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Estimats amics i amigues,

L’any 2011 no ha estat un any com els altres per diferents motius. El primer perquè hem complert deu anys com 
a ONGD, la qual cosa ens consolida com una organització de cooperació de referència. Hem volgut compartir 
amb tots vosaltres aquest 10è Aniversari a La Nit d’Aasara que vam celebrar el 19 de novembre passat, tal com 

s’explica en aquesta memòria d’activitats.

El segon motiu diferencial d’aquest any ha estat l’impacte de 
la crisi econòmica global que tan dramàticament ha afectat la 
nostra societat. En aquest context, Aasara ha cercat el suport 
dels seus socis i simpatitzants i això ens impulsa a reconèixer 
encara més la força del vostre recolzament i el valor de la vostra 
solidaritat. Hem pogut inaugurar, sense cost, una petita oficina 
de treball com a nova seu social. Allí, al Passeig de Sant Joan 
97, 1er 1a de Barcelona, tocant a la Diagonal, estem a la vostra 
disposició.

Aquesta memòria té per primer cop caràcter bianual. Per als anys
2011 i 2012, hem consolidat dotze projectes plurianuals per als
nens i les nenes del carrer de l’Índia, a través de cinc organit-
zacions locals índies plenament homologades i consolidades. Al 
juny de 2013 us farem arribar els comptes anuals auditats rela-
tius a l’any 2012.

Hem seguit finançant els centres i residències infantils d’Aasara 
a les barriades de Thane, Ulashnagar, Kurla, Digha i Neral. Tam-

bé hem continuat amb els projectes de nutrició i escolarització a l’immens slum de Ganeshnagar, hem donat 
suport al programa de reforç escolar i de transport de la residència femenina d’Ankur i consolidat la nova 
residència infantil masculina Dilkhush al poble de Gorai. Hem mantingut els dos grups de becaris adolescents 
dels slums de Jagheswari i hem ampliat a tres dies l’assistència a l’ambulatori infantil del centre del slum de 
Dindoshi. Finalment, el cercle del nostre esforç s’ha tancat amb el nou projecte d’atenció integral a nens i 
nenes discapacitats dels slums d’Andheri East.

Gràcies a Aasara més de 1.000 nens i nenes desprotegits i marginats han estat beneficiats en la recuperació 
de la seva identitat, educació i drets infantils. Tenim motius per compartir l’orgull i la satisfacció de pertanyer 
a Aasara.

Amb el vostre suport, continuarem treballant i lluitant per seguir mereixent la vostra aprovació.

Rebeu amb aquesta memòria el nostre major reconeixement i la salutació més entranyable.

Juan A. Pons-Serés 
President d’Aasara 

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

En col·laboració amb cinc contraparts locals dedicades 
a l’atenció de la infància més desfavorida, Aasara pro-
mou, financía 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, intelectual 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 
màxima exemplaritat en la nostra comptabilitat, comprobada 
a través de la Auditoria anual de comptes, la declaració d’Uti-
litat Pública i la certificació del Codi Ètic de la Federació Cata-
lana d’ONG pel Desenvolupament.

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

AASARA MUMBAI

L’ONG índia Aasara Mumbai fundada l’any 1993 a la ciutat de Thane, Gran Mumbai, de la que 
n’hem pres el nom, gestiona sis centres d’acollida i formació per a més de 150 nens i nenes del 
carrer i dóna feina a més de 20 professionals indis especialitzats: professors, treballadors socials, 
cuiners, monitors, etc.

SISTERS OF CHARITY OF ST. ANNE

Aasara ha ampliat el seu radi d’acció a la ciutat de Thane al barri de Mira Road a través de la seva 
segona contrapart Sisters of Charity of St. Anne, que des de la reconeguda residència femenina 
d’Ankur es dedica exclussivament a la infància més desfavorida.

Aasara ha finançat dos programes de nutrició i escolarització al slum de Ganeshnagar i també les 
despeses del desplaçament a l’escola i les d’equipament de les 230 nenes que resideixen a Ankur, la 
majoria òrfenes. També es financia el reforç escolar diari que es fa a la pròpia residència.

Seguint el model d’Ankur, al juny de 2010 Aasara va inaugurar la residència masculina Dilkhush. Hi 
resideixen 45 nens que van a l’escola del poble de Gorai, a prop de la residència.

ASHADEEP ASSOCIATION

Aasara dóna suport a l’Associació local Ashadeep que gestiona set centres de dia per a nens i nenes 
a les barriades del districte d’Andheri East.

