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“ Mentre seguim immersos en els nostres nombrosos pro-
blemes quotidians, l’extrema pobresa segueix provocant 
la indefensió absoluta de tants nens i nenes...”

Benvolguts amics i amigues:

El nostre món ens està creant nombrosos problemes en el dia a dia, però a 
Mumbai, on AASARA hi és present, la situació dels nens i nenes del carrer és 
més dramàtica que mai i la nostra presència és cada dia més necessària.

Aquesta visió ens guia a tots a superar les pròpies adversitats i a concen-
trar-nos en les d’aquells nens i nenes que, gràcies a la nostre modesta ajuda 
poden accedir, per primera vegada, als seus drets més elementals: alimentació, 
vivenda, sanitat i educació.

El fet de poder mantenir-nos en aquesta lluita tan dura, ens proporciona una 
sensació inigualable d’estar complint amb el nostre deure i ens estimula a 
seguir endavant un any més.

Aquest resum presenta i actualitza les nostres principals dades econòmiques 
i les accions realitzades durant l’exercici 2012. Tal com es va anunciar l’any 
passat, la nostra Memòria serà extensa els anys senars, amb caràcter biennal, 
i tindrà format reduït els anys parells.

L’any 2012 ha estat un any marcat per la caiguda de recursos provinents de les 
subvencions històriques de la ”Caja de Ahorros de Navarra” (CAN) i també per 
la reducció d’ingressos per vendes, ja que no es va poder obrir la nostra pròpia 
botiga de Nadal, com s’havia fet habitualment.

Tot i amb això, gràcies a les nostres reserves i a la fidelitat dels nostres socis, 
hem aconseguit mantenir la gran  majoria dels nostres projectes a l’Índia. Al 
2013 esperem recollir els fruits de la nostra campanya de captació de nous so-
cis, gràcies a una web renovada i a la nostra incidència al facebook i al twitter.

Voldria destacar especialment el valor i la perseverança de les nostres em-
preses col·laboradores que han mantingut i renovat el seu compromís amb 
AASARA.

Agrair finalment als nostres magnífics voluntaris, donants i benefactors, el seu 
impressionant esperit solidari en benefici d’una Associació ONG que ja porta 
dotze anys al servei continuat de la infància més exclosa de la societat.

Juan A. Pons-Serés 
President d’Aasara 

Carta del presidentAASARA 
Associació per a l’ajut dels 
nens del carrer de l’Índia

AASARA és una organització no 
governamental de 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 contra-
parts locals, dedicades a la infància 
més desfavorida, AASARA promou, 
finança i supervisa projectes d’ajuda 
als street children, els nens i les ne-
nes del carrer de Mumbai, a l’Índia. 
Aquestes contraparts realitzen, amb 
gran efectivitat, una labor d’acollida, 
educació i posterior reinserció dels 
street children, gràcies al seu contac-
te directe amb la problemàtica que 
es viu a la zona.
La nostra declaració institucional de 
“missió, visió i valors” figura desta-
cadament a la nostra web, fullets i 
Memòries biennals.



projectes i programes

Aasara treballa en el món infantil dels street children a l’Índia en projectes i programes de:

SANITAT
Aasara, a través de la seva contrapart Ashadeep Association, ha 
donat suport a un servei de medicina ambulatòria i dispensari al 
seu centre de dia de Dindoshi, ubicat al cor de l’slum.

 
Beneficiaris: 
personal empleat: un metge i una infermera.

DISCAPACITAT INFANTIL
Aquest projecte està destinat a nens i nenes amb discapacitats 
físiques i psíquiques. Amb la nostra contrapart Cheshire Home, 
treballem en la seva rehabilitació i fem un reforç escolar adaptat 
a les seves capacitats. El projecte inclou els trasllats i la formació 
dels seus pares. 

Beneficiaris:

personal empleat: 2 fisioterapeutes, un psicòleg i un professor.

EDUCACIÓ
Aquests programes contribueixen al desenvolupament de diferents projectes amb diferents con-
traparts : Macarism Group, Aasara Thane i Sisters of Charrity of St. Anne. A través de classes 
de reforç, material i transport escolar, es garanteix que tots els nens i nenes d’aquests centres i 
residències assisteixin a l’escola pública. 

Beneficiaris: 

personal empleat: 26 professors

ACOLLIDA I ALLOTJAMENT  
PERMANENT 
Aasara, en col·laboració amb dues de les seves contraparts, 
Aasara Thane i Sisters of Charity of St. Anne, ha finançat dues 
residències per a nens: Digha i Dilkhush; i dues per a nenes: 
Suraksha integrament i Ankur parcialment. 

Beneficiaris: 

personal empleat: 13 cuidadors
105 nens i nenes

180 nens i nenes

334 nens i nenes

54 nens i nenes



Sensibilització i comunicació
Com cada any, Aasara ha dedicat una part de les seves energies a sensibilitzar la nostra societat civil sobre les especials circum-
stàncies que envolten el món dels street children a l’Índia i a divulgar les causes que les fomenten, des de la pobresa i la margi-
nació urbana fins els desequilibris socials més acusats.
Aquest exercici, les principals activitats de divulgació que s’han fet han estat:

Actes divulgatius

17ª Fira per la Terra

Aasara va participar, per primera vega-
da, a la 17a Fira per la Terra que es va 
celebrar els dies 21 i 22 d’abril al Parc 
de la Ciutadella de Barcelona. Aques-
ta trobada anual reuneix entitats d’ín-
dole social, mediambiental i sanitària 
que proposen comportaments respec-
tuosos, cooperatius i solidaris.
Al nostre estand hi vam exposar una 
bona col·lecció de joguines artesa-
nals índies, i, anticipant-nos al dia de Sant Jordi, llibres relacionats amb l’Índia.
Va ser una ocasió perfecta per donar a conèixer els projectes que desenvolupem a Mumbai als centenars de persones que van 
visitar el nostre estand. També vam organitzar tallers de manualitats per als més petits: van aprendre a fer flors de paper, punts 
de llibre, modelatge amb plastilina, bijuteria etc.
  
