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Estimats, estimades amics i amigues, 

Gràcies a tots vosaltres Aasara segueix creixent cada any.

Aquesta Memòria recull, i ens dóna la possibilitat de compartir amb vo-
saltres, les principals activitats i accions que hem dut a terme durant l’any 
2009.

Després d’un any d’intensa activitat i dedicació, la nostra ONGD ha fet un 
gran pas endavant ampliant i diversificant els seus projectes, gràcies a nous 
col•laboradors locals que coneixen de primera mà la problemàtica i la reali-
tat de la infància marginada de les zones més deprimides de Mumbai.

Aquest any també hem creat un nou projecte d’escolarització a l’orfenat per 
a nenes d’Ankur, intensificant així els nostres esforços en l’entorn infantil 
femení, en defensa i millora de la situació marginal en què es troba, moltes 
vegades, la dona a l’Índia.
 
Creiem que un món millor és possible, per a conseguir-lo queda molt per fer. 
Si unim esforços podrem seguir construint oportunitats i futur en un horitzó 
a llarg termini.

Tenint en compte que estem vivint en un context de crisi econòmica, valorem 
encara més la vostra solidaritat i col•laboració. En nom d’aquest nens i nenes 
del carrer, gràcies per aquest esforç admirable. Amb el vostre ajut intentarem 
que la difícil situació econòmica que estem vivint a nivell mundial, afecti el 
menys possible a tot aquest col•lectiu de nens i nenes.

Us volem agrair un cop més, el vostre suport i la vostra confiança i esperem 
seguir mereixent-los en aquest any 2010, ple de grans i noves iniciatives.

Una salutació ben afectuosa,

Juan A. Pons-Serés
President d’Aasara 
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Aasara a Barcelona Aasara a Mumbai: Les nostres contraparts

AASARA MUMBAI

El nucli dels nostres projectes és l’ONG índia Aasara Mumbai de la qual portem el nom, fundada l’any 1993 a 
la ciutat de Thane, Gran Mumbai.
   Aasara Mumbai desenvolupa la seva activitat en 6 centres d’acollida i formació per a nens i nenes del carrer i 
dóna feina a més de 20 professionals indis especialitzats: gestors, professors/ores, treballadors socials, cuiners, 
educadors, etc.

MACARISM GROUP

La petita institució social Macarism Group és des d’aquest any 2009 la nostra tercera contrapart. Actua a la 
mateixa àrea de Thane i desenvolupa un programa de suport integral per a l’educació avançada d’adolescents pro-
cedents dels slums o suburbis de la zona. La nostra intenció és intensificar i ampliar al 2010 el suport a la infància 
en aquesta àrea. Per això, comptarem amb una quarta contrapart que complementarà i potenciarà encara més la 
nostra tasca amb els street children de la zona.

SISTERS OF CHARITY OF ST. ANNE

L’any 2009, Aasara ha potenciat la seva activitat a través de l’orfenat per a nenes Ankur, gestionat per la 
nostra segona contrapart Sisters of Charity of St. Anne, a la mateixa ciutat de Thane.
   A Ankur hem finançat dos projectes d’escolarització i un d’equipament.

Història Història             

Aasara és una organització no gubernamental de 
desenvolupament (ONGD), legalment constituïda 
l’any 2001 com a associació sense ànim de lucre   
i declarada d’Utilitat Pública al 2008.                          

La nostra organització coopera amb diverses 
contraparts de Mumbai, ONGs locals que treballen 
amb molta eficàcia gràcies al seu contacte 
directe amb la problemàtica de la zona. Aquestes 
contraparts desenvolupen una tasca d’acollida, 
educació i posterior reinserció social dels street 
children, els nens i nenes del carrer, a la perifèria 
de la ciutat Índia de Mumbai. Aasara financia,    
en part o totalment, els seus projectes.
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Visió, Missió i Valors Context             

Índia 

La ciutat de Mumbai 

La República Federal Índia, amb una població superior als 1.170 milions 
d’habitants i amb un creixement previst per als 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 així 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.

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.

La Missió,  que compartim amb les nostres contraparts de la zona, 
és cobrir les necessitats bàsiques dels street children i facilitar-los les eines 
necessàries per al seu desenvolupament personal, intelectual i professional. 
Considerem que l’educació és l’únic actiu que els podrà ajudar a trencar 
el cercle viciós de la pobresa i els permetrà reinserir-se a la societat com a 
membres de ple dret.

Els Valors que distingeixen a Aasara són:

Solidaritat                                                                                
amb la defensa dels Drets Universals de la Infància.

Compromis 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 limitar 
les despeses d’estructura. Gràcies a una junta directiva i a un equip de 
col•laboradors voluntaris, Aassara no ha de pagar el lloguer de la seu 
social, ni les dietes, ni els costos dels viatges que es fan a l’Índia.