Aasara impulsa dos projectes al slum de Dindoshi: El primer és un ambulatori mèdic on els nens i 
nenes i les seves famílies, reben assistència mèdica gratuita. Les malalties més frequents són les der-
matològiques, les febres i les diarrees. El segon projecte és un taller de tall i confecció per a 30 ado-
lescents del mateix barri que reben orientació laboral després de l’escolarització bàsica obligatòria.

MUMBAI CHESHIRE HOME

Aasara col·labora amb l’Associació local Mumbai Cheshire Home que es dedica a l’atenció de nens 
i nenes amb discapacitats 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 ser-
veis de rehabilitació integral desenvolupats per fisioterapeutes professionals. Segona: assistència a 
classes de reforç acadèmic adequades a les seves capacitats i tercera: reunions de treball comunitari 
i formació dirigides a les seves famílies.

MACARISM GROUP

Aasara financia i executa, a través de la Institució social Macarism Group, dos programes de beques 
d’estudis destinades a nens i nenes, amb poder adquisitiu nul, que viuen als slums de Jagheswari i 
Andheri, al barri d’Andheri East.

Aquestes beques cobreixen les despeses de la matrícula, l’equipament, els menjars i els desplaça-
ments. Aasara supervisa dos cops a l’any la marxa del projecte i entrevista personalment tots els 
alumnes becats i els seus pares.
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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 

innegables. Cal destacar, però, que aquest 
desenvolupament no ha beneficiat tot-
hom. Gairebé un 40 % de la població s’ha 
quedat encara més marginada i distanci-
ada de la resta de la ciutadania. Això ex-
plica que més de 350 milions d’habitants 

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 clas-
ses mitges amb més poder adquisitiu i ca-
pacitat consumista, són dades objectives 

L’Índia

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 irregu-
lars de barraques prefabricades, mòbils o 
permanents.

La deficiència o la inexistència d’infraes-
tructures higièniques i de serveis, l’origen 

(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 im-
migració, com al món urbà refugi natural 
de l’anterior. Tot i l’existència d’un sistema 
polític parlamentari, en una societat amb 
una gran riquesa de valors i tradicions, hi 
ha establert un sistema de castes que legi-
tima aquesta desigualtat.

rural de les famílies, els factors socials i 
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.
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Es calcula que a l’àrea metropoli-
tana de Mumbai hi viuen més de 
100.000 nens i nenes al carrer. Des 
de fa 10 anys  Aasara es dedica 
als street children, principalment 
a Thane, ciutat suburbial del gran 
Mumbai amb 5 millions d’habitants.

Els nens i nenes d’Aasara
Deu 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 millions 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 convertiex 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 salud 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 depen de l’educació a les aules. Una 
altra dada preocupant és la que proporci-
onen els estudis sobre les presons a l’Índia, 
segons els quals una vuitena part de la po-
blació reclusa són nens. Aquests nens viuen 
en condicions 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.

Són molt treballadors i intenten guanyar-se 
la vida per mantenir-se i per mantenir els 
seus germans i germanes amb dignitat. 
Unes vegades ho fan voluntàriament i unes 
altres els hi obliguen.

Els nens i les nenes del carrer són fills i fi-
lles de la pobresa i això comporta una exis-
tència infeliç, la desesperació i la violació 
absoluta dels seus drets. Pateixen margina-
ció, soledat, abandó, violència, desnutrició 
i , en alguns casos, consum de drogues i 
prostitució. Els carrers estan plens de nens 
descalços d’ulls tristos, petits cossos nus i 
afectats per malalties...

Són nens i nenes en situació de risc que 
necessiten tot el suport de la societat. Si 
no s’actúa estan condemnats a portar 
una vida miserable al carrer, lloc que han 
convertit en el seu “ambient natural”. Allí 
dormen, vagaregen, roben, demanen almoi-
na, treballen, desenvolupen vicis, etc. I així 
passa la seva vida, reafirmant-se com una 
minoria marginada.

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.

Toño Armengod 
Director del documental ”Aasara 10 
anys amb els nens i nenes del carrer de 
l’Índia”.

com ho fariem nosaltres a l’Occident. El 
seguit de calamitats que pateixen i, sobre 
tot, el seu caudal interior de valors els 
permeten tirar endavant en front de les 
adversitats i donar-nos veritables lliçons 
de solidaritat.

