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ESTRUCTURA I ORÍGENS D'AASARA

Aasara Barcelona és una Associació ONDG d’Utilitat 
Pública,amb seu a Barcelona, que coopera de manera 
decisiva en el desenvolupament de la seva contrapart a 
Bombai de qui en pren el nom.

Aasara Bombai és una ONG que va ser fundada per un 
sacerdot catòlic indi, és aconfessional i líder, a la seva 
ciutat, en el tractament de la problemàtica dels “street 
children” o nens del carrer gràcies al seu rigor, a la seva 
transparència i a la seva excepcional professionalitat.

Actualment disposa de 6 centres d’acollida on hi treballen 
50 professionals socials,cuiners i educadors que tenen 
cura de més de 600 nens i nenes provinents de les 
estacions de tren o dels suburbis, anomenats “slums” 
,de la perifèria de la ciutat de Bombai a l’àrea de Thane. 
( En conjunt, una gran concentració urbana amb més de 
18 milions d’habitants).  S’ocupen també de la seva 
reinserció social.

Aasara Barcelona, a més a més, desenvolupa i potencia 
altres projectes relacionats amb la mateixa problemàtica, 
a la mateixa àrea i en col·laboració amb diferents i 
acreditades contraparts orientades cap a la mateixa 
missió social : acollir i donar resposta a les necessitats 
dels nens del carrer.



VISIÓ, MISSIÓ
I VALORS
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La nostra visió té com a objectiu l’eradicació dels “nens 
del carrer” i en conseqüència la nostra missió pretén:“Que 
la nostra activitat a Bombai propiciï que, els nens i nenes 
assumeixin que les seves vides tenen sentit, cobrint les 
seves necessitats bàsiques, la seva formació i la integració 
al sistema educatiu perquè, en el futur, es puguin inserir, 
com a membres de ple dret ,a la societat.”
Coherents amb la nostra contrapart a l’Índia, els quatre 
valorsque distingeixen Aasara Barcelona són:

a. L’opció clara per la solidaritat i per la defensa dels 
drets universals dels infants.
b. El compromís actiu amb Aasara Índia i amb la seva 
lluita contra la misèria estructural.
c. Coherència. Destinar el 100% dels ingressos als 
projectes en curs,a material i a despeses  de divulgació, 
ja que tots els col·laboradors i tots els membres de la 
Junta Directiva treballen de manera voluntària. 
Igualment,l’oficina on tenim la seu d’Aasara i els seus 
equipaments han estat cedits gratuïtament pel matrimoni 
Callís Torrent.El cost dels viatges de seguiment i control 
dels projectes i dels centres a l’Índia també són a càrreg 
dels representants d’Aasara.
d. Transparència.
-  Auditoria de comptes anual
- Afiliació a la FederacióCatalana d’ONGD
- Codi ètic homologat
- Declaració d’Utilitat Pública.



RESUM DE LA ACTIVITAT BÀSICA
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• L’any 2.008, a Aasara Barcelona, ha estat l’any de la 
consolidació de l’estructura per àrees de treball i de la 
seva Junta Directiva a través d’una gestió professional- 
itzada, conservant el caràcter absolutament voluntari de 
tots els seus membres i el finançament personal dels  
viatges que s’han fet a l’Índia per a visitar els diversos 
centres i fer un seguiment del desenvolupament dels 
projectes actuals.

• S’han realitzat diverses accions i treballs de promoció 
i divulgació amb l’objectiu d’ampliar la base de donants 
i col·laboradors, a través de campanyes de sensibilització 
i transparència, incorporant empreses i institucions 
bancàries especialment actives en el terreny dels projectes 
socials com ,per exemple, a través del programa “tú 
eliges,tú decides” de la Caja de Ahorros de Navarra CAN.

• Hem assistit,amb programes de divulgació i 
sensibilització, a la Fira i a l’Exposició solidària VULCAN

• També hem desenvolupat activitats específiques com 
la Marató de Shiatsu al Centre de la Vila de Barcelona.