Transparència en els nostres comptes. Perseguim l’objectiu de 
màxima exemplaritat en la nostra comptabilitat, comprobada a través de 
la nostra auditoria anual de comptes, la nostra declaració d’Utilitat Pública 
i la nostra certificació del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

La força de les seves importacions i expor-
tacions, 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 de consum, són dades objectives 
innegables. Cal destacar, però, que aquest 
desenvolupament no ha beneficiat tothom. 
Gairebé un 40 % de la població s’ha que-
dat encara més marginada i distanciada de 
la resta de la ciutadania. Això explica que 
més de 350 milions d’habitants (7 vegades

Espanya), visquin per sota del llindar de la 
pobresa (amb menys d’1,5   al dia). Aquestes 
persones 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 parlamentari, en una so-
cietat amb una gran riquesa de valors i tra-
dicions, hi ha establert un sistema de castes 
que legitima aquesta desigualtat. 

Les persones que emigren a la ciutat hi 
arriben somiant amb un benestar immediat 
però ni l’estructura dels serveis ni les condi-
cions econòmico-socials fan possible que hi 
hagi oportunitats per a tothom. El resultat 
és una densitat de població a Mumbai capi-
tal de 22.653 habitants per km2, 4,5 vega-
des la de Madrid per la mateixa superficie 
de 600 km2. Aquesta massa de població 

ocupa fins a 4.500 km2 de l’àrea metropo-
litana que suma 20,9 milions d’habitants, 
10 milions dels quals “viuen” en barris i dis-
trictes suburbials i més de 5 milions “viuen” 
als coneguts slums, agrupacions gegantines 
i irregulars de barraques prefabricades, 
mòbils o permanents. La deficiència o la 
inexistència d’infraestructures higièniques i 
de serveis, l’origen rural de les famílies, els 

factors socials i religiosos, el sistema discri-
minatori de castes, la falta d’oportunitats 
laborals, etc., provoquen als slums unes 
condicions de vida pèssimes i fan inabasta-
ble el progrés tan desitjat. Aquesta situació 
humana es pot ignorar però és real, visible, 
permanent, imparable, creixent i de difícil 
solució per part dels poders polítics i admi-
nistratius de la ciutat.  

€
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Es calcula que, a l’àrea metropolitana de Mumbai, més de 200.000 
nens i nenes viuen al carrer. Aasara s’hi dedica des de fa més de 10 anys 
concentrant la seva tasca a Thane, una ciutat suburbial del gran Mumbai 
amb 5 milions d’habitants.

ContextContext           

Els nens i nenes  
d’Aasara

Reflexions 
de col•laboradors i amics 

quests nens i nenes procedeixen de famílies 
migrants desestructurades o senzillament, no 
tenen família. Molts han fugit de casa seva o 

bé han estat abandonats. Subsisteixen en barris de ba-
rraques, coneguts com slums, i a les estacions de tren i 
al seu voltant, en grups reduïts. Sobreviuen mendicant, 
treballant en les pitxors feines, prostituint-se o recollint 
escombraries.
   Aquests nens i nenes del carrer dels sectors més mar-
ginals de l’àrea de Thane anomenats street children, ells 
i elles, són la nostra raó de ser. A les estacions de ferro-

carril de Thane i també al voltant de les àrees de Kurka, 
Kalyan, Digha o Neral, hi treballa Aasara Mumbai. 
   A la zona contigua de Bohrivili i el seu slum de Ga-
neshnagar, es concentren els nostres projectes amb les 
Sisters of Charity of St. Anne que a través d’“Ankur resi-
dència infantil femenina” desenvolupen programes de 
lluita contra la misèria infantil.
   A la mateixa zona també donem suport a Macarism 
Group, la nostra tercera contrapart. El seu projecte es 
centra en l’educació integral d’adolescents del slum de 
Jagheswari. 

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

“Ankur es una de les 
institucions beneficiades 
per Aasara, i de qui ens 

sentim privilegiades 
de poder treballar 

conjuntament. Aquest 
mes de Juny 2010 és el 
segon any que Aasara 
segueix col•laborant 

directament, subvencionant                    
l’escolarització de 200 

nenes d’Ankur”

Germana Primitiva Vela, 
Directora de la Residència Femenina Ankur 
de Sisters of Charity of St.Anne

seriositat la seva col•laboració en la cons-
trucció d’una Índia on cada persona pugui 
viure dignament. Conscients que el futur 
dels pobles es construeix en les aules esco-
lars. Prioritzant els projectes educatius.   
   Ankur es una de les institucions benefi-
ciades per Aasara, i de qui ens sentim pri-
vilegiades de poder treballar conjuntament. 
Aquest mes de Juny 2010 es el segon any 
que Aasara segueix col•laborant directa-
ment, subvencionant l’escolarització de 200 
nenes d’ Ankur. Donar educació, és el millor 
que podem fer, és preparar aquestes nenes 
per viure un futur digne i feliç, tal com ja 
succeeix amb les nenes que estan acabant 
els seus estudis superiors a Ankur. Aconse-
guint uns bons llocs de treball que ajuda-
ran no sols a aquestes nenes, sinó que elles 
tenen que ser capaces d’ajudar a sortir de 
la misèria i del subdesenvolupament a les 
seves famílies.

