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Quinze anys al costat dels Intocables
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Benvolguts socis i sòcies,
Em plau adreçar-me a vosaltres després de quinze anys de la fundació de
l'ONG, l'any 2001, en què malgrat les dificultats, com ara la greu crisi que
hem viscut al nostre país, hem estat treballant i lluitant amb la vostra
inestimable ajuda i col·laboració per als infants més desfavorits de l'Índia
rural. Voldria agrair-vos la confiança dipositada en nosaltres i amb aquest
butlletí volem fer-vos partícips de totes les novetats i compartir l'estat actual
de l'ONG.
El passat dia 11 de febrer es va complir un any del funcionament de la nova
junta i voldria agrair personalment la feina feta fins ara i tots els avenços que
hem pogut dur a terme gràcies a l'interès, la implicació i la dedicació de
cadascun dels seus membres.

molta feina per fer, però amb la vostra inestima-
ble ajuda ens comprometem a seguir treballant amb tota la implicació i
serietat de sempre i amb més entrega i il·lusió que mai.

.

.

.

     .

S'han actualitzat les dades i els registres de socis/es i apadrinats i s'ha regu-
laritzat la comptabilitat, amb un seguiment rigorós i exacte de totes les
despeses anuals. Tanmateix la relació amb la junta de l'Índia és molt satis-
factòria i sense comptar in situ amb la presència de cap voluntari o voluntà-
ria occidental s'ha establert una comunicació fluida i permanent treballant
de manera conjunta amb totes les garanties. .
Podem dir amb orgull que molts dels nens i nenes apadrinats han finalitzat
els seus estudis i alguns d'ells ja estan en aquests moments inserits al món
laboral havent trobat una bona feina (en aquest butlletí incloem l'entrevista
que li hem realitzat a una d'aquestes joves). .
Són molts els àmbits en què treballem per als nostres apadrinats i a Haribala,
comptem amb personal molt qualificat que ens ha permès millorar la nostra
tasca i garantir una millor formació als nens i nenes més necessitats. Dins la
junta hi ha persones en actiu implicades i vinculades al món de l'ensenya-
ment, la sanitat, la comptabilitat, la comunicació i això ens ha permès
millorar la part formativa i d'ensenyança amb la recerca a l'Índia de professors
de suport i reforç; endegar projectes tan engrescadors i necessaris com la
construcció dels apartaments tutelats per a joves; aconseguir el que fins ara
era una prioritat: canalitzar l'aigua del riu Kundu fins al centre d'acollida des
d'on, gràcies a la bomba potabilitzadora, es proveirà d'aigua potable al Centre
i tota la zona perifèrica dels intocables.  .
L'equip de dinamització i comunicació, entre moltes altres activitats va fer
possible la presentació de Haribala ONG a Palau-solità i plegamans, fet que
ha promogut l'interès de nous socis i sòcies que s'han incorporat recentment.
Vull agrair des d'aquí l'aportació de tots els qui vàreu acompanyar-nos en el
sopar solidari de Nadal 2015 i que ens ha permès la reconstrucció del mur
enderrocat del centre d'acollida.                                                                                 .
A l'oficina de Haribala comptem amb la col·laboració desinteressada d'una
persona experimentada fixa que hi treballa i està sempre a disposició per
atendre tothom. Ens queda



Juny Associatiu i la 18ª nit
de la solidaritat a Mataró

El Juny Associatiu és un programa d'activitats organitzat per l'Ajuntament de Mataró i promogut per les entitats
locals membres del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, amb l'objectiu de donar a conèixer
la seva tasca. L'ONG HARIBALA, com a membres del Consell,vàrem estar presents en diverses activitats del pro-
grama.

Presentació de Haribala ONG a
Palau-solità i Plegamans

L'acte va ser presentat
per la Iolanda Blesas
que, després de fer la
introducció, va donar pas
al president de l'ONG
HARIBALA , en Prakash
Chukka que va fer una
explicació il·lustrada de
qui són els intocables i
que és HARIBALA.

