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Vinayaganallur

Velzhi Anthoni

5.000 rúpies

Petita botiga 
de roba



Vinayaganallur

Ranjitham 
Sanmugam

5.000 rúpies

Idly Shop



Vinayaganallur

Logammal 
Munusami

4.000 rúpies

Idly shop



Vinayaganallur

Saranya 
Srinivasan

4.000 rúpies

Mallikai Shop



Vinayaganallur

4.000 rúpies

Vaca



Vinayaganallur

Ettiyammal 
Subramaniyan

10.000 rúpies

Cabres



Vinayaganallur

Uma
Balakrishnan

6.000 rúpies

Venda de peix



Vinayaganallur

Nagammal 
Kabirdoss

5.000 rúpies

Cabres



Vinayaganallur

Priya 
Krishnamoorthi

10.000 rúpies

Malikai shop



Mariya 
Amalinathan

10.000 rúpies

Idly shop

Vallayaputhur



Mariya.V 
Velankanni

10.000 rúpies

Vaca

Vallayaputhur



Maharani  
Ramachanran

10.000 rúpies

Gallines

Vallayaputhur



Glory Nathan

10.000 rúpies

Vaca

Vallayaputhur



Mala Krishnamoorthi

5.000 rúpies

Construcció casa

Vallayaputhur



Vallayaputhur

Anbumani 
Arumainathan

10.000 rúpies

Agricultura – 
camps d’arròs



Padmavathi 
Rajendiran

10.000 rúpies

Gallines

Vallayaputhur



Vallayaputhur

Neela 
Vittalnathan
 
5.000 rúpies

Educació



Entrega de microcrèdits al grup de dones “Semparuthi” de Vinayaganallur, 
amb Julius Karunakaran (consultor) i Lluís Compte i M. Yuvaraj (Laia 

Foundation)



Reunió de setembre del grup de dones de Vinayaganallur “Semparuthi”



Reunió de setembre del grup de dones de Vinayaganallur “Annai Indira”



www.laiafoundation.org

http://www.laiafoundation.org
http://www.laiafoundation.org
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1. Qui som

Laia Foundation / Vedanthangal Sangam és una organització 

laica sense ànim de lucre.

Existeix des de l’any 2011 i té la seu social al Carrer Sant 

Pere, 112, 08911 de Badalona (Barcelona).

Està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat 

de Catalunya i el seu CIF és G65523508.

E-mail: info@laiafoundation.org

La contrapart a l’Índia és Laia Foundation amb seu a Ve-

danthangal, Maduranthakam,

Kanchipuram District, PIN: 603 314, Tamil Nadu, Índia.

Persona de contacte:

Lluís Compte, Director (E-Mail: lluis@laiafoundation.org

Tel: +91 9626647107 Web: www.laiafoundation.org)

Laia Foundation treballa amb les comunitats més desafavorides 

de l’Índia - els dàlits, tribals i backward castes -, contribuint 

al seu desenvolupament social i econòmic a través de projec-

tes educatius. També realitza una tasca per sensibilitzar el 

nostre país sobre la realitat de les àrees on treballa i garantir 

la continuïtat dels projectes.

Altres contraparts:

Tamilnadu Foundation, Tamilnadu Chapter (www.tnftnc.org)

Association for India’s Development (AID-India, aidindia.org)

Women Organization for Rural Development
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1.2. Què fem?

Laia Foundation treballa dins el següent marc d’acció:

1. Educació: millorar la qualitat de l’educació en les zones ru-

rals de l’Índia, posant èmfasi en l’educació primària, la base 

de tot aprenentatge futur.

2. Sanitat: eradicar la malnutrició infantil i millorar les condi-

cions sanitàries de les lactants, les dones embarassades i dels 

habitants de la zona en general.

3. Dona: treure a les dones i les seves famílies de la pobresa, 

i l’estatus de la dona en la societat. També es realitza una 

tasca país per sensibilitzar sobre la realitat de les àrees on 

treballa i garantir continuïtat dels projectes.

Els projectes que dóna suport Vedanthangal Sangam es van 

iniciar 2005 i estan implementats per l’organització local Laia 

Foundation. aquest sentit, es pren el relleu de la Fundació 

Laia Mendoza en tasques de recaptació de fons i sensibilitza-

ció a Espanya.