El nombre de persones que viuen en ba-
rraques a l’India s’ha duplicat en els darrers 
20 anys, més del 21% de la població viu 
en aquestes barraques. El desplaçament de 
gent del camp a la ciutat es d’allò més bàsic 
es tracta d’instal•lar-se en qualsevol espai 
lliure. Una família construeix el seu refugi 
amb cartró o amb qualsevol material dis-
ponible, que amb el decurs del temps anirà 
millorant incorporant maons o diferents 
materials d’obra. Aquest refugi generarà 
un efecte crida de manera que poc a poc 
s’aniran incorporant altres refugis, confor-
mant nous assentaments irregulars que el 
govern inicialment tolerarà, però que pos-
teriorment destruirà. Son barraques sense 
bany ni aigua potable, l’aigua per veure la 
tenen que comprar i els hi resulta molt cara. 
Al mateix temps en l’època del monsons les 
barraques s’inunden. A banda de tot estan 
convençuts que emigrar a la ciutat , va ser 
un encert, ja que prefereixen viure en una 
barraca en un suburbi de la ciutat, abans 
que morir de gana al poble. A la ciutat 
creuen tenir més oportunitats. Poden des-
envolupar algun treball temporal. En el cas 
de les dones fent feines de neteja en les vi-
vendes, i poder així contribuïr als ingressos 
familiars. Aquesta inmigració a la gran ciu-
tat de Mumbai es continua, tots tenen com 
a objectiu bàsic buscar un lloc de treball 
que els hi pugui garantir un plat d’arròs a 
l’ estomac. Els que s’en porten la pitjor part 
son els infants. Vaguen per els carrers, pido-
lant almoina, i menjar per les cases. Alguns 
tenen sort i troben puntualment treball. Al 
1998 el govern Indi, va prohibir el treball 
infantil. Segons les estadístiques l’Índia te 
el major nombre de treballadors menors de 
12 anys en el mon. L’Ìndia es un gegant en 
analfabetisme on es converteixen els nens 
en adults prematurs.
   Aasara ja fa algun temps va prendre amb 
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Luis Barrenechea, 
Director de Grup Privata, empresa col•laboradora, 
que ha visitat els nostres projectes a l’Índia en dues ocasions.

Nosaltres creiem que les 
empreses han de prendre 
consciència social, no com 
a empreses sinó pel seu 
component personal, i les 
aportacions han d’estar 
vinculades, d’alguna 
manera més personal als 
seus socis. ¿Com difondre 
aquesta consciència?, 
aquesta es una altra     
tasca, probablement 
d’Aasara…

Però també descobreixes que tot i veure el treball que està fent Aasara, 
queden encara centenars de nens i nenes pels carrers, amb la necessitat 
i el dret de tornar a somriure, amb la necessitat i el dret de recuperar la 

seva infància i tornar a ser el que són: nens i nenes.

Per molt que la nostra empresa te un caràcter molt personal i 
no extrapolable a moltes altres, puc comentar de forma col•loquial 
i desenfadada alguns dels meus punts de vista com a empresa 
col•laboradora d’Aasara.
   En el nostre cas partim d’una sensibilitat especial, que es reflec-
teix en els nostres protocols de corresponsabilitat social a traves de 
catàlegs i documents, en els que compartim en el més ampli sentit, 
la trajectòria i els projectes d’ Aasara.
   Com grup empresarial, no ens guiem per les avantatges fiscals que 
es deriven de les nostres aportacions, amb la mentalitat que molt 
sovint es dona per part dels empresaris de que “ Així no li donem a 
l’estat”. Nosaltres creiem que les empreses tenen que prendre con-
ciencia social, no com a empreses sinó per el seu component perso-
nal, i les aportacions tenen que estar vinculades, d’alguna manera 
més personal als seus socis. ¿Com difondre aquesta consciència?, 
aquesta és una altra tasca, probablement d’Aasara…
   Vull fer menció també de les meves impressions sobre els projectes 
concrets d’Aasara, a conseqüència de la meva voluntat de visitar en 
directe, sobre el terreny i de la fortuna de poder visitar-los acom-
panyat en dos viatges separats. Puc dir en primer lloc que he vist 
una autèntica fixació per part d’Aasara, per resoldre els problemes 
dels nens i les nenes del carrer. He pogut observar com en dos anys 
de diferència, Aasara ha experimentat una clara progressió. Bàsica-
ment per la maduració de les seves actuacions i per el creixement a 
través de noves contraparts cada vegada més eficients.
   Amb tot això he vist professionalitzar les línies d’actuació a Mum-
bai, consolidant en forma menys personal molts projectes, que reve-
len majors i millors oportunitats per seguir millorant a traves de 

la inversió en els centres en temes com manteniment o mitjans sa-
nitaris. Això s’està portant a terme i s’ha de seguir amb insistència, 
amb clars objectius i mitjans renovats. La tasca d’Aasara té un gran 
recorregut. Les necessitats son immenses.
   Per la nostra part, com a empresa estem en disposició, i amb 
il•lusió acceptem de bon grat el nostre compromís d’apostar, més 
fort si cal. Però vosaltres teniu la responsabilitat de tirar endavant 
tot plegat, realitzant i consolidant els vostres projectes... 
Tela marinera. 