La Primi ens porta fins al més profund 
dels slums i, vet aquí que el meu caràcter 
occidental em fa sentir que m’ho robaran 
tot. Quina equivocació més gran! Un al-
tre cop ens trobem amb els somriures, fins 
i tot ens conviden a dinar, a compartir el 
seu menjar, preparat al carrer, amb els es-
cassos queviures que aconsegueixen. I no 
puc deixar de pensar: per què somriuen? 
La seva lliçó em fa comprendre quins són 
els veritables valors que tenim els éssers 
humans i la vida. Ells són els dipositaris 
dels valos més preuats que pot tenir una 
persona. I nosaltres aqui, a Occident, con-
sumint coses absurdes i desesperant-nos 
per qualsevol fotesa! Ens queda tant per 
aprendre...

Passen els dies i anem coneixent millor 
l’enorme contrast, com som d’injustos 
amb els altres. Barraques i més barraques 
envolten els barris residencials que tenen 

gratacels altíssims. I els nens treballant, 
remenant la brossa, jugant als fangars... 
I un altre cop la meva mentalitat del 
primer món em juga una mala passada. 
Em vol fer veure que tot això només és 
una película, que és cine, però no, és 
real, molt real. Quan aparto el meu ull 
de l’objectiu, aquesta és la realitat, no és 
un muntatge que es queda només a la 
pantalla. El cor se’m torna a encongir!

Acabem la gravació i després de passar 
uns quants dies més distesos per Ankur, 
arriba l’hora de tornar. Em despedeixo de 
la meva tia preferida i tornem a casa.

Saragossa ha canviat, em sembla buida 
de gent i tinc la sensació de que per aquí 
les coses no van bé, em sento impotent 
davant d’aquesta situació i m’adono que, 
de fet, Saragossa no ha canviat, aquesta 
és realment la seva cara. Qualsevol cosa 
que fem aquí per petita que sigui, allí ho 
és tot. Aquesta és la veritable lliçó que 
he après durant aquesta experiència im-
borrable. Sé que en Daniel, el meu fill, té 
la mateixa sensació.

Quan Aasara em va demanar que fes un 
documental amb motiu del seu 10è Ani-
versari, no vaig poder negar-m’hi per la 
meva estreta vinculació precisament amb 
una de les seves contraparts.

La meva tia, Primitiva Vela, dirigeix la Re-
sidència Ankur de les Sisters of Charity 
of St. Anne, on Aasara impulsa tres pro-
jectes.

Al 2008, vaig tenir la sort de visitar Mum-
bai i filmar moltes de les imatges que ara 
he pogut abocar al documental. A més 
vaig tenir l’oportunitat de que el meu fill 
Daniel m’acompanyés juntament amb el 
meu equip de gravació.

Mumbai ens va rebre amb el seu clima 
característic: calor, humitat i aquesta sen-
tor, barreja de brutícia i espècies, que se 
t’enganxa al cos. Va ser quan vam anar 
fins Ankur quan vam topar amb la realitat 
de la zona. Allí estaven vetllant un nen 
que havia mort pels motius que moren 
aquí els nens: l’abandó, la misèria i la 
gana. Un cop vam arribar a Ankur, com 
sempre, aquesta sensació de no haver sor-
tit de casa. M’agraden especialment els 
somriures que omplen les caretes more-
nes de les nenes i les seves llarguíssimes 
trenes negres (sempre i quan no hi hagi 
polls, ja que llavors toca tallar cabells).

Després d’un dia de descans per refer-nos 
del llarg viatge i per assimilar l’allau de 
sensacions que t’atrapen quan arribes 
a l’Índia (tan és que hi hagis estat com 
que no, és igual), vam començar les gra-
vacions. Vam poder-nos adonar que el 
monzó aquell any havia fet estralls. Tot 
estava ple de fang i ens va caure l’ànima 
als peus en veure totes les barraques 
inundades. La gent, però, no es desespera 
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Santosh Panigrahi
Técnic de projectes  d’Ashadeep Association

Aasara em va demanar que escrivís un 
article sobre la meva experiència com a 
responsable dels projectes del dispensari 
mèdic i dels tallers de tall i confecció que 
executem al slum de Dindoshi gràcies al 
compromís d’Aasara.

Procedeixo dels slums, en concret del 
de Kurla, on vaig viure fins als 15 anys. 
Gràcies a aquesta experiència vital sé 
molt bé com comunicar-me amb la gent 
d’aquests barris marginals i em sento 
molt proper a ells. Després de treballar 
com a professor d’informàtica a més de 
20 escoles de Mumbai i de col·laborar 
en una organització per a la defensa 
dels drets humans, em vaig incorporar a 
Ashadeep també com a professor d’infor-
màtica i vaig començar a desenvolupar 
tasques administratives, de gestió del vo-
luntariat i de relacións amb els donants.