2. Area d’acció del projecte

L’àrea principal de treball de Laia Foundation en diferents 

zones rurals del Sud de l’Índia: Vedanthangal i Thiruttani. 

El 90% dels ingressos personals dels habitants de les àrees 

d’acció són a través de l’agricultura, que a més, és molt pre-

cària.

En tota aquesta àrea un 70% de la població pertany a les 

comunitats més desafavorides: Scheduled Castes i Scheduled 

Tribes (Cens de població del 2009).
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3. Antecedents

Laia Foundation ha treballat en projectes d’ajut a la dona des 

de l’any 2008, amb la col·laboració de les ONG índies Tamil 

Nadu Foundation i WORD (Women Organization for Rural De-

velopment), comptant amb el finançament del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament i posteriorment (l’any 2011) 

d’AXA de Todo Corazón. 

Els projectes de Laia Foundation varen començar bàsicament 

amb xerrades a dones per conscienciar-les sobre la seva situa-

ció de discriminació social i donar-los les eines necessàries 

per al seu desenvolupament, posant èmfasi en el concepte 

d’autoajuda.

4. Objectius que es pretenen assolir amb el projecte

1. Aconseguir l’autosuficiència econòmica de la dona, a través 

dels microcrèdits, que donarà lloc a la potenciació del seu 

paper en les altres esferes.

2. Aconseguir una millora de la gestió financera a la llar amb 

l’efecte multiplicador que implica (millora en la nutrició, salut 

i educació dels fills)

3. Eradicar la pobresa a l’àrea d’acció.

5. Necessitat i justificació del projecte

La dona índia viu una situació de discriminació social amb 

un estatus molt baix dins de la família. Així mateix, pel que 

fa a l’economia, depèn completament del marit i per això no 

pot prendre decisions que permetin millorar les condicions de 

vida de la família.
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Cal donar suport a la dona índia amb l’objectiu d’aconseguir 

el seu empoderament, entès com un procés en el qual la dona 

ha de prendre consciència de la seva situació, de les opcions 

que té en la seva vida, dels recursos a la seva disposició i la 

possibilitat de participar en la vida pública. 

Així mateix l’empoderament de la dona, pel seu conegut 

efecte multiplicador, és un element clau en la reducció de 

la malnutrició infantil (amb una prevalença de més del 40% 

a la zona) i de l’accés de les nenes a educació secundària i 

terciària.

A partir d’aquestes premisses, es va iniciar un projecte el 

2009 per millorar la situació financera de la dona i per 

conscienciar-les en temes relacionats amb la salut, l’educació 

dels fills, el respecte al medi ambient i per fer front, de forma 

solidària, a problemes de discriminació de gènere o social. 

El programa consistia en organitzar petites associacions 

de dones (Self Help Groups), amb la finalitat de fomentar 

l’estalvi i posar-les en contacte amb bancs locals per acce-

dir a finançament. Els grups són donats d’alta en un registre 

especial del Govern de Tamil Nadu. Les dones es reuneixen 

cada mes per aportar una quantitat prèviament acordada al 

compte d’estalvi del grup, generalment 100 rupies (1,70 

euros). Durant els primers sis mesos, les dones poden utilit-

zar els estalvis com a crèdits interns. A partir dels sis mesos 

d’antiguitat, el grup de dones pot obtenir microcrèdits del 

banc on van obrir el compte.

Els microcrèdits s’han de tornar en 10 terminis juntament 

amb els interessos corresponents (12% anual). Pel que fa als 

crèdits interns, els interessos signifiquen ingressos pel grup.

Tot i no ser obligatori, s’intenta que els microcrèdits siguin 

utilitzats en activitats de creació de riquesa. En aquest sentit, 
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les dones utilitzen els fons per comprar bestiar (vaques i ca-

bres especialment), llavors o fertilitzants, per iniciar un petit 

comerç rural, comprar actius per iniciar algun negoci (com 

una màquina de cosir), finançar els estudis dels fills , etc.

D’altra banda, la zona d’actuació consisteix de comunitats 

marginades, segregades dels pobles principals i negades de 

les necessitats bàsiques mínimes.

6. Seguiment del projecte

A finals del 2012, Gea XXI i Laia Foundation decidiren iniciar 

un projecte d’eradicació de pobresa creant un fons de micro-

crèdits. Aquests microcrèdits serien atorgats a grups de dones 

per a ser invertits en actius o activitats que generessin ingres-

sos posteriors.