Teresa Palmer, 
Voluntària que ha visitat recentment 
els nostres projectes a l’Índia. 

Impressions d’un viatge a Aasara.

M’agradaria compartir amb tots vosaltres 
part d’un e-mail tal i com el vaig escriure 
en el meu quart dia de viatge, i que anava 
dirigit a la meva família i als meus amics. 
Crec que aquest e-mail ens apropa a com 
em vaig sentir “ in situ”.

Son les 10,30h del mati a Mumbai ( a Es-
panya les 6h ) del dimecres. Estic a l’oficina 
d’Aasara. Encara que sols porto tres dies 
aquí la sensació és que porto ja 3 setma-
nes, per la quantitat de coses que he vist, la 
quantitat de llocs que he visitat, i la quanti-
tat de persones que he conegut. Hens hem 
passat els tres dies visitant centres de dia i 
residencies de nens i nenes entre d’altres.
Ens reben de meravella i igual que pasa 
amb els nostres nens a Espanya, ens mos-
tren els seus treballs i ens converteixen en 
espectadors de les seves cançons i els seus 
balls. La major part d’ells no tenen família 
i si la tenen no és molt recomanable. En els 
centres de dia estan els nens i les nenes que 
viuen a les vies de tren. Estan en els centres, 
sols de 9 a 5 per tornar al carrer posterior-
ment. A les residències viuen grups de 20-25 

nens per una banda i nenes per l’altra com 
si fòssin tota una família. Aquests darrers 
tres dies he donat petons i abraçades i n’he 
rebut molt més. He vist alguna mirada tris-
ta i alguna perduda, però quasi tots estan 
contents i riuen, recuperant-se i ubicant-se 
en un ordre i en un entorn amb possibilitats 
de futur gràcies al treball d’ Aasara i a tot 
el personal que fa possible tot plegat aquí 
a l’Índia. 
   Podria seguir explicant coses sense pa-
rar, però deixaré quelcom per a la tornada. 
Tot i que tot el que he rebut és positiu i la 
sensació que tinc és bona, puc dir que he 
descobert que l’infern es a la terra i que jo 
l’he visitat. He vist coses que m’han fet sal-
tar les llàgrimes i que m’haurien pogut fer 
plorar sense parar durant els tres dies. Però 
si en algun moment he plorat no ha estat 
per tristesa ni per compassió sinó per ràbia 
i impotència.
   Està bé que seguim jugant a la loteria i 
desitjant que ens toqui, es bó. Però us asse-
guro que en la loteria de la vida tots i cada 
un dels que  rebreu aquest e-mail heu acon-
seguit el primer premi.
   Una abraçada plena d’afecte i esperança 
de part dels nens i les nenes de Mumbai.

Ara des de la perspectiva que dona el pas 
dels dies i des de la necessitat d’ adaptació 
a la meva còmoda vida diària m’agradaria 
afegir alguna cosa més:

L’oportunitat de conèixer un troçet de 
l’Índia de la mà d’Aasara és tot un regal, 
l’experiència de conèixer tots i cada un dels 
projectes a través dels seus protagonistes 
suposa un enriquiment sense límits. Com 
ja comento en el meu e-mail els somriures, 
els petons i les abraçades que he rebut dels 
nens i nenes, que disfruten d’una millor 
vida i sobretot d’una oportunitat a la vida, 
i d’aquells que estan treballant en prime-
ra línea, fan que et sentis infinitament re-
compensada i amb l’obligació i el deure de 
transmetre a la resta del món la realitat de 
l’infància a l’Índia i per suposat de seguir 
col•laborant. Descobreixes que l’esforç de 
les aportacions econòmiques de socis i do-
nants i del temps dedicat per els voluntaris 
es converteix en una realitat plena d’il•lusió 
i esperança. Però també descobreixes que 
tot i veure el treball que està fent Aasara, 
queden encara cents de nens i nenes pels 
carrers, amb la necessitat i el dret de tornar 
a somriure, amb la necessitat i el dret de 
recuperar la seva infància i tornar a ser el 
que són: nens i nenes. 

Amb tot això he vist professionalitzar      
les línies d’actuació a Mumbai, 

consolidant en forma menys personal   
molts projectes, que revelen majors            

i millors oportunitats per seguir millorant 
a través de la inversió en els centres 

en temes com manteniment o mitjans 
sanitaris. Això s’està portant a terme          

i s’ha de seguir amb insistència,             
amb clars objectius i mitjans renovats.      

