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El JASC treballa amb dalits i adivasis de la Taluka de Vasai que s’enfronten a nombrosos 
dificultatss i problemes. Aquestes persones han emigrat des de diferents parts de l’estat de 
Maharashtra i s’enfronten a molts problemes de crisis d’identitat tant a nivell personal, com 
social i econòmic. 

Amb l'esclat del coronavirus va ser el moment en què la majoria d'aquestes persones que 
treballaven com a treballadors assalariats diaris, treballadors temporers i treballadores 
domèstiques van quedar a l'atur i  van haver de deixar el seu llocs de treball de manera 
immediata. Molts d'ells, inclosos nens petits, van morir a causa de la fam, molts van perdre la 
vida mentre viatjaven de tornada a casa i molts van morir a causa de la manca d'ajuda mèdica 
adequada per lluitar contra aquest virus mortal. 

Vam contactar amb aquestes persones amb els elements bàsics necessaris i els beneficiaris van 
incloure adivasis, migrants, ancians, captaires, vídues i altres persones vulnerables. No ens 
defugien, ni per por, ni per dubte. Tan bon punt va començar aquesta pandèmia, nosaltres, el 
Centre Social Assumpció Jivhalla [JASC], vam començar a identificar aquelles persones que 
eren les més afectades, especialment aquelles que no tenien cap targeta de racionament, cap mitjà 
de guanyar, ni menjar, etc. Vam proporcionar kits de racionament a cada família que incloïa 5 kg 
d’arròs, 1 kg de dal, 1 kg de sucre, te en pols de 250 grams, 1 litre d’oli, 1 kg de patates, masala i 
1 kg de ceba, sabons (rentat i bany), aggarbatti per a mosquits juntament amb màscares i 
desinfectants per a mans. Vam arribar a més de 550 famílies, és a dir, 3300 persones. 

 

  



Equip de JASC I voluntaris 

 

Problemes amb què s’enfronten les dones als pobles i l’ajut que oferim al  JASC: 

Analfabetisme (incapaços de signar) Els voluntaris del JASC ensenyen als veïns del poble a 
signar 

 

      

 

 

Afectats pel COVID (distribució de racions) 

      



 

Rescat de persones malaltes 

 

Assistència durant inundacions als pobles 

   

 

Ensenyant a produir encens anti-mosquits 

  

  



Programes d’empoderament als pobles 

          

 

Classes de dansa i informàtica per a nens i joves 

                             

               

 

 

 

 

  



Reunions amb grups d’autoajuda (SHG) 

            

 

Educació en salut 

            

 

 

Formació en reciclatge 

             

  



Classes suplementàries per a estudiants 

     

 

 

 

Classes de costura per a dones 

    

  

Excursions amb nens 

    

  



Formació per a  l’us saludable de mòbils i aparells electrònics 

 

 

 

 

Celebració del dia dels nens 

 

  



Neteja de l’entorn 

 

                                 

 

 

 

 

Festa del Diwali per a nens 

     



   

Cel·lebració del dia de la dona 

 