Gea XXI també subvenciona les despeses derivades del pro-

jectes (personal, administració, material, etc).

Durant el 2013 s’han entregat microcrèdits per valor de 

740.000 Rúpies (10,000 euros) que han beneficiat inicial-

ment a 120 dones (associades en 11 grups diferents).

Donat que els crèdits es retornen en 10 terminis, 74.000 

Rúpies són reinvertits de manera mensual beneficiant  10 

dones que encara no havien rebut cap crèdit. Això significa 

que al cap d'un any, el fons de microcrèdits existent s’ha 

transferit totalment de les 120 dones inicials a 120 dones 

diferents. 

Podem afirmar doncs que cada 10 mesos, el fons inicial de 

microcrèdits de Gea XXI beneficia directament unes 600 per-

sones (les famílies de les dones).

S’han seleccionat grups de dones que funcionaven sense la 

supervisió de cap organització, sense cap tipus de disciplina, 
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ni financera ni de grup, i en alguns casos, en una situació 

de letargia. La primera tasca de Laia Foundation ha estat 

formar a les líders d’aquests grups per a que treballin d’una 

forma més eficient. En una primera reunió, celebrada el 

10.10.2012, Laia Foundation va motivar les dones per a que 

estalviïn 100 Rupies al mes, el doble del que estalvien en 

l’actualitat.

En la segona fase del projecte, s’han donat dues modalitats 

de microcrèdit a les dones dels grups elegits, de 5.000 Rú-

pies (68 euros) i de 10.000 Rúpies (135 euros) per dona, en 

funció del l’antiguitat del grup i del volum d’estalvis conjunt, 

ja que un dels objectius del programa és precisament incenti-

var l’estalvi.

Laia Foundation participa en les reunions mensuals dels 

grups de dones beneficiades pel fons de Gea XXI. Les tran-

saccions monetàries es porten a terme davant de personal de 

Laia Foundation per assegurar que els crèdits es retornen.

Els diners es roten entre les beneficiàries davant d’elles ma-

teixes, sempre que és possible, per raons de transparència i 

per a que vegin que, tot i el control de Laia Foundation, els 

fons pertanyen de manera solidària a les dones de la zona.

En què s’utilitzen els microcrèdits?
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Com es pot observar en gràfic, més de la meitat de les dones 

inverteixen els fons en la compra de bestiar, que suposen 

actius valuosos en l’Índia rural.

Pel que fa als negocis, les dones han iniciat petites botigues 

de queviures dins el poble, unitats per processar farina d’arròs 

i llentia per fer idlis (menjar típic del sud de l’Índia), tallers 

de costura, botigues de venda de pollastre, etc.

7. Resultats esperats

1. L’autosuficiència econòmica i la independència de les 

dones que porti a la potenciació del seu paper en els sectors 

socials i polítics.

2. Assolir una rigorosa disciplina de grup: celebrar puntual-

ment les reunions mensuals, estalviar les quantitats acorda-

des inicialment, 100% de devolució dels crèdits.

3. Millora de la gestió financera domèstica, amb un impacte 

positiu en la nutrició, la salut o l’educació dels nens, espe-

cialment, la de la nena.

4. Eradicació de la pobresa en l’àrea d’acció, que és conegu-

da pel seu endarreriment econòmic.
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8. Recursos necessaris, econòmics, 
    humans i materials (any 2014)

Pressupost expressat en (moneda): Rúpies Índies    Tipus canvi:  
1 euro = 72.29 Rupies  (moneda)    Data en que s’ha calcular el 
tipus de canvi: Mitjana darrers 12 mesos (font BCE) 

9. Sostenibilitat i seguiment del projecte

El seguiment del projecte es realitza durant tot el seu període 

per part d’un consultor extern, així com pel personal de Laia 

Foundation. La seva sostenibilitat és completa des del mo-

ment en que les dones s’adonen que les seves condicions de 

vida han experimentat una millora a partir del seu esforç i que 

són capaços d’accedir a petits crèdits a baix cost.
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Amb l’aportació sol·licitada, que situaria el fons de microcrè-

dits en 15.000 €, Gea XXI contribuirà a l’eradicació de la po-

bresa a la zona d’acció a través de millorar l’estatus econòmic 

i social de la dona, amb tots els beneficis associats, tals com, 

millora de la nutrició, sanitat i educació dins de la família.



 www.laiafoundation.org