La tasca d’Aasara té un gran recorregut. 
Les necessitats són inmenses.
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Centre d’acollida de dia a la ciutat Thane, 
Inclou l’oficina administrativa de la seu 
i una centraleta  child line.
NENS/NENES BENEFICIARIS, MITJANA DIÀRIA 20

Centre d’acollida de dia a l’àrea de Kalyan (Thane),
Inclou una centraleta telefònica child line.
NENS/NENES BENEFICIARIS, MITJANA DIÀRIA: 15

Centre d’acollida de dia a l’àrea Kurla (Thane)
NENS/NENES BENEFICIARIS, MITJANA DIÀRIA:  43

Classe de reforç al  Vithalwadi (Thane)
NENS/NENES BENEFICIARIS, MITJANA DIÀRIA: 22

RÈGIM: 
Jardí d’infància i programa de reforç escolar 
adaptat per facilitar la seva incorporació al 
sistema públic d’educació. 

NOMBRE D’EMPLEATS: 2

Projectes de cooperació Projectes de cooperació

En col•laboració amb Aasara Mumbai
Projectes permanents

NOMBRE D’EMPLEATS AL CENTRE:  3
NOMBRE D’EMPLEATS A L’OFICINA 5

RÈGIM DIÜRN QUE INCLOU:  
Una dieta alimentària i un programa de 
reforç escolar adaptat segond l’edat per fa-
cilitar la seva incorporació al sistema públic 
d’educació.

CHILD LINE: 
Instal•lació del servei d’assistència telefòni-
ca gratuïta cofinanciada per l’Administració 
local.

RÈGIM DIÜRN QUE INCLOU: 
Una dieta alimentària i un programa de reforç escolar 
adaptat segons l’edat per facilitar la seva incorporació 
al sistema public d’educació.

NOMBRE D’EMPLEATS AL CENTRE: 2
CHILD LINE: 
Instal•lació del servei d’assistència telefònica gratuïta 
cofinanciada per l’Administració local.

NOMBRE D’EMPLEATS AL CENTRE:  3 RÈGIM DIÜRN QUE INCLOU: 
Una dieta alimentària i un programa de reforç escolar adaptat 
per facilitar la seva incorporació al sistema public d’educació.
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Centraletes telefòniques gratuïtes Child line  
Ubicades als nostres centres de Thane, Digha y Kalyan: 
Cofinanciades per la Administració Local.

Projectes de cooperació Projectes de cooperació

Residència infantil masculina 24h a l’àrea de Digha (Thane), 
Inclou una centraleta telefònica child line
NENES/NENES BENEFICIARIS, MITJANA DIÀRIA: 24 
ADOLESCENTS BENEFICIARIS, MITJANA DIÀRIA: 4

NOMBRE D’EMPLEATS: 4

RÈGIM: 
Residència 24 h que vol ser una llar per als 
nens que hi viuen tot l’any. Se’ls proporcio-
na l’alimentació, la roba, el material escolar 
i el transport a l’escola pública. Aquest pro-
jecte inclou l’equipament i el manteniment 
del centre. La residència disposa d’un segon 
mòdul reduït que acull els adolescents que 
estudien Formació Professional.

CENTRALETES: 3, MITJANA DE TRUCADES MENSUALS: 6000, NOMBRE D’EMPLEATS: 8

En tres dels nostres centres hi ha un servei telefònic gratuït que rep 
trucades  de la xarxa pública child line des de cabines telefòniques 
instal•lades estratègicament a les estacions de trens i barriades 
perifèriques. 

El personal del servei està preparat per ajudar els nens i nenes del carrer 
en situació de risc, que s’han extraviat, que estan abandonats o malalts. 
Un cop identificats els envien al lloc on els puguin ajudar, seguint els 
protocols legals.  

En col•laboració Aasara Mumbai
Projectes permanents

Suraksha, residència infantil femenina 24h  
al poble de Neral
NENES BENEFICIÀRIES, MITJANA DIÀRIA: 21
ADOLESCENTS BENEFICIÀRIES: 16

NOMBRE D’EMPLEATS: 4, Residència construida al 2005, ubicada a 
dues hores de Mumbai en una tranquil•la 
àrea rural. Proporciona allotjament i ma-
nutenció a las nenes que assisteixen a una 
escola pública propera. Aquest projecte in-
clou l’equipament i el manteniment anual 

del Centre. La residència acull de forma 
puntual, generalment a les vacances, un 
col•lectiu d’adolescents que viuen i estu-
dien en internats públics.
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Projectes de cooperació

Projecte de transport escolar i de reforç escolar a  Ankur, 
Residència infantil femenina 24h
NENES BENEFICIÀRIES: 230

Projectes de cooperació

Millora d’equipaments

NOMBRE D’EMPLEATS: 2

La nostra contrapart disposa d’una cabina 
mòbil per fer la distribució de les racions 
diàries de llet als nens i nenes i, un cop a 
la setmana, d’un saquet d’arròs per família. 
Cada nen i cada nena té una cartilla per-
sonal on es registren les entregues, amb el 
compromís d’assistència a l’escola pública.

NOMBRE D’EMPLEATS: 8

La residència Ankur escolaritza totes les 
nenes i Aasara financia un programa dia-
ri de reforç escolar al propi centre amb 6 
professors/ores, els uniformes, el material 
escolar, el desplaçament amb autobús a les 
diverses escoles, el combustible i el sou dels 
conductors.