Ara exerceixo d’adjunt a la direcció dels 
projectes infantils que desenvolupem a 
les diferents barriades d’Andheri East, 
entre elles Dindoshi, on al 2006 vam 
inaugurar un centre de dia per atendre 
nens i nenes però també ancians, vidues 
i persones discapacitades. Abans aques-
ta zona era verda i boscosa però a partir 

dels anys 70 la immigració rural irregular 
la va convertir en una barriada geganti-
na.

Amb l’arribada del transport i l’aparició 
de la classe mitja es van construir anàr-
quicament nombrosos gratacels, blocs 
d’apartaments i oficines per a les classes 
benestants. S’ha imposat la realitat d’un 
urbanisme desenfrenat que combina els 
immobles amb una extensió descontro-
lada i densa de slums. La vida dels ha-
bitants dels slums no ha canviat. Avui 
segueixen estant en les mateixes condi-
cions miserables i lluitant per poder men-
jar cada dia.

Ashadeep va ser fundada fa quaranta 
anys per un metge alemany i avui dia 
és una experimentada ONG local amb 
sis centres compromesos a donar suport 
a la població més desfavorida. L’objectiu 
és clar: oferir-los les eines educatives ne-
cessàries perquè puguin tenir una vida 
digna i perquè un dia arribin a ser auto-
suficients.

Gràcies a Aasara hem instalat a Dindoshi 
un dispensari mèdic perquè els nens i les 
seves famílies, de recursos molt escassos, 

puguin rebre assistència mèdica gratui-
ta. També s’ha muntat un taller de tall i 
confecció per a 25 noies adolescents per-
què aprenguin un ofici que els permeti 
emancipar-se. Així el nostre centre, amb 
l’ajuda d’Aasara, s’ha convertit en un eix 
de suport i solidaritat per als habitants 
de Dindoshi.

Aquí us esperem sempre que ho desitgeu.

Raju Pagare
Director de la Residència infantil  
masculina Dilkhush

Avui dia és prioritari tenir cura dels nens i 
protegir-los dels abusos per part de la fa-
mília, de l’escola i de la societat. M’agra-
daria compartir la meva experiència per-
sonal amb els nens des slums de Mumbai 
i Thane.

Actualment  a l  nost re  centre  de 
Dilkhush, finançat íntegrament per Aa-
sara, hi viuen uns 45 nens d’entre 4 i 14 
anys. M’he trobat amb molts nens que 
han estat víctimes d’algun tipus d’abús 
abans d’arribar al nostre centre. Les for-
mes més comunes d’abusos a menors 
en tot el món són els físics, els sexuals 
i l’abandó.
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En avaluar personalment els nens del nos-
tre centre, em vaig adonar que molts ha-
vien estat víctimes d’alguna mena d’abús. 
Un dels principals problemes per entendre 
l’abast de ”l’abús infantil” és que resulta 
extremadament difícil obtenir respostes 
dels nens sobre un tema tan delicat, en 
part perquè els costa comprendre les di-
ferents dimensions de l’abús i en part 
perquè no volen parlar del què han vis-
cut. Per tant és complex reunir dades dels 
nens víctimes d’abusos.

Per poder-ho entendre millor, explicaré 
breument les tres formes d’abús infantil.

1) La força física, l’abús infantil més 
comú: Els nens m’han comentat que la 
forma més comuna d’abús que pateixen 
és l’abús físic a casa, a l’escola i a la soci-
etat. Es defineix com abús físic qualsevol 
lesió física infringida a un nen. Això pot 
incloure cremades, cops, hematomes, cops 
de puny, sacsejos, patades, mossegades, 
punxades, etc. De vegades l’abus físic és 
el resultat d’una disciplina molt severa o 
de càstigs físics.

2) L’abandó dels nens, la denuncia més 
comuna: Els pares fan tot el possible per 
tenir cura dels seus fills, però a la pràcti-
ca no és possible que els pares estiguin 
amb els seus fills les 24 hores del dia, ja 
que tenen unes altres responsabilitats. En 
general hi ha moments en que els nens 
no són atesos i poden ser descuidats en 
molts sentits. La negligència pot ser físi-
ca, educativa o emocional. La negligència 
física inclou no proporcionar als nens una 
alimentació equilibrada, roba adequa-
da a l’estació de l’any, atenció mèdica o 
una major supervisió. També pot incloure 
l’abandó. La negligència educativa inclou 
la falta d’educació adequada a les se-
ves capacitats. Finalment la negligència 
emocional comporta no assistir el nen, 
privar-lo d’amor i de qualsevol tipus de 
suport emocional.

