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Els nens dels ‘slums’
L’oenegé catalana Aasara ofereix una possibilitat als infants de l’Índia que viuen al carrer
gemma martí

E

un dispensari mòbil recorre els suburbis
per oferir assistència sanitària. AAsara

ndinsar-se pels slums –suburbis–
de Mumbai és entrar en una ciutat
de canyes, d’uralita, de tendals de
lona... Un submón amb diverses
religions i llengües en una societat de
castes, el que representa un obstacle per
al progrés. Els nens i nenes dels suburbis
no tenen cap possibilitat d’anar a l’escola,
de formar-se professionalment, de rebre
assistència sanitària, i sovint es veuen
abocats a la mendicitat, a la prostitució o
a durs treballs de càrrega per portar uns
ingressos a casa i mantenir els pares.
Davant aquesta realitat, el 2001 la família barcelonina Buxaderas-Sans del barri
de Gràcia va crear l’oenegé Aasara per
ajudar –en col·laboració amb entitats locals– els infants que viuen a les estacions
de tren de l’Índia.
Avui l’associació s’ha desenvolupat,
i ha ampliat els seus projectes de col·

més de cinc milions
de persones viuen
en els suburbis de
mumbai

residència 24 hores
impulsada per
aasara on acull
les nenes orfes

La clau de l’èxit. Aasara
treballa a l’Índia en
col·laboració amb entitats
locals i professionals del país
laboració amb contraparts de Mumbai
i està fent un esforç per penetrar en els
slums on gestiona projectes de nutrició i
escolarització, munta centres d’assistència sanitària, gestiona un centre de rehabilitació per a nens discapacitats i, darrerament, ha impulsat un ambulatori mòbil.

els projectes

Aasara desenvolupa cinc tipus de projectes en els suburbis de Mumbai. Els d’acollida, ja sigui en centres de dia on els infants poden dinar, jugar, etc., o en centres
que estan oberts les 24 hores on acull a
nens orfes.
Els projectes de nutrició i d’escolarització, entre els quals destaca un que ha
donat molts bons resultats: es convenç
a la família perquè permeti que els seus
fills assisteixin a l’escola pública –on se’ls
ofereix una formació i alimentació– en

lloc que estiguin pel carrer pidolant per
portar alguna cosa a casa, i a canvi els pares reben ous, llet i arròs.
També impulsa un taller de confecció en
col·laboració amb l’entitat local Ashadeep Association, el que permet donar un
ofici a nenes que segurament es veurien
abocades a la prostitució, i darrerament
ha centrat part dels seus esforços en projectes de salut en barris marginals. Destaca el projecte de rehabilitació de nens i
nenes discapacitats al suburbi de Andheri East, amb Mumbai Chesire Home. Avui,
un 10% dels infants que neixen a l’Índia
presenten algun tipus de discapacitat física o psíquica, i per a les famílies aquest
fet és com una maledicció dels déus, i els

qui són
Entitat: aasara
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Activitats: Transformació social a
través de la reinserció i l’educació
del nens i nenes del carrer de l’Índia
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www.aasara.org

Entrevista a frederic callís, vicepresident d’Aasara

“A l’Índia més de 18 milions d’infants viuen
al carrer, però això no es considera notícia”
Què significa aasara?
En maratí, una de les llengües més
parlades a l’Índia, vol dir espai d’acollida. I
aquesta va ser la primera tasca que va portar a terme l’associació, la d’acollir infants
orfes que viuen a les estacions de tren.
A les estacions de tren?
Sí, marxen de casa, del món rural, i
pugen a qualsevol tren que els porti a
Mumbai on acabaven deambulant per
les estacions o pels suburbis. Avui a
l’Índia hi ha més de 18 milions d’infants
que viuen al carrer, d’aquests 200.000
a Mumbai, i 300 milions de persones
sobreviuen per sota el llindar de pobresa. Però tot això no es considera notícia;
no es publica. És l’altra cara de l’Índia, la

que no veuen els turistes, la que creix al
marge dels grans gratacels.
Quina tasca porten a terme a Aasara?
Acollim i oferim una alternativa als
nens i nenes que viuen al carrer. Aquests
no tenen cap opció a la vida; molts són
orfes i no reben una educació, no tenen
assistència sanitària... però el que sí
tenen és sempre un somriure als llavis.

frederic callís és el vicepresident de
l’associació sense ànim de lucre aasara

No es queixen de la situació de
desigualtat que pateixen?
No, perquè ho tenen assumit. Les seves
creences religioses són molt fortes i
confien que en l’altra vida les coses els
vagin millor. A més, encara que a l’Índia
el sistema de castes està abolit, la rea-

amaguen a casa. Des d’Aasara es treballa
per convèncer els pares que aquest nen
es mereix una oportunitat a la vida alhora que es realitza una tasca amb fisioterapeutes, logopedes, cirurgians, etc., per
incrementar-ne la qualitat de vida.
Una altra de les iniciatives sanitàries
d’Aasara és l’ambulatori mòbil, un projecte executat en col·laboració amb Sisters
of Charity of St. Anne i on una infermera
i una assistent recorren diàriament diferents barris de xaboles per atendre a
aquelles persones que no poden accedir
a una assistència sanitària bàsica. Des de
la clínica mòbil proporcionen tractament
immediat gratuït i traslladen els casos
més greus als centres hospitalaris.

litat és una altra i han de passar moltes
generacions perquè la situació canviï.
Quins projectes tenen en marxa per
donar una possibilitat a aquests infants?
Els d’acollida en residències de dia –on
els infants poden anar-hi a dinar– i en
residències per a orfes, on ens fem càrrecs
d’ells. Alhora tenim projectes de nutrició i
escolarització, i oferim beques perquè els
alumnes més destacats puguin realitzar
estudis superiors. També hem creat un
taller per ensenyar patronatge i confecció
a les nenes i tinguin un ofici, i darrerament
hem impulsat dos projectes vinculats amb
la salut: un ambulatori, que ens va portar
a idear l’ambulatori mòbil amb el que
recorrem tots els suburbis de Mumbai, i el
centre de rehabilitació per a nens i nenes
amb discapacitat física o psíquica.
D’on obtenen els recursos per tirar
endavant aquests projectes?
Dels socis i donants, particulars o
empreses, que creuen en aquest model
d’organització de molta proximitat i despesa molt continguda.

