Barraques a Kalyan

ORÍGENS

Aasara Barcelona, Associació ONDG, és una organització amb seu
a Barcelona que coopera de manera decisiva en el desenvolupament
de la seva contrapart a Bombai, de qui en pren el nom.
Aasara Bombai és una ONG que va ser fundada per un sacerdot
catòlic indi, l’ONG, però, és aconfessional.
Actualment hi treballen 50 professionals socials, disposa de 6 centres
i es dedica al “rescat”, acollida i posterior reinserció de més de 400
nens i nenes abandonats a les estacions de tren dels suburbis
marginals i als “slums” de la perifèria de l’enorme ciutat de Bombai.
Aasara Bombai és una organització molt singular, líder, a la seva
ciutat, en el tractament de la problemàtica dels “street children” o
nens del carrer gràcies al seu rigor, a la seva transparència i a la
seva excepcional professionalitat.
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VISIÓ, MISIÓ
I VALORS

La nostra visió aspira a l’eradicació dels “nens del carrer” i en
conseqüència la nostra missió pretén:
“Que la nostra activitat a Bombai propiciï que, els nens i nenes
assumeixin que la vida de tots ells té un significat, a través de cobrir
les seves necessitats bàsiques, la seva formació, i integració al
sistema educatiu perquè, en el futur, es puguin inserir com a membres
de ple dret a la societat.”
Coherents amb la nostra contrapart a l’Índia, els quatre valors
que distingeixen Aasara Barcelona són:
a. L’opció clara per l’ètica de la solidaritat i per la defensa dels drets
universals dels infants.
b. El compromís actiu amb Aasara Índia en la seva labor de lluita
contra la misèria estructural.
c. Coherència. Destinar pràcticament el 100% dels ingressos a la
contrapart ja que a Barcelona, els seus gestors hi treballen de forma
voluntària.
d. Transparència. Auditoria de comptes anual, afiliació a la Federació
Catalana d’ONGD, rendició de comptes i codi ètic homologat.
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La Nit d’Aasara
Plaça Catalunya, Barcelona

ESDEVENIMENTS
I DADES DESTACABLES
A BARCELONA

L’any 2007 Aasara Barcelona ha aconseguit uns extraordinaris
resultats tan en la captació de recursos i la seva transferència a
Bombai com en les tasques de sensibilització i divulgació dels drets
dels infants. Això ha estat possible gràcies a la solidaritat dels nostres
donants , particulars i empreses , als qui devem el nostre major
reconeixement.
• Al mes de març es va celebrar a Barcelona la Nit d’Asaara al
Centre Martí Codolar cedit pels Salesians. Aquest sopar va ser
organitzat aprofitant la curta estada a Barcelona d’en Lluís Durán
i la Sílvia Pons ,que en aquell moment estaven vivint a l’Índia per

Centre de Neral

tal de posar a punt la residència de Neral per a les nenes, perquè
poguessin explicar directament als nostres col·laboradors, amics i
simpatitzants els objectius que s’estaven aconseguint en aquell país
i compartir les seves vivències. Va ser un èxit rotund i , per manca
d’espai , no vam poder comptar amb la presència de més interessats
en assistir-hi.
• A principis de juny, un cop finalitzada la labor que tenien
encomanada, el Lluís i la Sílvia van tornar a Barcelona . Van estar
10 mesos a l’Índia, treballant frec a frec amb la nostra contrapart
Aasara Índia. La seva estada va ser del tot positiva. La residència
de Neral va quedar completament equipada : llits, pupitres, llum les
24 hores del dia, aigua sense interrupcions, cuina equipada, despatx
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complet amb ordinador i tot un seguit de coses indispensables per
a la bona marxa de la residència de les nenes.
• A l’agost i en el marc de la Festa Major del barri de Gràcia, es
va fer una xocolatada, un taller de manualitats per a nens i nenes,
una exposició de fotografies, una xerrada, un punt de venda d’articles
indis i un sopar al carrer per tal de recollir fons i donar a conèixer
Aasara i la seva tasca a l’Índia. Vam contar amb la col·laboració de
molts voluntaris i de Sara Barrera que, juntament amb la Sílbia
Martín, van fer una demostració i un taller de dansa Bollywood també
al carrer. Totes les activitats van tenir un gran d’èxit, i molt de ressò

Construint un rangoli a Neral

en els mitjans de comunicació.

• Al mes de setembre, el nostre President actual Joan Antòn PonsSerés va viatjar a Bombai per tractar alguns temes d’ineludible
presència. Va aprofitar per visitar per segona vegada tots els centres
que Aasara té a Bombai. El resultat de les converses i de les visites
realitzades va resultar, com sempre, molt positiu i enriquidor. Recollint
la voluntat de compartir nous i ambiciosos projectes.
• També al setembre, per les Festes de la Mercè, Aasara va estar
present, per cinquè any consecutiu, a la Mostra d’Associacions de
la Plaça Catalunya en un estan que ens van concedir per a la
divulgació de les seves activitats i d’una mostra d’articles autòctons.
Com cada any va ser un èxit i vam poder constatar que cada vegada
hi ha més persones que venen al stand a demanar informació i que,
en rebre-la, s’interessen per la nostra tasca i això ens omple de
satisfacció.
• Les dues últimes setmanes del mes de desembre i coincidint amb
les festes de Nadal, Aasara va disposar d’un local al Centre de la
Vila, al barri de la Vila Olímpica de Barcelona. Aquest local ens el
van cedir com a conseqüència de les gestions realitzades per la
nostra amiga i col·laboradora Gema Soler. En aquest local es va
exposar una gran quantitat de material fotogràfic dels nens i nenes
d’Aasara per tal de divulgar la nostra labor. Una imatge val més que
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Centre de la Vila, a la Vila Olímpica de Barcelona