Sota el lema “Tots hi podem fer alguna gran cosa per petita que sigui”, el passat 17 d'octubre va tenir lloc al
teatre de la Vila de Palau-solità i Plegamans la presentació de l’ONG HARIBALA i de la nova junta, activa des
de l'assemblea del mes de febrer.
Donava la benvinguda al Teatre, una exposició de fotografies patrocinada per DEA i SYSTEMATIC, en què es
reflectien moments quotidians de la comunitat de la casta dels intocables o dàlits i el procés del centre d’aco-
llida KMCC .

.
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Aquesta última edició, va girar al voltant del Voluntariat,
en forma de xerrades, formació, la projecció en VOS de la
pel·lícula “Difret”, exhibicions de country i aeròbic, una
botifarrada, la festa de cloenda del Centre Sant Pau i la
trobada del Consell d'infants entre d'altres activitats.
Emmarcada dins d'aquest programa, el divendres 19 de
juny es va celebrar la 18a. Nit de la Solidaritat, amb la
finalitat de fer visible l'important paper que desenvolupa
el teixit associatiu de la ciutat en els projectes de
cooperació internacional i sensibilització.
La jornada, dirigida pels col·laboradors de Mataró Radio,
Francesc Andrés i Laura Cera, va començar amb la
presentació de la memòria dels “projectes de cooperació
i sensibilització 2014”.

.

Després de la presentació es va projectar el documental “Vestida de negre” que va permetre que els assistents
s'endinsessin en la vida de l'Afganistan i la situació de la dona dins de la societat que les envolta. Seguidament,
la conferència “L'Afganistan més enllà dels talibans” va venir de la mà de la periodista Mònica Bernabé, corres-
ponsal durant 8 anys en aquest país asiàtic i actual presidenta de l'Associació pels Drets Humans a l'Afganistan.
L'alcalde David Bote va cloure l'acte amb l'aposta municipal per la solidaritat i la cooperació sempre respectant
les altres cultures i va animar les entitats a continuar amb la seva tasca. L'acte també va servir per promoure,
un any més, la recollida d'aliments bàsics destinats a la campanya “Aliments per a la solidaritat” organitzada
per la Creu Roja de Mataró.



L'acte va ser amenitzat pel grup de ball
Dansa Oriental Palau amb dues coreogra-
fies típiques de bollywood i que van
donar un curiós i original caire oriental
a l'esdeveniment.

El QUIOSC ROSER va col·laborar amb un percentatge dels
beneficis obtinguts en la venda in situ dels llibres de
l'Asha Miró, que l'escriptora va signar en la zona chill-out.
Una iniciativa nascuda a partir dels suggeriments d'uns
nens de la població molt sensibilitzats, va ser el taller
infantil patrocinat per ESTANC PALOU, que des de primera
hora de la tarda va estar ple de nens i nenes que no van
voler deixar passar l'oportunitat de contribuir amb els
nens més desfavorits de l'Índia, pintant “mandales” que
després s'oferien a canvi d'un donatiu.          .

Finalment es van presentar els membres de la nova
junta que serà activa durant quatre anys segons
estipulen els estatuts vigents.       .

La intervenció de l'alcaldessa Sra. Teresa Padrós i
del aleshores, regidor de cooperació i solidaritat
Sr. José Luis Heras va constatar la solidaritat i
cooperació del consistori municipal amb la
confirmació de la concessió de la subvenció 2015.

La posterior participació de l'Asha Miró va ser molt
emotiva i va captar l'atenció del públic que omplia de
gom a gom el teatre .
L’escriptora, adoptada als sis anys, va relatar les expe-
riències viscudes en visitar el seu país d’origen, l’ Índia.

.

