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1. QUÈ ÉS AMICS DE MUMBAI?

Amics de Mumbai és una associació fundada l'any 2003 que col·labora directament amb l'ONG
índia Commited Communities Development Trust (CCDT), fundada l'any 1990 per Sara D'Mello.
L'ONG CCDT disposa actualment de 25 projectes, als quals Amics de Mumbai dóna suport des
de Barcelona. El seu objectiu principal consisteix en donar estratègies i eines per tal de formar i
empoderar a les famílies més desfavorides de Mumbai.

Els inicis de l'entitat es remunten a la primavera de l’any 2003, en què la Sara D’Mello, fundadora
i directora del CCDT va visitar Catalunya i va ajudar a posar en contacte persones de diferents
àmbits que durant els darrers catorze anys han visitat l’Índia, han conegut els projectes de
l’organització i han compartit experiències amb la gran família del CCDT, per tal que uneixin
esforços i estableixin un vincle continu amb els projectes que han conegut a Mumbai. Algunes
d'aquestes persones, són voluntaris i voluntàries que han participat en els projectes des de l'any
1993 a través dels camps de treball de l'entitat Setem.

Amics de Mumbai a Barcelona organitza el projecte de voluntariat internacional a Mumbai amb
unes formacions obligatòries presencials en torn a la cooperació internacional des d’una
perspectiva crítica i decolonial. També realitza xerrades, conferències i activitats de
sensibilització en torn a la realitat de Mumbai. Per últim, dona suport econòmic a l’entitat local
mitjançant les quotes de sòcies i la presentació de diferents ajuts i/o subvencions.
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2. ORGANITZACIÓ

En les reunions periòdiques de la junta es valoren les propostes que es reben o se n’elaboren de
noves per tal de reforçar els tres eixos principals de la nostra associació:

•

Divulgació

•

Formació de voluntaris

•

Recaptació de fons

•

Col·laboracions amb altres ens

Periòdicament els associats rebran informació dels projectes que es duen a terme, a través d’un
butlletí semestral i també de la mateixa web. Principalment la via de comunicació, sempre que
sigui possible, serà el correu electrònic.

Ens agradaria que les propostes, idees de millora i suggeriments sorgeixin de la participació
activa de tots els socis. La nostra idea és treballar de manera associativa i voluntària, sense cap
vincle a d’altres associacions polítiques ni religioses.

Els diners que recaptem amb les activitats que es realitzin seran íntegrament dedicats a ser
enviats al CCDT, mentre que de les quotes de socis caldrà restar-ne les despeses originades per
la gestió de l’associació.

2018-19

4/13

3. ACTIVITATS
Any 2018

a) IMPACTE A MITJANS DE COMUNICACIÓ
▪

5 febrer 2018 Entrevista al programa "La nit dels ignorants” de Catalunya Ràdio, amb

Xavier Solà, en la qual la Marta Casanova, voluntària 2015 comparteix la seva experiència de
voluntariat a l’Índia i de col·laboració amb l’entitat. Temps per descobrir" de Boca Radio 90.1
FM, en relació a la tasca de l'entitat i al voluntariat.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-3-0/la-nit-dels-ignorants-30-de-02-a-03-h-05022018/audio/990684/?fbclid=IwAR2YJRq2dLCxazCa76XIZFbyCJ71toBnKP6XrUWknkKe4Km0KC_qGL5Vwo

▪

Març: Entitat del Mes del Centre de Recursos per a Associacions Juvenils (CRAJ)

http://crajbcn.cat/entitats_del_mes/amics-de-mumbai/?fbclid=IwAR242lWBctZytPZm_jATFK5mw1FytUBXKPYP326pcfMMRPYPAAfQsftS5M

b) VOLUNTARIAT A L'ÍNDIA
▪

Octubre 2017 – Març 2018: Difusió

del voluntariat a diferents universitats de
Barcelona (a l’Esplai Aspirant Sant Josep de
Badalona, la Universitat Pompeu Fabra,
l’ETSEIB, la facultat de farmàcia de la UB i a
espais públics com al Cafè de l’Òpera), amb
l'objectiu de donar a conèixer el projecte i
buscar nous voluntaris i voluntàries.
▪

Març – Abril 2018: Entrevistes a les

persones interessades i selecció dels voluntaris i voluntàries
▪
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Abril – Juny 2018: Formacions als voluntaris i voluntàries.
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Formacions realitzades:

▪

✓

Context i realitat de l’Índia

✓

Inicis del CCDT i d’Amics de Mumbai

✓

Tasques del voluntariat (2 sessions)

✓

Team building entre les persones voluntàries

✓

Formació en cooperació internacional

✓

Formació en Salut

✓

Sopar de comiat dels voluntaris i voluntàries

Juliol – Setembre 2018: Voluntariat en els següents projectes de l'Índia
▪

Programa d'atenció residencial Ankur – Asmita

▪

Programa d'atenció residencial Aakaar

▪

Programa comunitari

▪

Adolescent Empowerment.