• Amb motiu de les festes de Nadal i Reis,Aasara va disposar d’un ampli 
local comercial al Centre de la Vila Olímpica de Barcelona. S’hi va fer 
una amplia exposició d’objectes d’artesania, joguines, bijuteria i com- 
plements, juntament amb una exposició de fotografies sobre Bombai 
cedides per Sara Barrera,col·laboradora d’Aasara. Es van aconseguir 
uns resultats excepcionals,tant pel gran nombre  de persones que la 
van visitar com per la quantitat de donacions rebudes.

• A la Memòria de l’any passat hi deixàvem constància de la compra 
d’un terreny per a construir el nou Centre d’acollida per a nens, a Neral. 
Avui podem comunicar que ja s’hi estan fent els primers treballs de 
planejament del terreny i d’instalacions bàsiques. També s’està realitzant 
el projecte arquitectònic per a la construcció d’aquest Centre que portarà 
el nom de Shuraska 2.

• S’han efectuat dos viatges a l’India, a l’Abril i al Setembre, el primer 
amb l’empresa col·laboradora Grupo Privata , amb l’objectiu de fer un 
seguiment de prop dels nostres projectes, fer-ne una evaluació i contactar 
amb noves contraparts per estudiar la nostra possible col·laboració en 
determinats projectes.
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• Aasara ha fet una aposta molt important per Internet i per les noves 
eines de relació social:

-Construcció d’una nova web (www.aasara.org ) amb moltes més 
prestacions,apartats i serveis, totalment autogestionable amb versions 
en Català, Castellà i Anglès.

-Creació d’un espai Blog,() per a facilitar la participació de tots els 
donants i de tothom qui estigui interessat en l’Índia i en els projectes 
d’Assara en curs.

-Creació d’un espai de divulgació d’Aasara en la major plataforma 
social, Facebook,on, en pocs dies, ja s’hi han apuntat més de 100 
persones.

-Creació,en la mateixa plataforma social Facebook,d’una “causa”
(Help the homeless children of India) per denunciar i sensibilitzar 
sobre la situació que suporten els nens del carrer a l’Índia i sobre la 
labor d’Aasara. En pocs dies ,s’han solidaritzat amb la causa d’Aasara 
unes 200 persones.

• Finalment s’ha preparat per al 13 de Març de 2.009 la celebració de 
la “Nit d’Aasara” al Centre Cívic d’Hostafrancs, al costat de l’Estació 
de Sants. Farem un sopar popular, entranyable i participatiu amb més 
de 250 amics, simpatitzants, col·laboradors i donants, i donarem a 
coneixer els projectes en curs i els nous projectes per al 2009. També 
farem una exposició de productes de l’Índia.En resum una nit d’immersió 
en l’Índia a través de la seva gastronomia, cultura, música i artesania 
amb una breu exposició de la situació actual dels nens del carrer a 
Bombai i dels projectes en curs d’Aasara.



ACTUALITAT
DE RÈGIM INTERN
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Durant tot l’any hem anat desenvolupant una intensa 
activitat de Captació, Divulgació, Control Econòmic i 
Seguiment de projectes, amb la valuosa ajuda de diversos 
col·laboradors/es. Hem consolidat una estructura directiva 
i d’àrees de treball amb l’objectiu de garantir el futur de 
l’Associació més enllà de les persones que actualment 
formen la Junta Directiva.

La nostra Junta Directiva actual està formada per:

· Juan Antonio Pons-Serés                            PRESIDENT
· Sandra Buxaderas                                VICEPRESIDENTA
· Frederic Callís                                      VICEPRESIDENT
· Jordi Picó                                                   TRESORER
· Montserrat Seda                                      SECRETÀRIA
· Laura Torrent                                                   VOCAL
· Sílvia Pons                                                       VOCAL
· Lluís Durán                                                      VOCAL
· Sara Barrera                                                    VOCAL  

• La seu social i centre de treball està ubicada en una 
oficina del carrer Muntaner 48-50 5è 4a de Barcelona, 
cedida pel matrimoni Callís Torrent.

• La presència d’Aassara a Internet es concreta en la web 
institucional,www.aasara.org, el Blog 
http://nensaasara.blogspot.com , de debat especialitzat 
i la incorporació a la xarxa social del Facebook.