3) Explotació a través de l’abús sexual: 
Cada vegada es dónen més casos d’abús 

sexual a l’Índia i a la resta del món. Els 
abusos sexuals els solen cometre els fami-
liars o els cuidadors i poden consistir en 
carícies als genitals del nen, penetració, 
incest, violació, sodomia, exibicionisme i 
explotació a través de la prostitució o la 
producció de material de pornografia in-
fantil.

Prevenció i gestió de l’abús infantil: Per-
donar és la part més difícil per al nen. 
Necessita suport i ajuda per acceptar i 
perdonar de cor. Fer aquest pas és molt 
important perquè és el moment en que 
el nen comença el seu procés de curació. 
Proporcionar-li un entorn segur l’ajuda a 
créixer en confiança i autoestima. És molt 
important assessorar als familiars perquè 
comprenguin el procés que està vivint 
el nen i amb el seu amor i el seu suport 
l’ajudin a superar-ho.

Al nostre centre donem especial impor-
tància al desenvolupament dels nens i 
al seu creixement personal, social, físic i 
espiritual:

•  Fomentem l’esperit d’equip a través 
d’activitats esportives i jocs com el fut-
bol i el criquet.

•  Eduquem en uns principis ètics i morals 
d’igualtat, solidaritat, justícia, honeste-
dat, sinceritat, tolerància i respecte.

•  Els involucrem en decisions que tenen 
a veure amb la seva pròpia vida com 
ara la seva higiene personal i els anem 
donant responsabilitats adequades a la 
seva edat i capacitat.

•  Els ensenyem a guanyar autoestima i a 
enfortir la seva autoconfiança perquè 
siguin feliços.

Els drets dels nens han de ser protegits 
legalment. Cal que el valor de la infància 
sigui reconegut públicament a tot el món. 
El nostre objectiu és fer que Dilkhush si-
gui per als nens un lloc ple de vida, de 
pau i d’armonia.
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 NENS I NENES BENEFICIARIS: MITJANA DIÀRIA, 20

 PERSONAL EMPLEAT AL CENTRE: 3

 PERSONAL EMPLEAT A L’OFICINA: 5

Projectes permanents 
En col·laboració amb Aasara Mumbai

Centre d’acollida de dia a l’àrea de Thane
Inclou l’oficina administrativa de la seu

 RÈGIM DIÜRN QUE INCLOU: 
  Dieta alimentària i programa de reforç escolar adaptat per 

facilitar la seva incorporació al sistema públic d’educació.

 RÈGIM DIÜRN QUE INCLOU:  
  Dieta alimentària i programa de reforç escolar adaptat per a facilitar la seva 

incorporació al sistema public d’educació.

 NENS I NENES BENEFICIARIS: MITJANA DIÀRIA, 43

 PERSONAL EMPLEAT: 3 

Centre d’acollida de dia a l’àrea de Kurla
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  RÈGIM: Jardí d’infància i programa de reforç escolar per facilitar la seva incorporació 
al sistema educatiu públic.

 NENS I NENES BENEFICIARIS: MITJANA DIÀRIA, 22

 PERSONAL EMPLEAT: 2

Classe de reforç a l’slum de Ulashnagar

 RÈGIM:
  Aquesta Residència preten ser una 

llar per als nens que hi resideixen 
tot l’any. Es financia l’alimenta-
ció, la roba, el material escolar i el 
transport a l’escola pública. Aquest 

Residència infantil masculina  
a l’àrea de Digha - Thane

projecte inclou també l’equipament i el 
manteniment anual del centre.

  NENS BENEFICIARIS:  
MITJANA DIÀRIA, 24

  ADOLESCENTS BENEFICIARIS:  
MITJANA DIÀRIA, 4

 PERSONAL EMPLEAT: 4
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 NENES BENEFICIÀRIES: MITJANA DIÀRIA, 21

 ADOLESCENTS BENEFICIÀRIES: 16

 PERSONAL EMPLEAT: 4

  Residència construida al 2005, ubicada a dues hores de 
Mumbai en una tranquil·la àrea rural. Proporciona allotja-
ment i manutenció a les nenes residents que assisteixen a 
una escola pública propera. Aquest projecte inclou l’equipa-
ment i el manteniment anual del centre.

Suraksha, residència infantil femenina al poble Neral
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 NENES BENEFICIÀRIES: MITJANA DIÀRIA, 230

 PERSONAL EMPLEAT: 8

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

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

Transport, equipament i classes de reforç  
escolar a Ankur

Projectes permanents 
En col·laboració amb Sisters of Charity of St. Anne

Programa de nutrició i escolarització  
al slum de Ganeshnagar

 NENS I NENES BENEFICIARIS: MITJANA DIÀRIA, 200

 PERSONAL EMPLEAT: 2
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  Des de 2010, Aasara financia, al municipi de Gorai, en front 
del mar, la nova residència masculina anomenada Dilkhush, 
gestionada per les Sisters of Charity of St. Anne. La gran ma-
joria dels nens acollits són del slum de Mira Road, proper a la 
residència, i provenen de famílies desestructurades o bé són 
orfes. Aasara financia íntegrament aquest centre: manteni-
ment, escolarització, uniformes, dietes, transport escolar, etc.