Presentació de Haribala ONG a
Palau-solità i Plegamans
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El programa d'actes va estar recolzat per
diverses activitats realitzades a l'exterior,
on estaven ubicades les paradetes desti-
nades a la venda d'articles importats de
l'Índia. L'espai chill-out elaborat per a
l'ocasió i on es podia degustar el tradicio-
nal te amb pastes, va estar el punt de
trobada i conversa del nombrós públic
assistent, mentre s'escoltava el fil de la
música asiàtica més actual.
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El mes de novembre el KMCC s'omple de llum d'espelmes, de bengales, de petards, de bombetes de colors a
l’igual que tota l'?ndia per celebrar la festa del Diwali, l'any nou segons el calendari hinduista. El Diwali es celebra
a la lluna nova del mes de Kartika (per nosaltres entre el 21 d’octubre y el 18 de novembre). Aquesta festa de

L'agricultura es la base econòmica de l'Índia, ja que és el sosteniment fonamental del 60% de la població.
Gairebé la meitat de la superfície del país està dedicada a l'explotació agrícola però la qualitat de la collita
depèn molt del bon comportament del Monzó i de la pobresa del sòl en la majoria
dels indrets.

En les planes litor

el clima i l'aigua, es començaran a recollir
després de 4 o 5 mesos. Aquestes verdures van destinades al consum dels nens del centre per garantir-los una
adequada nutrició i una dieta sana. El possible excedent es ven al mercat.

.

.

als del Decán, l'altiplà on és l'estat d'Andhra Pradesh es cultiva fonamentalment l'arròs,
la canya de sucre, el cacahuet, el cotó, els cigrons, el xili... .
A l'octubre es van sembrar, als camps que envolten el centre d'acollida KMCC, tomàquets, pebrots, albergínies
i el “lady finger” que és una hortalissa molt rica en vitamines i minerals sense greixos i un alt nivell de fibra
dietètica. Però la collita no va sortir bona, tot i que els camps estan proveïts de reg. .
Hi ha altres tipus de verdura que es plantaran al juliol, i dependent d

Cultius als camps del KMCC

Festa Diwali

la llum commemora el retorn a
la ciutat d’Ayodhyā del pr?ncep
Rāma després de la seva vict?ria
sobre Rāva?a, rei dels diables.
Segons la llegenda, els habitants
de la ciutat ompliren les muralles
i els teulats amb ll?nties perqu?
Rāma pogués trobar molt més
f?cilment el cam?. Vet aqu? el
principi de la tradició d'encendre
multitud de llums durant la nit.
És una festa per reunir-se amb
la fam?liai els amics, intercanviar
regals i prendre dol?os.

Un altre problema de
l'agricultura índia és la
dependència del gra i
de la matèria prima que
ofereixen els països rics,
així com d'una més que
inadequada estructura
agrària: sistemes de reg
o b s o l e t s , t e c n o l o g i a
rudimentària, escassetat
de fertilitzants, explotacions
molt petites i destinades al
consum propi...

.

 .
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Després del sopar, en Prakash va fer una
presentació de Haribala, explicant les activitats
portades a terme durant l'any 2015, incloent-hi
la situació dels projectes en marxa. Tanmateix,
va presentar la nova Junta vigent des de l'última
Assemblea celebrada al mes de Febrer.
També va informar de la incorporació del nou
coordinador que va iniciar les seves tasques des
del Setembre anterior.

El President Prakash Chukka juntament amb el Vicepresident Sebastià Ruiz, varen donar la benvinguda i agraïment
a tots els assistents. Van explicar que al final del sopar realitzaríem una rifa de diversos regals i que els diners
aconseguits amb la mateixa anirien destinats a la reconstrucció del mur que havia caigut al Centre d'acollida de
KMCC.   .

El dissabte 28 de Novembre, vàrem celebrar al Restaurant Mont-Bell de Vallromanes, el sopar solidari de Nadal
amb una gran assistència de padrins, socis i amics de Haribala, així com de la Regidora de Mataró, Sra. Isabel
Martínez Cid i de l'Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans,
Sra.Teresa Padrós acompanyada pel Regidor Sr. Jaume
Oliveras.                                                                                                                                                                                          .

 .
.