EVOLUCIÓ
A LA ÍNDIA
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• A Aaasara Bombai es manté la financiació ordinària i la millora intensiva dels nostres 
centres d’acollida de Thane, Digha, Kurla, Kalyan i Neral .S’ha fet una dotació econòmica 
extraordinària amb motiu de la posada en marxa del Projecte “SLUMS”,amb la creació 
de dues Aules d’acollida per a ens i nenes al mateix cor de les barriades de Thane, a 
Vitalvadi i Ulashnagar.
• Aquest projecte pioner de creació d’una xarxa d’aules als “slums” o suburbis aborda 
les causes de l’abandó infantil al lloc on es genera oferint als nens i nenes, a l’aula 
d’acollida, una millora en la seva dieta alimentaria i una formació bàsica alhora que es 
treballa per sensibilitzar a les famílies de la importància que els seus fills/es inicïin un 
camí educatiu per poder tenir un millor futur.
• S’ha pintat la Residència de nenes de Neral, per dins i per fora i s’hi ha fet un tractament 
de protecció anti pluja. Aquesta residència acull i tutela 40 nenes .
• Al Novembre han començat les obres d’escomesa inicial i canalització d’aigua al terreny 
de Neral destinat al futur Centre permanent per a nens, Shuraska-2.
• Finalment s’ha posat en marxa el projecte d’expansió territorial  previst per Aasara 
Barcelona, en col·laboració amb l’Orfanat per a nenes d’Ankur, gestionat per una nova i 
excel·lent contrapart, les Sisters of Charity. Al febrer de 2.009 s’inicia la realització 
d’aquest projecte : un programa nutricional per a 100 nens i nenes de les barriades,en 
la mateixa línia que les Aules de l’àrea de Thane abans descrites.

· Nens acollits permanentement:  310
· Nens acollits  transitoriament:  630
· Nens atesos  al carrer i estacions de tren:  l.862
· Nens repatriats als seus domicilis particulars:  108
· Nens que han rebut educació no formal:  450
· Nens que han rebut educació formal:  190
· Nens que han rebut alimentació continuada: 460
· Nens que han rebut assistència mèdica: 85
· Nens solicitant ajuda. Centraleta telefonica: 25.000



BALANÇ I DADES ECONÒMIQUES 2.008 
AUDITADES A BARCELONA
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Pendent any anterior
Ingressos donants
Transferències a contraparts a l’Índia
Pendent de transferencia en curs
Gastos bancaris
Gastos varis 
Firess i accions de divulgació
Auditoria econòmica-contable

	16.288,40 €	
75.951,48 €	

57.00,00 €	
25.054,96€	
1.475,14 €	
1.606,04 €	
5.943,75 €	

      1.163,32 €

Gràcies a les aportacions econòmiques de 105 DONANTS PARTICULARS,d’empreses,entitats 
financeres i fundacions com PRIVATA, MANTER, ACCESO GROUP, HENKEL IBÈRICA, CAJA 
NAVARRA, LA CAIXA, FUNDACIÓ GIRBAU  entre d’altres,ha estat possible garantir a les 
nostres contraparts a l’Índia, el finançament anual previst, el manteniment d’una reserva 
de 30.000 € per invertir en la construcció del futur Centre–orfanat per a nens al terreny 
adquirit a Neral i la redacció del pla estratègit d’expansió i creixement de les nostres 
activitats socials per al trieni 2009, 2010 i 2011.

Aasara ha estat ratificada com a ONGD ( entitat sense ànim de lucre i d’utilitat pública) 
al febrer de 2008, amb el prestigi, garanties fiscals i transparència que això comporta.

Us recordem que AASARA Barcelona és una ONGD que no paga cap tipus de 
salari, primes ,dietes ni lloguer d’oficines . La seva gestió professional és de 
caràcter totalment voluntari.
Les despeses de desplaçament dels viatges a l’Índia són sufragades directament 
per la persona de la Junta Directiva que els realitza.



MOLTES GRACIES
PEL VPSTRE SUPORT
Barcelona, Març de 2008

Aasara forma part de la Federació Catalana d’ONG i està adscrita al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

Muntaner 48-50, 5e 4a -  08011 Barcelona - Tel. 93 323 44 09 - www.aasara.org - info@aasara.org - premsa@aasara.org