 NENS BENEFECIARIS: MITJANA DIÀRIA, 44

 PERSONAL EMPLEAT: 5

Dilkhush, residència infantil masculina a Gorai
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Programa de beques Outreach 1

Programa de beques Outreach 2

Projectes permanents 
En col·laboració amb Macarism Group

  El Programa Outreach 1 beca 12 ado-
lescents del slum de Jagheswari per-
què puguin estudiar 1er. i 2n. de bat-
xillerat, que no són gratuïts a l’escola 

  Després de l’èxit del primer programa 
de beques, s’han becat 12 nens i ne-
nes perquè puguin acabar els seus es-
tudis d’ensenyament primari obligatori 
i obtenir un certificat legal. Dos cops 

  BENEFICIARIS/ES:  
7 noies i 5 nois

  PERSONAL EMPLEAT:  
Un supervisor

  BENEFICIARIS/ES:  
5 nenes i 7 nens

  PERSONAL EMPLEAT:  
Un supervisor i un tutor

pública. Aquesta beca cobreix la matrícu-
la, el desplaçament al centre educatiu, el 
material escolar i un ápat al dia.

a l’any, Aasara entrevista els becaris per 
tal de conèixer la seva evolució mentre la 
contrapart en segueix un rigurós control 
individual i acadèmic.
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Taller de tall i confecció al centre de dia de Dindoshi

  NENS I NENES BENEFICIARIS: 180

 PERSONAL EMPLEAT: Un metge i una infermera

  Aasara, a través de la seva contrapart Ashadeep Associati-
on, financia un servei de medicina ambulatòria i de dispen-
sari al seu centre de dia de la barriada de Dindoshi. Està 
obert tres tardes a la setmana i es dóna atenció, diagnòstic 
i medicació gratuïta. Aquest servei complementa d’una ma-
nera molt eficaç l’acollida, el reforç escolar i l’atenció dels 
més de 185 nens beneficiaris d’aquest centre.

  Aquest projecte de formació professional permet que 30 
adolescents residents en aquesta barriada puguin desenvo-
lupar una activitat laboral que més endavant els permeti 
treballar i ser econòmicament autosuficients.

  ADOLESCENTS BENEFICIÀRIES:  
MITJANA SETMANAL, 30

 PERSONAL EMPLEAT: Una professora i una auxiliar

Ambulatori mèdic al centre de dia  
del slum de Dindoshi

Projectes permanents 
En col·laboració amb Ashadeep Association
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Tractament de rehabilitació i reforç escolar a nens 
amb discapacitat

Projectes permanents 
En col·laboració amb Mumbai Cheshire Home

  Aquest projecte va destinat a nens i nenes amb discapacitats 
físiques i psíquiques amb una elevada dependència, seleccio-
nats en funció del seu grau de discapacitat i d’exclusió social. 
Les famílies, tot i vivint en un entorn de pobresa, saben crear 
a casa seva un clima d’afecte i calidesa que afavoreix positiva-
ment el desenvolupament psicosocial dels nens. L’ONG Mum-
bai Cheshire Home, especialista en la rehabilitació i la integra-
ció de persones discapacitades, permet assegurar el seguiment 
de les teràpies d’ajuda i d’acompanyament.

Aquest projecte, finançat íntegrament per Aasara, consisteix 
en recollir, un cop a la setmana, els nens i nenes a casa seva 
i portar-los al centre on reben els tractaments de rehabilitació 
que necessiten. També assisteixen a classes de reforç escolar 
adequades a les seves capacitats. Els pares, assisteixen a unes 
sessions formatives on tenen l’oportunitat de conèixer altres 
famílies de nens discapacitats, de compartir inquietuds i de 
rebre assessorament de professionals i docents especialitzats.

  NENS I NENES BENEFICIARIS: 54

  PERSONAL EMPLEAT:  
2 fisioterapeutes, un psicòleg i un professor
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Aasara posa a disposició dels seus socis l’Informe d’Auditoria, sense  
excepcions, a 31 de desembre de 2011, realitzat per GM Auditors S.L.