17a Mostra d’Associacions de Barcelona- Festes de la Mercè 2012

Coincidint amb les Festes de la Mercè, els dies 22, 23 i 24 de setembre, Aasara va assistir, per tercer any consecutiu, a la 
17a Mostra d’Associacions de Barcelona. L’objectiu 
d’aquesta Mostra és donar a conèixer a la ciutadania la 
labor que desenvolupen més de 200 entitats de la ciu-
tat. Des del nostre estand situat a la Llotja de la Mostra 
vam conscienciar i sensibilitzar a la societat sobre la difí-
cil realitat que viuen els nens i nenes del carrer a l’Índia.
 
 

Obra de Teatre “Tercer segona” – Companyia Meneito

El 28 d’octubre la Companyia Meneito va representar al Teatre El Centre de Gràcia la seva comèdia “ Tercer segona”, a benefici d’Aa-
sara. Agraïm la solidària contribució de la Companyia. A la representació van assistir-hi amics i simpatitzants d’Aasara. Al final vam 
oferir un pica-pica i una copa de cava a tots els assistents. 



Exposició fotogràfica de les Entitats de Gràcia Solidària

Des del 23 de novembre fins al 10 de desembre, Aasara va participar al primer 
concurs fotogràfic organitzat per la xarxa d’ONG de Gràcia  Solidària a la qual 
pertanyem.

 
Fira solidària de Nadal

Els dies 15 i 16 de desembre Aasara va coordinar la presència de dotze ONG a 
la Fira de Gràcia de Nadal, organitzada per Gràcia Solidària. Amb gran èxit de 
visitants vam divulgar els nostres projectes i vam presentar diversos productes d’ar-
tesania i comerç indis.  

Corner solidari - pedralbes Center

Durant deu dies de la campanya de Nadal vam compartir amb tres ONG la Botiga 
Solidària del Pedralbes Center de Barcelona per difondre la nostra missió i per oferir, 
alhora, una escollida mostra dels nostres productes d’artesania, bijuteria i joguines 
de l’Índia. 
 
Voluntariat

Aasara compta amb un nombrós grup de voluntaris i voluntàries que han contribuït decisivament a la realització dels nostres 
actes. Per a ells, un especial i merescut reconeixement perquè són la millor expressió del nostre compromís vital amb els nens i 
nenes del carrer de l’Índia.

Mitjans de comunicació
•  Vídeo commemoratiu del 10è Aniversari d’Aasara: Disponible a la web d’Aasara 

www.aasara.org/dvd.html

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

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

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

•  Facebook 
http://www.facebook.com/aasaraong

•  Espacio oficial de Aasara Espai oficial d’Aasara seguit per més de 1.900 persones. 
“Help the homeless children of India” és la causa d’Aasara al Facebook. És un espai de denun-
cia, debat i reflexió sobre la situació dels nens del carrer de Mumbai que, actualment, compta 
amb 3.100 membres. 

•  YouTube: http://www.youtube.com/aasaraong 
Des d’Aasaraong es poden visualitzar tota mena de filmacions, fires, actes i entrevistes. 

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



Dades econòmiques 2012 
  
Els Ingressos totals de 2012 han estat de 73.320 € que representa un decreixement del 25,63% respecte del 2011. 

Les Despeses totals han arribat als 81.726 €, dels quals 63.425 € s’han destinat a projectes i que representa una disminució 
del 9,68% respecte del 2011.  
  
Les  Assignacions reservades a projectes en curs o nous suposen, a 31 de desembre de 2012,  20.000 €  
  
INGRESSOS exercici  exercici 
 2011 2012

INGRESSOS TOTALS 98.595 73.320
  
Socis i donants 46.317 42.299
Promocions, Loteria, Comerç Just 20.965 9.092
Ingressos d’empreses 14.855 14.500
Ingressos Institucions Financeres   (CAN, La Caixa, etc) 16.458 7.429
   

DESpESES exercici  exercici 
 2011 2012

DESPESES TOTALS 92.370 81.726
  
Projectes de cooperació 70.225 63.425
Divulgació, Sensibilització  (Exposicions solidàries, material fires) 10.256 4.152
Despeses Generals (Desp. Oficina, Telèfon, Auditoria, etc) 11.889 14.149

Despeses 2012 en %

 Projectes de cooperació 

 Divulgació, Sensibilització

 Despeses Generals

78%

17%

5%

Ingressos 2012 en %

 Socis i donants

 Promocions, Loteria, Comerç Just

 Ingressos d’empreses

 Ingressos Institucions Financeres

58%

10%

20%

12%

Informe d’auditoria

Aasara posa a disposició dels seus socis l’Informe d’Auditoria sense excepcions realitzat per GM Auditors S.L.,  
a 31 de desembre de 2012.



Empreses i entitats col·laboradores
Aasara ha rebut durant aquest exercici 2012, el suport i la col·laboració de diverses entitats i empreses que creuen en el nostre 
model associatiu i solidari i que es distingeixen especialment pels seus criteris de responsabilitat social corporativa.
Volem agrair la inestimable contribució de:

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

Comptem amb tu 
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: 2100 0918 26 0200230164

OMNES GENTES
PONS-SERES  

SUCESORES C.B.



Passeig de Sant Joan 97, 1r 1a · 08009 Barcelona · Tel. 93 323 44 09 
info@aasara.org · www.aasara.org