Sopar de Nadal



Havaneres solidàries
El Grup d'havaneres “Els Escamarlans de Palau”
ens va oferir el passat 12 de desembre una cantada
d'havaneres a la Parròquia de Sant Genís de
Plegamans. Va ser una cantada dedicada especial-
ment a la solidaritat. Els assistents van fer un dona-
tiu i  la recaptació del concert va ser destinada ínte-
grament a Haribala i a Càritas del poble. .

Amb la col·laboració i solidaritat dels patrocinadors, vàrem fer el sorteig solidari de diferents regals entre tots
                                                                                                els assistents.

Haribala va estar present a la Fira del Mercat de Sta. Llúcia
de Palau-solità i Plegamans, els dies 12 i 13 de desembre,
informant a totes les persones i fent tasques de difusió i
sensibilització de com es pot col.laborar amb HARIBALA ONG
i oferint el calendari 2016 de HARIBALA.
Vàrem comptar amb el suport de l'Alcaldessa i Regidors
de l'Ajuntament i la col·laboració de diversos voluntaris.

.

Amb aquesta rifa es van recollir 850€ que juntament
amb els 500€ que va aportar l'Escola Claret de Sabadell,
s'aconseguiren els 1.300€ necessaris per reconstruir
el mur del centre d'acollida.
Esperem repetir enguany aquest sopar solidari de Nadal
i tornar a retrobar-nos.
Moltes gràcies a tots!!!

.

 .

Un any més, els infants de segon curs de catequesi
de les Parròquies de Sta. Maria de Palau-Solità i
Sant Genís de Plegamans,  han col·laborat aportant
part dels seus estalvis a les guardioles d’Haribala
per ajudar als infants
de l'Índia.

 .
 .

El dia que es va
celebrar la seva
Primera Comunió
van portar la seva
ofrena “les Guardio-
les de Haribala amb
els seus estalvis”.   .

Fira de Sta.Llúcia

Sopar de Nadal
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ProjectesProjecte riu Kundu

Per dur a terme el projecte es va cavar una rasa d'uns
3km des de la llera del riu fins a l'entrada del KMCC.

Instal·lació de les canonades de PVC.

Tal com informàvem en l'anterior butlletí havíem endegat un nou
projecte per tal de dotar el nostre Centre d'Acollida KMCC d'aigua
potable. A dia d'avui, ens plau comunicar-vos que el projecte Kundu
Water Mission ja és una realitat.La planta potabilitzadora ja està en
funcionament. Amb aquest projecte no tan sols facilitem aigua
potable al Centre d'Acollida sinó a tota aquella part de la població
que ho necessita dins de les possibilitats reals de subministrament.
No cal dir la importància que té l'aigua per nosaltres i els nostres
veïns de Koilakuntla. Només cal veure pels mitjans de comunicació
el càlid que pot arribar a ser l'estiu en aquestes contrades.

.

Planta potabilitzadora

Construcció del recinte per a la planta potabilitzadora.
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Projecte Apartaments tutelats

Després d'haver acabat amb èxit el Kudu Water Mission, se'ns obren nous reptes, acabar una part important del
projecte 2012-2016. Ens referim a la construcció dels “Apartaments Tutelats per Joves”.
Amb aquest projecte el que s'intenta és facilitar la integració a la via quotidiana del poble les joves que durant
molts anys hagin viscut al Centre d'Acollida. És un pas entremig entre estar totalment tutelades al Centre i ser
independents. Les beneficiaries seran les noies majors de 18 anys abandonades, orfes, maltractades... que
visquin al KMCC i que no tinguin família. Aquestes seran les usuàries potencials per evitar els casaments arranjats,
tan comú en aquesta zona. Si a més tenen la possibilitat de mantenir-se sense haver de dependre d'un marit i
fins que acabin els estudis o decideixin casar-se lliurement, podran disposar dels apartaments tot aquest temps.

   .