▪

Programa Child Protection Committee (CPC), que es centra en la seguretat
i la protecció de l'abús i explotació dels nens, a través de l'accés als nens als
serveis de la comunitat i de la seva participació

▪

Setembre 2018: Avaluació

c) SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
▪

31 gener de 2018: Presentació projecte a UPF “Suport educatiu al Centre Ankur Asmita”

▪

12 Novembre Presentació projecte als V Premis al Voluntariat Universitari de Mutua

Madrileña per a la mudança dels Adolescents de Aakaar "La mejor mudanza para Aakaar"
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gItiVelj0dY

d) ACTIVITATS DIFUSIÓ I CAPTACIÓ DE FONS
▪

2018-19

3 maig: Participació a la Fira de la UPFsolidària
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UPF Solidària

▪

Caminada i Ioga solidari

2 juny: caminada i ioga solidari amb Santosha yoga y terapia. Una part del cost de

l'activitat anirà dirigit a la reparación de les instal·lacions de la casa Ankur Asmita on viuen les
adolescents del CCDT. Ruta Barceloneta – St. Àdria del Besòs (7km), sessió de ioga i brunch.
▪

4 octubre: Participació a la Fira de la UPFsolidària

▪

16

de

desembre:

Celebració

de

l'Assemblea General Ordinària de l'entitat als
Lluïsos de Gràcia, amb la participación de l’Amin
Sheikh autor del llibre Bombai-Mumbai “La vida
és la vida, jo sóc gràcies a tu”.
Un any més comptem amb la col.laboració
de Santiveri i la seva panera solidària.
2018-19
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1) Benvinguda
2) Presentació de l'estat de comptes i pressupost
3) Resum de les activitat anuals de l'entitat
4) Presentació de la tasca del voluntariat de l'any 2018 a l'Índia
5) Precs i preguntes
6) Xerrada a càrrec d’Amin Sheikh
7) Sorteig d'una panera
8) Comiat

Any 2019

a) IMPACTE A MITJANS DE COMUNICACIÓ
▪
20 novembre 2019: Entrevista a Xavier Herrero (President de l’associació Amics de
Mumbai) per la revista/butlletí de la UPF Solidària.
https://www.upf.edu/web/upfsolidaria/inici//asset_publisher/5WUAU6ydvpRD/content/id/230981260/maximized#.Xlg3c6hKg2x

b) VOLUNTARIAT A L'ÍNDIA
▪
Octubre 2018 – Febrer 2019: Difusió del voluntariat a universitats com la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte i buscar nous voluntaris i
voluntàries.
2018-19
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▪
Març 2019: Entrevistes a les persones
interessades i selecció dels voluntaris i
voluntàries
▪
Març – Juny 2019: Formacions als
voluntaris i voluntàries:

▪

▪

2018-19

✓

Context i realitat de l'Índia

✓

Inicis del CCDT i d’Amics de
Mumbai

✓

Tasques del voluntariat

✓

Formació en Salut

✓

Team building entre les persones voluntàries

✓

Formació en cooperació internacional

✓

Sopar de comiat dels voluntaris i voluntàries

Juliol – Setembre 2019: Voluntariat en els següents projectes de l'Índia:
▪

Programa d'atenció residencial Ankur – Asmita

▪

Program d'atenció residencial Aakaar

▪

Programa a les comunitats:

▪

Urban Nutrition Initiative (UNI), que treballa amb dones embarassades o
lactants per a la prevenció i la reducció de la malnutrició en nens de 0 a 2
anys.

▪

Programa Child Protection Committee (CPC), que es centra en la seguretat
i la protecció de l'abús i explotació dels nens, a través de l'accés als nens als
serveis de la comunitat i de la seva participació

Setembre 2019: Avaluació
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c) ACTIVITATS DIFUSIÓ I CAPTACIÓ DE FONS
▪
26 maig 2019: caminada i ioga solidari amb Santosha yoga y terapia. Vallcarca (L3), per
començar a caminar a les 11h. Pel camí, la Cris ens tindrà preparats alguns petits jocs amb premi
pel grup guanyador. Seguirem la carretera de les aigües fins a vallvidrera, on realitzarem una
sessió de iogaterapia d'aproximadament mitja hora.

▪

10 octubre 2019: Participació a la Fira de la UPFsolidària

▪
15 de desembre de 2019: Celebració de l'Assemblea General Ordinària de l'entitat, amb
la següent ordre del dia:
▪

Presentació per part del President de l’Associació Solidària Amics de Mumbai

▪

Comptes Anuals: Tresoraria

▪

Projectes i novetats del CCDT

▪

Conferència a càrrec del Raúl Velasco: investigador tansdisciplinar a l’Institut de
Ciències i Tecnologies Ambientals de la UAB - De la Caritat a la Justícia: Una revisió
crítica de les visions de la cooperació

2018-19

▪

Experiència Voluntàries 2019

▪

Torn obert al públic

▪

Sorteig de la Panera amb la col·laboració de Santiveri
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4. BALANÇOS ECONÒMICS
Les nostres activitats se suporten econòmicament gràcies a les quotes de socis i padrins.
Els ingressos de l’associació serveixen per a dur a terme l’objectiu més important que tenim
hores d’ara, que és donar suport a projectes CCDT.
Les nostres activitats no generen cap despesa.
Les que es produeixen per viatges, trucades, tràmits i impresos, se sufraguen a títol personal,
inclosos els viatges que alguns dels membres de la Junta han realitzat durant aquest període a
Mumbai. Només cal descomptar les despeses generades per les despeses bancàries i de
manteniment del domini d’internet.
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5. COL·LABORACIONS I AGRAÏMENTS
Col·laborem amb diverses associacions i entitats del nostre entorn:

●

CRAJ

●

Deepti Golani i Indian Cultural Center

●

Mans Unides

●

Fundació Èxit

●

ONG Acció contra la fam

●

Fundació Joan Salvador Ganiva

●

Fundació Acollida i Esperança (Can Banus)

●

Fundació per al Desenvolupament dels Adivasis (ADA)

●

Formació i Treball

●

Fundació Concepció Juvanteny (Gualba)

●

Nachna Indian Company (Silvia Jiménez)

●

Orquestra simfònica Teckhné

●

Santiveri

6. CONTACTEU AMB AMICS DE MUMBAI

https://www.amicsdemumbai.org/

email: amicsdemumbai@gmail.com

GRÀCIES!
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