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SAKYA 

A Sakya s’està plantejant la possibilitat de 
construir un nou edifici, davant de l’antic.

SMIS

Amb el nou programa que fomenta la bona 
alimentació dels malalts de VIH, intentem aju-
dar-los a tenir una vida més saludable.

SMIS

Els nens tenen un aspecte molt saludable.

SRI ARUNODAYAM

L’edifici de Sri Arunodayam és molt funcional 
per als nens i nenes que hi viuen, tot i que 
aquest any l’hem vist una mica deteriorat.

SRI ARUNODAYAM

A les parets de les aules hi ha unes pintures 
molt xules. L’ambient de les classes és molt 
agradable.

En aquests deu anys, molta gent ha ajudat perquè els projectes de la Fundació 
fossin una realitat.
En primer lloc, donem les gràcies a Ranvir Shah i a la seva família; sense ells, la 
Fundació no existiria. 
També volem agrair als responsables de les organitzacions; sense ells i sense 
la seva ajuda desinteressada, res no seria possible.
A col·laboradors molt propers, com ara la Família Monés o la Fundación Heres; 
amb la seva ajuda ha estat possible realizar els nostres projectes més ambicio-
sos.
Destaquem, així mateix, l’ajuda de Balasubranamian amb la coordinació de 
totes les organitzacions amb les quals col·laborem a l’Índia.
I, per últim, moltes gràcies als Pares Manuel Santiago i Fidel Sancho per fer 
possibles els projectes de Nicaragua.

El 2015, continuarem ajudant la majoriad’organitzacions amb les quals col·labo-
rem des de fa molts anys, amb l’esperança de trobar projectes interessants i 
amb continuïtat dins de la Fundació.

Estem considerant la possibilitat de tornar a ajudar algunes organitzacions amb 
les quals havíem col·laborat antigament, com ara Suyam.

Tal com comentàvem l’any passat, estem valorant l’opció d’ajudar l’organització 
de Sakya amb la construcció d’un nou edifici, però hi ha encara alguns aspectes 
per resoldre.

La nostra ajuda a Nicaragua seguirà destinada a les beques de l’Instituto Loyola 
i a estudiants universitaris amb bons expedients acadèmics.   



SRI ARUNODAYAM

Gràcias al taller que hi ha a l’últim pis, els 
alumnes poden aprendre un ofici. Hi fan diver-
ses activitats de papereria i manualitats.

VASANTHAM

Juntament amb CHOH, és una de les organit-
zacions amb més recursos i millor 
gestionades.

VASANTHAM

Els nois sempre van uniformats i molt cuidats.

CHILD 

CHILD és una organització que col·labora en 
la formació de molts nens de la zona.

CHILD 

Actualment, CHILD ajuda més de 20 nens a 
tenir uns estudis i un futur millors.

CHILD 

La nostra ajuda a CHILD es basa en la forma-
ció dels alumnes i, sobretot, en potenciar els 
seus coneixements informàtics.

CHOH 

Per al 2015, ens han demanat millorar l’equi-
pament del tanc de gas de l’exterior de 
l’edifici.

CHOH 

Hem uniformitzat totes les plaques en 
memòria de Marc.

CHOH 

CHOH és una de les organitzacions més ben 
portada de totes les que visitem. Sempre la 
veiem molt neta i ordenada.

MAITHRI 

Barathi és una de les alumnes que fa més 
anys que estem ajudant amb la seva forma-
ció.

MAITHRI 

Maithri està molt ben dirigida per Mr. Shridar; 
sense ell, seria molt difícil articular tots els pro-
jectes que duem a terme.

PCVC

El programa Smile Project ajuda molts nens a 
superar els efectes psicològics de la violència 
de gènere.

PCVC

Totes les persones que integren el programa 
Smile Project tenen una sòlida formació en 
tècniques pedàgogiques vinculades a les arts.

PCVC

Els alumnes sempre mostren molt agraïment 
tant a la gent de PCVC, com a les seves famí-
lies, sobretot a les mares o àvies.

PCVC

Cada any ens organitzen un ball o un festival, 
que els alumnes preparen durant tot l’any.

PRESENTACIÓ
Ja fa 10 anys… Ja fa 10 anys que va començar aquest projecte tan 
meravellós com és la Fundació en memòria i en nom d’en Marc. Ens 
sentim molt orgullosos de la feina feta i dels resultats obtinguts al 
llarg d’aquest temps. 

Per a nosaltres, és una experiencia de gran valor poder reviure, 
cadascú a la seva manera, els records que tenim del Marc. A més a 
més, la perspectiva dels anys fa que hàgim viscut històries molt boni-
ques de nens que han pogut tirar endavant gràcies a la Fundació.