CONCEPTES: 
Adquisició d’un Jeep Tata SUMO 4 x 4 de 7 
places per a Ankur per a trasllats i urgències 
sanitàries.

Obres de reforma i manteniment  
a la Residència infantil masculina 24h a l’àrea de Digha
Instal•lació d’una porta d’accés de seguritat, de dos protectors per a les finestres, d’un fals sostre aïllant i de dos banys.

Obres de reforma i manteniment de Suraksha, 
Residència infantil femenina 24h
Pintura aïllant de l’exterior de l’edifici i del terrat per a protegir-se dels monzons. Pintura de l’interior de l’edifici. 
Instal•lació d’una rentadora industrial. Cobertura amb uralita del pati interior on es penja la roba. Adoquinat del 
pati interior i desguassos per treure l’aigua.

Projecte de nutrició-escolarització al Ganeshnagar
NENS/ES BENEFICIARIS, MITJANA DIÀRIA: 100

En col•laboració amb Aasara Mumbai
Millora d’infraestructures i equipaments

En col•laboració amb Sisters of Charity of St. Anne
Projectes permanents
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Projectes de cooperació Les nostres finances

Informe d’auditoria del 31 de desembre de 2009,                              
realitzat per GM Auditors, S.L.

PERSONAL EMPLEAT: 2
Un supervisor i un tutor.

RÈGIM: 
A través d’aquesta contrapart, hem seleccionat un primer projecte 
amb adolescents del slum Jagheswari. Se’ls paguen les matrícules 
dels dos últims cursos de Batxillerat, que ja no són gratuïts a l’escola 
pública, el material escolar, el desplaçament i se’ls proporciona una 
dieta alimentària sana.

Projecte de suport integral a adolescents al slum de Jagheswari en Thane
ADOLESCENTS BENEFICIARIS: 5 NOIES I 7 NOIS

En col•laboració amb Macarism Group
Projectes permanents

Informe d’auditoria
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(en %)

51

11

18

20

14

5

81

(en %)

Les nostres finances Les nostres finances

          FOTOCOPIA firmada en color.

Adscripció al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona.

Socis i donants
Promocions, loteria i comerç just
Ingressos d’empreses
Donacions de les empreses col•laboradores,
Ingressos d’institucions financeres                                                 
(CAN, La Caixa, etc.)

INGRESSOS

Projectes de cooperació
Divulgació, campanyes de sensibilització, 
exposicions solidàries i fires                                                                       
 Despeses generals 
(material, correu, servei d’auditoria i d’altres)                                                                                    

(en euros)

DESPESES

75.950

37.350
10.938
17.000

 10.662

81.398

41.057
16.075
15.000

 9.266

67.187

57.000

5.943

4.244

91.634

74.100

12.935

4.599

Els Ingressos totals de 2009 han estat de 81.398 euros
amb un creixement del 7,17 % respecte del 2008.

Les Despeses de 2009 han arribat als 74.100 euros
amb un creixement del 30% sobre 2008.

Les Assignacions reservades a projectes en curs  
o nous projectes, suposen, a 31 de Desembre de 2009, 30.000 euros

Dades econòmiques 2009: 
Els comptes clars

INGRESSOS  

Despeses

EXERCICI
2008

EXERCICI
2008

EXERCICI
2009

EXERCICI
2009

Socis i donants
Promocions
Ingressos empreses
Institucions 
financeres 

Projectes de 
cooperació
Divulgació
Despeses generals 

Codi Ètic
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Relacions institucionals

Fires

Jornades “L’Índia a debat:mirades al desenvolupament 
i conseqüències de la globalització a l’Índia contemporànea”, 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Jornada de voluntariat  
de Caixa Navarra en Barcelona.

Presentació d’Aasara per incorporar-la al pla d’entitats espanyoles 
de cooperació a l’Índia, amb més de 10 anys d’actuació.

Presentació d’Aasara al barri de Sant Andreu de Barcelona  
amb motiu de la Jornada Solidària.

Sensibilització i comunicació             

Sensibilització i comunicació
La nostra ONGD, formada íntegrament per voluntaris, ha mostrat l’any 
2009 la seva tasca i el seu compromís solidari participant en diversos 
actes culturals, fires, jornades de cooperació, taules rodones divulgatives, 
actes universitaris, programes de ràdio i de TV i rodes de premsa.

Pretenem apropar a la societat civil espanyola la situació en què es troben milions d’habitants de la ciutat 
de Mumbai. Coneixent la seva dramàtica realitat social i cultural, podrem entendre les causes que generen 
l’abandó i la indefensió infantil.
   En la mesura de les nostres possibilitats i de la nostra estructura de voluntaris, hem convocat, en primer 
terme, a donants i simpatitzants a actes propis com la Nit d’Aasara a Barcelona o la Nit del Rock a Girona.
   Hem desenvolupat una especial activitat de sensibilització a determinats barris de Barcelona amb una 
tradició associativa i solidària notable. Ens hem apropat als seus mitjans de comunicació locals i a les seves 
assemblees i actes de districte en una estratègia de proximitat. Destaquen, per exemple, els barris de Gràcia i de 
Sant Andreu. 