Dades econòmiques 2011
Els comptes clars

Informe d’Auditoria

(en  euros)

Els Ingressos totals de 2011 han estat de 98.595 euros que representa  
un decreixement del 11% respecte del 2010.

Les Despeses totals han arribat als 92.370 euros, dels quals 70.225 euros  
s’han destinat als projectes i que representen un 76% del total.

Les Assignacions reservades a projectes en curs o nous projectes suposen,  
a 31 de desembre de 2011, 30.000 euros.

Ingressos exercici  exercici 
 2010 2011
  
INGRESSOS TOTALS 111.682 98.595
  
• Socis i donants 52.882 46.317
• Promocions, loteria i ventes fires 18.925 20.965
• Ingressos d’empreses 14.500 14.855
•  Ingressos Institucions Financeres 25.374 16.458 

(CAN, La Caixa, etc.)  

Despeses exercici  exercici 
 2010 2011
  
DESPESES TOTALS 103.683 92.370
  
• Projectes de cooperació 87.828 70.225
•  Divulgació, Sensibilització  

(Exposicions solidàries i compra material fires) 8.427 10.256
•  Despeses Generals 

(Despeses oficina, telèfon, assegurances,  
Auditoria, etc.) 7.428 11.889

Despeses
(en %)

Ingressos
(en %)

Projectes de cooperació

Divulgació, Sensibilització

Despeses Generals

11

13

76

47

21

15

17

Socis i donants

Promocions, loteria  
i ventes fires

Ingressos d’empreses

Ingressos Institucions  
Financeres
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Sensibilització i comunicació

Actes institucionals

Coincidint amb el 10è Aniversari d’Aasara, hem realitzat 
una sèrie d’accions de comunicació amb l’ojectiu 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 
sensibilitzar la societat civil sobre les especials cir-
cumstàncies 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.

Durant aquest exercici, l’activitat de divulgació i 
comunicació d’Aasara s’ha desenvolupat en tres fronts: 
institucional, divulgatiu i de comunicació.

  Inauguració de la nova oficina de la 
seu social d’Aasara  
Hem traslladat la seu social a una nova 
oficina al Passeig de Sant Joan, 97 1r 
1a de Barcelona.   

  Inauguració de la delegació de Palma 
de Mallorca
El 17 de febrer, amb motiu de la inaugu-
ració de la primera delegació d’Aasara a 
les Balears, es van presentar els nostres 
projectes a través de l’exposició fotogrà-
fica “Aasara, 10 anys amb els street chil-
dren de Mumbai” al Centre Flassaders 
de Palma de Mallorca.
Van assistir a l’acte Teresa Palmer, de-
legada d’Aasara a Palma de Mallorca, 
Juan A. Pons-Serés, President d’Aasara, 
membres de la Junta Directiva i volun-
taris, autoritats locals i mitjans de comu-
nicació. L’exposició va romandre oberta 
fins al 26 de febrer.

  Stram-Privata
Aasara va assistir, juntament amb la 
Fundació Pascual Maragall i l’ONG Gra 
d’Arròs a la presentació del projecte 
Stram-Privata.

L’artista Quim Hereu pintarà, en dos 
anys, l’obra “L’estrambòtic naixement 
de Venus”, el llenç més gran que s’ha 
pintat mai a Catalunya i que comptarà 
amb pinzellades solidàries de diverses 
figures de renom en l’àmbit cultural i 
esportiu.
També pintarà dues obres que subhasta-
rà a favor d’Aasara, de la Fundació Pas-
qual Maragall i de Gra d’Arròs.

  Taula rodona “Barcelona-Mumbai. Coo-
peració al desenvolupament en l’àmbit 
dels street children”
El 27 de maig es va celebrar, a la sala 
d’actes del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, la taula rodona “Barcelona-
Mumbai. Cooperació al desenvolupa-
ment en l’àmbit dels street children”, 
moderada pel periodista Martí Gironell. 
Van participar-hi les ONGs ADA, CCDT i 
VITAMUNDI i Aasara.
Es va debatre sobre el model de coope-
ració que compartim: som ONGs que 
tenen la seva base a Barcelona, ges-
tionades per voluntaris, col·laborem 
amb acreditades contraparts i el nostre 
objectiu prioritari és millorar les con-
dicions de vida dels més desfavorits a 
l’Índia.