Per dur a terme aquest projecte, ens hem posat en contacte amb  El Centre de Cooperació pel Desenvolupament
CCD de La Universitat Politècnica de Barcelona UPC. Ells ens van atendre i van estudiar el nostre cas. La resposta
ha estat ràpida i eficient. Base A que és un col·lectiu de joves arquitectes i estudiants que entén l' arquitectura
com a eina de transformació social és el que s'ha fet càrrec del nostre projecte.    .

Aquesta passada Setmana Santa una jove arquitecte, l' Andrea
Llanas, acompanyada pel nostre vicepresident i amb la col·labo-
ració de la junta de l'Índia, ja van estar treballant sobre el
terreny fent els amidaments corresponents del terreny, les rases
de control del subsòl, van visitar diferents bòbiles de totxanes,
proveïdors de ciment, de sorra, de ferros armats, de bambo,
serradors de fusta, ...
Hem de dir que actualment estan t

est nou
projecte.

 .

       .

reballant de valent. A principis
de maig ja ens van presentar la maqueta i el que seria el Projecte
dels Apartaments Tutelats. La veritat sigui dita, és un projecte
sorprenen. Però el que és més sorprenen és que a hores d’ara ja hi
ha el primer grup d’arquitectes treballant a l'Índia per tal de poder
començar les obres. Us mantindrem informats d'aqu



Com venim fent des de fa temps, Haribala representats per en Sebastià Ruiz i a la Montserrat Cañadó membres de
la junta, participem activament en el Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència de l'Ajuntament
de Mataró presidit per Isabel Martínez Cid i  assistit per Maria Dolors Fernández.     .
En els darrers mesos hem treballat per assolir els objectius inclosos en el Pla Director, i aportar amb èxit noves
propostes tals com la creació d'una Cursa Solidària, d'una Fira Solidària i treballar activament en l'ajuda als
refugiats. .
Haribala formarà part aquest 2016 de la Comissió de treball per la Nit de la Solidaritat que tindrà lloc al juny i
també s'ha compromès a donar suport a la Fundació Grup Tercer Món Mataró per la creació del Centre de
Recursos en temes de Pau, Solidaritat i Cooperació. .
Des de Haribala sabem de la importància de formar part del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i
Convivència , ja que ens permet aprendre , compartir i per tant, créixer amb altres entitats així com participar
activament en actes i esdeveniments que ens beneficien directa o indirectament.

Aquestes vacances de Nadal ens han visitat  en el nostre Centre d'Acollida KMCC de l'índia la família Ruiz Blanco
de Sant Quirze del Vallès i la família Palou Estany de Palau-Solità i Plegamans.
Per a ells ha estat una experiència inoblidable. Han pogut compartir el dia a dia amb les nenes i nens, i apreciar
la tasca que està duent a terme Haribala a l'Índia. No cal dir que pels nens també ha estat una gran experiència
poder compartir uns dies amb alguns dels seus padrins i les filles d'aquests.
Animem a tots aquells padrins que vulguin visitar el nostre Centre d'Acollida KMCC que ens ho facin saber per
tal d'organitzar una visita.

.

.

Consell Municipal de Solidaritat,
Cooperació i Convivència de Mataró

Famílies
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Festa Holi amb els infants
de Haribala a l’Índia

La festa Holi, és la festa índia de benvinguda a la primavera i marca l'inici d'aquesta estació. Aquesta festa
varia segons la lluna del mes de març.
El Holi és la festa dels colors i respon a una antiga tradició religiosa hindú. També es coneix com la festa de
l'amor, el dia en què ens podem alliberar dels nostres errors, oblidar les malifetes que ens hagin pogut fer
i perdonar.
El 23 de març varen celebrar el Holi amb els nens i nenes a HARIBALA a l'Índia. Aquest any en Sebastià, el
nostre vicepresident, ha pogut gaudir en persona d'aquesta festa, ja que es trobava a l'Índia i ens ha fet
arribar la seva experiència i sensacions per compartir amb tots els padrins, socis i amics de HARIBALA:

“Aquest dia els nens tenen festa d'escola. De bon matí vam anar a comprar les terres de colors en petites
bossetes de plàstic.
Quin neguit teníem tots perquè arribes l'hora de començar . Per fi aquesta arriba, i es produeix l'explosió
dels colors, ens empastifem les cares els uns als altres, ens empaitem, ens tirem les terres els uns als altres ...
Us he de dir que havia assistit a la celebració del Holi molts cops a Sabadell on es fa una gran festa, però
aquesta a HARIBALA a l'Índia no l'oblidaré mai.
I després del Holi què? TOTS AL RIU !!! “

.