  

Jornada solidària a El Papiol. 
Exposició de projectes i estand de divulgació.

Fira d’Entitats de Gràcia. 
Passeig de Sant Joan, Barcelona.

Botiga al Centre Comercial de la Vila Olímpica de Barcelona 
durant les festes de Nadal i Reis, 
amb un espai de divulgació i una exposició dels projectes per al 2009.

Jornada de Cooperació. 
Barri de Sant Andreu, Barcelona. 
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Presència als mitjans de comunicació
GRÀCIA TELEVISIÓ, 
Entrevista a Frederic Callís, vicepresident d’Aasara, 
per donar a conèixer la tasca amb els nens del carrer a l’Índia.

RADIO GRÀCIA, 
Entrevista a Sara Barrera, vocal de la Junta Directiva, 
al programa “Ona de dones”. Temàtica: Les dones a l’Índia.

GRÀCIAMONTV, 
Entrevista a Frederic Callís, vicepresident d’Aasara, 
per donar a conèixer la tasca amb els street children a l’Índia.
 
LA TORTUGA, DIARI DIGITAL DEL BARRI DE GRÀCIA
Publicació de l’article  
“Ona de dones ens apropa a una ONG nascuda a Gràcia”

INDEPENDENT DE GRÀCIA, 
Article al setmanari sobre el model d’ONG d’Aasara.

LIBRERÍA ALTAÏR, 
Participació del president d’Aasara, Juan Antonio Pons-Serés,  
al cicle “Quin món volem?” del Fòrum Altair, Amics de la Unesco 
i al programa “Tots per tots” de Com Ràdio dedicat al treball infantil sota el lema 
“La pobresa vulnera els drets de milions de nens.”

RADIO CANAL BCN, 
Participació al programa 
“El Club del buen turista”. 

Sensibilització i comunicació             

NIT DEL ROCK A GIRONA
Gràcies a la inestimable col•laboració del matrimoni 
Estropà, al juliol del 2009  es va celebrar un concert 
de Rock a benefici d’Aasara amb l’assistència de 100 
persones en un ambient magnífic. 

MARATÓ DE SHIATSU  
Al Centre de la Vila de Barcelona, la nostra voluntària 
Anna Casals “Shiatsu Zen” va oferir, com cada any, una 
jornada gratuïta de Shiatsu a benefici d’Aasara.  

WIAR, RAID INTERNACIONAL 
FEMENÍ A PUIGCERDÀ
Al juny del 2009, es va celebrar una nova edició del 
famós Raid Atlètic. Una part dels ingressos van anar 
destinats a la nostra ONG, representada per la volun-
tària i atleta Anna Agustí. 

SOPAR-TERTÚLIA A GRÀCIA 
Sobre Aasara i la Cooperació Internacional en 
l’actualitat. 

Nit d’Aasara i actes varis
Continuant amb la nostra tradició, el 13 de març del 2009 vam celebrar la Nit 
d’Aasara amb l’objectiu de reunir donants i simpatitzants i fer-los partícips de tots els 
projectes a l’Índia. Va ser una nit especial on es van aplegar més de 250 persones de 
Barcelona, Girona, Madrid, València i Mallorca, entre d’altres. La protagonista d’aquesta 
Nit va ser la cultura índia reflectida en l’oferta gastronòmica del sopar servit pels nostres 
amics del Restaurant Rani, i en l’actuació musical del mestre Tapan. Vam comptar també 
amb una ampla exposició i venda d’artesania índia.
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Newsletter
Al 2009 hem editat cinc Newsletter, 
que hem fet arribar a tots els nostres 
donants i simpatitzants a través del 
correu electrònic. Els continguts i 
notícies se centren en l’estat del 
desenvolupament dels projectes 
d’Aasara i de les nostres contraparts.

Sensibilització i comunicació             

Web, Blog i Facebook

www.aasara.org
(Català, Castellà i anglès)

Aasara NEWS

Facebook: 
Creació de la causa de denúncia “Help the homeless children of India”, 
ssituació en què es troben els nens del carrer a l’Índia, amb més 
de 2.400 persones adherides.

www.causes.com/causes/207659?recruiter_id=14772537

Facebook: 
Creació d’un espai oficial d’Aasara 
amb més de 400 persones adherides.

www.facebook.com/home.php?#!/pages/AASARA-Associacio-per-a-lajut-
dels-nens-del-carrer-de-lIndia/49060240043?ref=ts

Creació del blog d’Aasara,

www.nensaasara.blogspot.com
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Suport social

Junta directiva

PRESIDENT: Juan Antonio Pons-Serés
VICEPRESIDENTS: Sandra Buxaderas y Frederic Callís
TRESORER: Jordi Picó
SECRETÀRIA: Montse Seda
VOCALS: Laura Torrent, Luis Durán, Silvia Pons y Sara Barrera

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Relacions amb l’Índia, gestió de projectes i relació amb donants 
Juan Antonio Pons-Serés, amb la col.laboració de la voluntària ad-
ministrativa Victoire Pananidès.