mil paraules i allà n’hi havia moltes. Al mateix temps es va realitzar
una amplia exposició de productes Indis. Laura Torrent, col·laboradora
d’Aasara, va fer una acurada recerca i selecció de objectes, joguines,
roba i bijuteria India i va crear un atractiu espai de divulgació. Un
gran volum de persones van acudir per veure l’exposició i rebre
informació sobre l’associació. Els resultats tant de divulgació com
de donatius han estat excel·lents.
• Abans que s’acabés l’any el Pare Noel ens va portar un regal
preciós. Ens va arribar la notícia que per fi s’havia pogut dur a terme
la laboriosa compra d’un terreny on s’edificarà una residència per
a nens que ara estan en un local de lloguer que se’ls inunda cada
any quan arriben els monsons, ja què és una planta baixa. Ara, a
l’espera dels permisos pertinents i naturalment, dels ajuts que
puguem rebre, ja estem treballant en el projecte i la futura construcció
del nou edifici, però això ja és un tema per a la propera Memòria.
Darrerament la conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya
ha concedit a AASARA la declaració d’utilitat pública, essent
aquest un important reconeixement, al model d’associació i a la
gestió realitzada, alhora que representa un important benefici fiscal

Centre per nenes a Neral

per als nostres donants.
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Escola de Digha

ACTUALITAT
DE RÈGIM INTERN

• En acabar l’any, el matrimoni Margarita Sans i Marcel Buxaderas
van traspassar els seus càrrecs a una nova junta. Des d’aquí volem
donar-los les gràcies per la iniciativa de crear Aasara Barcelona l’any
2001 i alhora reconèixer-los profundament tots els esforços, temps
i treball que han dedicat a l’ajut dels nens i nenes del carrer de
Bombai.
• La nova junta directiva, estructurada en 5 àrees de treball, va
quedar constituïda pels següents membres d’AASARA Barcelona:
· PRESIDENT: Juan Antonio Pons-Serés
· VICEPRESIDENTA: Sandra Buxaderas
· VICEPRESIDENT: Frederic Callís
· TRESORER: Jordi Picó
· SECRETÀRIA: Montserrat Seda
· VOCALS: Sara Barrera, Sílvia Pons, Lluís Durán, Laura Torrent
• Finalment, hem inaugurat la nostra seu social i centre de treball
en un local del carrer Muntaner 48-50 5e 4a de Barcelona cedit
pel matrimoni Callís-Torrent.
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EVOLUCIÓ A L’ÍNDIA

• Actualment estem finançant sis centres d’acollida, la totalitat
de les despeses del personal administratiu de Thane i el material
d’oficina.
• També estem finançant un nou servei de psicopedagogs
infantils per a cada un dels centres.
• Com a gran novetat, Aasara Bombai ha consolidat un sistema
d’educació no formal en el cor dels propis “slums” . Actualment
actuen en cinc petits locals on, a més d’impartir les classes s’ofereix
un àpat diari a tots els nens que hi assiteixen.
• Com a experiència pilot Aasara Bombai ha obert, al 2007, un
petit centre de rehabilitació per a adolescents drogodependents amb
assistència les 24 hores del dia:
· Nens acollits durant l’any 2007:
· Nens atesos al carrer i estacions de tren:

630
l.582

· Nens repatriats als seus domicilis familiars:

122

· Nens que han rebut educació no formal:

435

· Nens que han rebut educació formal:
· Nens que han rebut alimentació:
· Nens que han rebut assistència mèdica:

98
720
60
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BALANÇ I DADES
ECONÒMIQUES
AUDITADES
A BARCELONA

DADES ECONÒMIQUES A 31 DE DESEMBRE DE 2007
Pendent any anterior

13.865,47 €

Ingressos donants

85.783,21 €

Ingressos ints. bancaris i altres
Enviaments a Aasara Bombai

0,12 €
48.000,00 €

Altres despeses

1.494,25 €

Despeses bancaries

1.295,44 €

Despeses fires-promocio

2.570,71 €

Reserva edifici nens

30.000,00 €

Pendent enviament a l'India 31-12-2007

16.288,40 €

Gràcies a haver assolit la xifra d’un centenar de donants, hem pogut
garantir a Aasara Índia un finançament per al període que va des
de l’1 d’abril del 2007 fins al 31 de març del 2008 de 74.000 € +
18.000 € extres per a la compra del nou terreny. La suma d’aquests
imports quasi duplica els recursos generats i transferits l’any anterior.
Us recordem que AASARA Barcelona no paga cap salari. Els
costos produïts per viatges, telèfon, ordinador, lloguer de
local, etc. són sufragats pels propis components de la junta
directiva. Per tant, cada euro que recollim s’envia integrament
al compte corrent d’Aasara Bombai.
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Aasara forma part de la Federació Catalana d’ONG i també està adscrita al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

MOLTES GRÀCIES
PEL VOSTRE SUPORT
Barcelona, febrer de 2008
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