 .

.

 .

.

.
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El passat dia 29 de gener de 2016, l'escola Sagrada Família
de Caldes d'Estrac va celebrar el Dia de la Pau. Haribala va
estar present a tots els cursos, des de P3 fins a 6è, explicant
de diferents formes la dificultat d'alguns nens de l’Índia
per poder estudiar.
Als nens i nenes d’entre 3 i 7 anys se'ls hi va explicar el
conte de “La Petita Filla del Ganges”, i als nens i nenes
entre 8 i 11 anys se'ls va donar una xerrada amb activitats
de conscienciació explicant diversos aspectes de l’Índia,
dels nens de la casta dels Intocables i de la feina de Haribala.
També es va organitzar una exhibició de ball del nord de
l’Índia a càrrec del grup “Las Joyas de la Índia” com a cloenda
de la jornada del Dia de la Pau amb Haribala.

.

                        .

Dia de la Pau a les escoles

Aquest mes de gener passat, aprofitant
la visita que va fer el nostre vicepresident
Sebastià Ruiz per tal de fer el seguiment
dels projectes en curs, va visitar l'Escola
de Primària Koilakuntla on estudien els
nostres nens del centre d'acollida per tal
d'interessar-se per la marxa del curs i dels
seus estudis.
En el decurs d'aquesta, juntament amb
la direcció de l'escola es va fer entrega
als nens apadrinats dels uniformes de
l'escola que cada padrí subvenciona
amb la seva aportació mensual, a part
de la matrícula, dels llibres, la cartera
i la manutenció.

  .

Visita a l'Escola de Primària de Koilakuntla
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L'Escola Nostra Llar i Claret de Sabadell han dut a terme un
seguit de campanyes Solidàries al llarg de tot l'any destinant
els guanys de les mateixes a la nostra ONG. Gràcies a la seva
ajuda hem pogut comprar un bon equip de música pel nostre
Centre (no cal dir la gran afició que tenen els nostres nens als
balls i músiques de Tollywood en Telugu)i un televisor amb
antena parabòlica inclosa per poder visualitzar tots els canals
de l'Índia, amb la seva corresponent subscripció per un any.

Hem de dir també que enguany s'han sumat aquestes iniciatives l'Escola Marinada a través de la Cooperativa  .

Campanyes d’Escoles

Des d'aquí volem agrair l'esforç que representa per a
ells organitzar aquestes campanyes i l'ajut que representa per
Haribala i els seus nens. També volem aprofitar l'ocasió per
convidar a participar en aquestes iniciatives a totes aquelles
escoles que vulguin.
Gràcies de tot cor a totes i tots en nom de HARIBALA.

.

L’escola Sagrada Familia de Caldes d’Estrac, sensibles
amb el que van aprendre el Dia de la Pau per part de Hariba
-la respecte als nens de l’Índia, van decidir destinar tots
els beneficis obtinguts a la Pedalada Popular de
Caldes d’Estrac. Durant la passejada-pedalada, es van
realitzar diferents activitats, un dinar popular, venda
de postres, actuacions i un sorteig amb diferents
productes donats per entitats i empreses de forma
desinteressada.

Els beneficis obtinguts juntament amb les donacions personals
dels nens i nenes, es van entregar al President de Haribala, en
Prakash-Rao Chukka que va assistir personalment, que com
agraïment, va fer entrega d’un marc amb la foto dels nens i
nenes d’Haribala amb el cartell de la Pedalada.

.