ÀREA DE CAPTACIÓ,DIVULGACIÓ I COMUNICACIÓ 
Frederic Callís, Laura Torrent, Sandra Buxaderas, Luis Durán, Silvia 
Pons, la voluntària en tasques de comunicació Pilar Urreta 
i el voluntari administrador de Facebook i del blog Jordi Torrents.

ÀREA CONTABLE I SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Jordi Picó y Montse Seda: tresoreria, comptabilitat, relació amb enti-
tats bancàries i confecció d’actes.

Voluntaris

Col•laboren en les àrees següents:

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Relacions amb la India, gestió de projectes                                                                                    
i relació amb els donants

TERESA PALMER: Gestió de projectes i presència en actes.

ÀREA DE CAPTACIÓ, DIVULGACIÓ I COMUNICACIÓ

SARA BARRERA: Tasques de comunicació
ROSER SOLER: Tasques de comunicació
ROSA I VICKY PONS: Divulgació i presència en esdeveniments
TERESA PALMER: Divulgació i presència en esdeveniments
JOAN A. PONS-SERÉS DE BRAUWER: Fotografia
NORA BARRENECHEA: Divulgació i presència en esdeveniments
GEMA SOLER: Delegada de la Vila Olímpica de Barcelona
LLUM VALDÉS: Xarxes socials
ANNA CASALS: Divulgació
CRISTIAN PONS-SERÉS DE BRAUWER: Divulgació
DAVID GARCIA: Fires i presència en esdeveniments
ÁLVARO GARCIA: Fires i presència en esdeveniments
XAVIER TORRENT: Presència en esdeveniments

HELIO LOZANO: Maquetació i disseny
BEATRIZ GARCIA: Redacció
EDDY MICHAELS: Traducció a l’anglès del contingut de la web
CAT AKANA: Traducció a l’anglès del contingut de la web

En un any en què la recessió econòmina ha fet que organitzacions com la nostra tinguessin moltes baixes de donants, Aasara 
ha mantingut el nombre de donants i fins i tot l’ha augmentat lleugerament. Això ha estat possible gràcies a una estratègia 
d’informació i difusió continuades, potenciant-ne la presència a Internet com a eina principal, des del web, els Newsletters, el blog 
i les xarxes socials. Aasara també està potenciant la seva presència als barris més tradicionals de Barcelona, a fires i mitjans de 
comunicació, programant per a un futur immediat diversos actes a diferents ciutats com Palma de Mallorca, Madrid, Lleida, Girona, 
entre d’altres, per mostrar la feina desenvolupada des de fa 10 anys.

Adicionalment, Aasara compta amb un equip de voluntaris i amb persones 
que dònen la seva ajuda ocasionalment, per la seva especial sensibilitat 
amb la problemàtica dels nens i nenes del carrer i, en algunos casos,         
per haver visitat els nostres projectes a Mumbai. 

Donants particulars

Equip humà
Aasara està gestionada per una junta directiva de voluntaris formada 
per nou membres i estructurada en tres àrees.

Suport social
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Volem agraïr la inestimable col•laboració de  

Suport social Suport social

Empreses i entitats col•laboradores

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

Aasara rep el suport i la col•laboració de diverses entitats i empreses 
que creuen en la solidaritat i es distingeixen pels seus criteris                       
de responsabilitat social corporativa.

Aasara 2010 

Projectes a l’Índia

El principal objectiu per al 2010 és 
continuar amb el procés de consolidació 
estructural de l’associació augmentant el 
nombre de voluntaris. Això ens permetrà 
fer més i millor tota mena d’activitats 
i esdeveniments i facilitarà una millor 
visualització de la nostra tasca a Mumbai.

Per altra banda, Aasara farà una sèrie d’accions de divulgació i 
captació amb la finalitat d’augmentar la seva base social. També 
es portaran a terme diferents accions per millorar la comunicació a 
través de Newsletter, el blog, la web i el Facebook.

Durant l’any 2010 Aasara preten optimitzar, encara més, el control sobre el terreny 
de la gestió i els resultats dels nostres projectes. També s’homologarà i s’incorporarà 
la quarta contrapart local. S’acabaran les obres del nou orfenat per a nens. Tot això 
ens ajudarà a posicionar-nos com a una organització de referència en l’atenció i 
ajuda als street children.
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Et convidem a col•laborar Et convidem a col•laborar

Et convidem a col•laborar

Gràcies per la 
teva ajuda

Adjuntem una butlleta de col•laboració amb la il•lusió de 
comptar amb el teu suport i la sensibilitat de tots els qui 
vulguin afegir-se al nostre missatge i a la nostra voluntat 
de canvi.

 



10

MEMÒRIA ANUAL AASARA 200938 39



10

MEMÒRIA ANUAL AASARA 200940

Muntaner 48, 5e 4a
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