Al llarg d’aquest temps, la Fundació ha anat assolint experiencia a 
l’hora d’escollir els projectes, les organitzacions i la gent de què 
envoltar-se. 

Ens sentim afortunats de conèixer, any rere any, gent d’un valor 
humà immesurable, que dedica el seu dia a dia a ajudar i a millorar 
la vida dels nens que els envolten. Els responsables de les organit-
zacions són la Fundació i cap projecte no es podria dur a terme 
sense la seva feina. A tots ells volem dedicar la memoria del desè 
aniversari.

SRI ARUNODAYAM
Objectiu: Acollir nens amb discapacitat i abandonats.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Demanen que ens fem càrrec dels sous del metge i de la infermera del centre mèdic que tenen a l’organització.
Projecte realitzat: Hem col·laborat en la totalitat del projecte presentat.
Import de l’ajuda: 6.300 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2006.

MAITHRI
Objectiu: Donar suport a l’escolarització de nens de famílies necessitades.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Demanen ajuda per a l’escolarització de 26 alumnes.
Projecte realitzat: Hem col·laborat en la totalitat del projecte presentat. Així mateix, aquest any hem lliurat els premis als millors 
expedients acadèmics de l’organització.
Import de l’ajuda: 4.250 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2005.

SMIS
Objectiu: Ajudar fills de pares infectats amb VIH.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Escolarització de 20 alumnes, els quals també requereixen ajuda per a la seva alimentació.
Projecte realitzat: Hem col·laborat en la totalitat del projecte presentat.
Import de l’ajuda: 3.750 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2006.

PCVC
Objectiu: Ajudar nens afectats per la violència domèstica.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Ens demanen mantenir l’ajuda al projecte Smile Project per a 60 nens i nenes. 
Projecte realitzat: Hem col·laborat en la totalitat del projecte.
Import de l’ajuda: 6.575 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2007.

ANBUKARANGAL 
Objectiu: Orfenat.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Escolarització en anglès de 10 alumnes i uniformes per a tots els nens i les nenes de l’orfenat.
Projecte realitzat: Hem col·laborat en la totalitat del projecte.
Import de l’ajuda: 2.100 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2006.

CHILD
Objectiu: Casa d’acollida.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Demanen ajuda per a tres projectes: 1) l’escolarització i el transport dels alumnes; 2) les despeses diàries del centre 
(electricitat, menjar, etc.); i 3) iniciar un programa de formació informàtica tant per als residents del centre, com per a nens i nenes del veïnat.
Projecterealitzat: Ens hem fet càrrec del programa de formació informàtica.
Import de l’ajuda: 4.500 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2013.

SAKYA
Objectiu: Orfenat per a l’acollida de les castes més desfavorides.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Ajuda amb les despeses diàries del centre, especialment, educació i alimentació.
Projecte realitzat: Ajudem amb l’escolarització dels 49 nens i nenes del centre, i aportem el 40% de les despeses d’alimentació estimades per a 
tot l’any.
Import de l’ajuda: 6.650 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2011.

CHOH (Children’s Home of Hope)
Objectiu: Orfenat - Escola.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Un vehicle, una casa d’acollida per a visitants, un tanc de gas i una xemeneia per a la cuina.
Equipaments per a la zona d’esbarjo. Sous del personal.
Projecte realitzat: Hem decidit col·laborar en la instal·lació de: un tanc de gas fora de l’edifici, càmeres de vigilància, una bomba
per fer pujar aigua del pou i un transformador elèctric. 
Import de l’ajuda: 3.750 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2012.

VASANTHAM
Objectiu: Orfenat - Escola.
Lloc: Chennai.
Projectes sol·licitats: Volen enrajolar el passadís i les aules de la primera planta, així com el vestíbul i el passadís de la segona planta.
A més a més, volen pintar l’interior i l’exterior de tot l’edifici.
Projecte realitzat: Hem decidit ajudar a enrajolar el primer pis.
Import de l’ajuda: 3.975 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2005.

INSTITUTO LOYOLA
Objectiu: Escola.
Lloc: Managua.
Projectes sol·licitats: Escolarització de 17 alumnes de tots els nivells d'ensenyament, des de l’escola primària fins a la universitat.
Projecte realitzat: Hem col·laborat en la totalitat del projecte presentat.
Import de l’ajuda: 6.382 euros.
Anys que portem col·laborant junts: Des de 2005.

PATRONAT I
ORGANITZACIÓ
INTERNA
El Patronat
Santiago Sauquet Canet, Maria Antònia Buxó Ricart
Mariona Sauquet Buxó, Francisco Buxó Duran, Pepe
Sauquet Canet i Xavier Bombardó Buxó
Tresorer
Oriol Permanyer Andreví
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