  La Nit d’Aasara - 10è Aniversari
El dia 19 de novembre, amb motiu del 
10è Aniversari de la fundació d’Aasara 
com a ONGD, es va convocar els socis, 
amics, simpatitzants i col·laboradors al 
Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona per compartir una magnífica 
vetllada.
Es va presentar el documental “Aasara 
10 anys” realitzat  pel director Toño 
Armengod i vam disfrutar de l’actua-
ció solidària del músic i cantant Manu 
Guix que ens va oferir un concert. Per 
acabar la celebració, vam poder de-
gustar diferents plats de gastronomia 
índia.
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  Punt de trobada d’Entitats de la Banca 
Cívica
El dissabte 26 de març la Banca Cívica 
va organitzar una jornada solidària i fes-
tiva al Parc de la Ciutadella de Barcelo-
na. Hi van participar unes 150 entitats. 
Cadascuna va disposar d’un stand per a 
donar a conèixer els seus projectes.

d’una perspectiva de gènere. Hi van 
participar les entitats: Amics d’Ak Benn, 
Gràcia amb el Sàhara, Idh Igual, JIN-PA, 
Udutama i Aasara.

  16ª Mostra d’Associacions de Barcelo-
na - Festes de la Mercè 2011
Coincidint amb les Festes de la Mercè 
de Barcelona, els dies 24 i 25 de setem-
bre es va celebrar la 16ª Mostra d’As-

sociacions de Barcelona on Aasara hi 
va tenir un stand. L’objectiu d’aquesta 
Mostra és apropar a la ciutadania la la-
bor que desenvolupen més de 200 enti-
tats de la ciutat.

  Espai Aasara - Nadal solidari
Un any més, gràcies a la solidaritat de 
Galeries Maldà situades al barri vell de 
Barcelona, Aasara va poder comptar 
amb un local on va exposar productes 

Actes divulgatius

Mitjans de comunicació

  Vídeo commemoratiu  del 10è Aniversari 
d’Aasara
Disponible a la web d’Aasara 

  Newsletter
Cada any se n’envien quatre edicions als socis i sim-
patitzants. Informa de l’actualitat d’Aasara, dels pro-
jectes en curs i de l’agenda d’activitats.

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

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

  Facebook
http://www.facebook.com/aasaraong
Espai oficial d’Aasara seguit per més de 1.900 per-
sones.

“Help the homeless children of India” és la causa 
d’Aasara al Facebook. És un espai de denúncia, de-
bat i reflexió sobre la situació dels nens del carrer 
de Mumbai, que actualment compta amb 3.100 
membres.

  YouTube
Des de Aasaraong es poden visualitzar tot tipus de 
filmacions, fires, actes i entrevistes.

artesanals indis com joguines, moca-
dors, bijuteria, llibres, jocs de taula i ob-
jectes de regal. L’Espai Aasara va tenir 
una molt bona acollida i va ser visitat 
per moltes persones que van venir a 
comprar regals solidaris.

  Mostra d’Entitats de Cooperació - Grà-
cia solidària
El cap de setmana del 16 i 17 de juliol, 
Aasara va coorganitzar una mostra d’en-
titats de cooperació al barri de Gràcia 
de Barcelona. Durant dos dies es van 
realitzar activitats lúdiques de tot tipus, 
es van vendre productes de comerç just 
i es va debatre sobre els projectes des 
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Suport social

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

El 19 de novembre de 2011 vam compartir amb satisfacció la celebració del nos-
tre 10è Aniversari en un acte entranyable al Conservatori Municipal de Música 
de Barcelona.

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
Victoire Pananidès

Àrea de Captació
Tots els membres de la Junta Directiva

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

Àrea Contable i Secretaría  
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.

Agustí Codinach
Albert González
Alexandra Vargas 
Andra Gulei
Begoña Sánchez
Cat Akana
Cristian Pons-Serés de Brauwer
Danel Barrenetxea 
Elena Salajan
Erik Pons 
Ernest Callís
Franc Lerin 
Francesc Marimón
Gemma Soler
Goretti Beaskoa
Inma Pons 
Isabel García
Isabel Vera
Javier Serrano
Jesús Eloy de Mateo
Jordi Torrents
José Antonio Santiago
José Sánchez
Josep Mª Martorell
Juan A. Pons-Serés de Brauwer 
Judith Pons 
Laia Gasó 
Llum Valdés 
Luis Barrenetxea 
Luis Vasques
María Carolina Sayes
Maurici Zara
Mercè Rius
Montse Montagut
Montse Salarich
Ornella Bernardi
Paula Serrano
Pili Herranz
Rosa María Sagristà
Rosa Pons
Sandra Buxaderas
Ton de Sanz 
Vicky Pons
Xavier Torrent



Empreses i entitats col·laboradores

Aasara ha rebut durant aquest exercici 2011 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, visi-
ta la nostra web o bé efectua la teva 
transferència al compte corrent de  
La Caixa: 2100 0918 26 0200230164
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