El Vent SCCL de Palau-Solità i
Plegamans, aportant una part
dels beneficis obtinguts.
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Dades econòmiques

Balanç de
Situació
2015

Pressupost
2016

INGRESSOS
Pressupost

2015
Realitzat

2015 Dif. DESPESES
Pressupost

2015
Realitzat

2015 Dif.

Ingressos socis i colaboradors 59.000 € 63.077 € 4.077 € Despeses corrents 24.000 € 21.107 € -2.893 €

Quotes socis mensuals 40.000 € 39.200 € -800 € Lloguer local 900 € 900 € 0 €
Quotes socis trimestrals 10.000 € 9.956 € -44 € Telèfon 800 € 803 € 3 €
Quotes socis anuals 6.000 € 7.927 € 1.927 € Gestoria 2.800 € 2.589 € -211 €
Recuperació rebuts 0 € 1.260 € 1.260 € Material Oficina 1.200 € 806 € -394 €
Donatius 3.000 € 4.003 € 1.003 € Marketing i comunicació 1.500 € 3.229 € 1.729 €
Activitats Lúdiques Índia 0 € 700 € 700 € Subministraments 0 €
Crowfunding llibre 2014 0 € 30 € 30 € Aplicacions informàtiques 400 € 365 € -35 €

Quotes impagades 2.000 € 1.260 € -740 €
Despeses Devol. Rebuts 82 € 82 €

Ingressos d'Activitats 1.000 € 2.518 € 1.518 € Despeses financeres 1.500 € 578 € -922 €
Despeses de Preparació Rebuts 797 € 797 €

Actes sensibilització 500 € 725 € 225 € Despeses diverses 1.000 € 424 € -576 €
Venda Calendaris 300 € 335 € 35 € Despeses Personal 11.900 € 9.273 € -2.627 €
Sopar Solidari 200 € 1.190 € 990 €
Sant Jordi 0 € 267 € 267 €
Ingressos financers 0 € 1 € 1 €

Despeses de Desenvolupament
Índia 36.000 € 68.350 € 32.350 €

Subvencions 0 € 25.000 € 25.000 €
Apadrinaments nens 36.000 € 49.000 € 13.000 €

Fons català de Cooperació 0 € 25.000 € 25.000 € Projecte 2047 18.000 € 18.000 €
Mur 1.350 € 1.350 €

TOTAL INGRESSOS 60.000 € 90.594 € 30.594 € TOTAL DESPESES 60.000 € 89.457 € 29.457 €

INGRESSOS
Pressupost

2016
DESPESES

Pressupost
2016

Ingressos socis i colaboradors 60.491 € Despeses corrents 8.653 €

Quotes socis mensuals 39.200 € Lloguer local 900 €
Quotes socis trimestrals 9.956 € telèfon 800 €
Quotes socis anuals 5.902 € Gestoria 2.178 €
Donatius 4.733 € Material Oficina 1.845 €
Activitats Lúdiques India 700 € Marketing i comunicació 0 €
Crowfunding llibre 2014 0 € Subministraments

Aplicacions informàtiques 182 €
Quotes impagades 1.260 €

Ingressos d'Activitats 2.500 € Despeses Devol. Rebuts 82 €
Despeses financeres 608 €

Actes sensibilització 800 € Despeses de Preparació Rebuts 797 €
Venda Calendaris 400 € Despeses diverses 0 €
Sopar Solidari 1.000 €
Sant Jordi 300 € Despeses Personal 9.391 €
Ingressos financers 0 €

Despeses de personal 6.522 €
SEG. SOC 2.739 €

Subvencions 62.637 € formacio personal 0 €
impostos IRPF 130 €

Fons català de Cooperació 13.737 €
Ajuntament Palau 16.000 € Despeses de Desemvolupament India 107.584 €
Fons català de Cooperació 13.400 €
Fons català (ingrés 2015) 19.500 € Apadrinaments nens 40.000 €

Canalització Aigua 19.500 €
Apartaments 48.084 €

TOTAL INGRESSOS 125.628 € TOTAL DESPESES 125.628 €
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Haribala en xifres

44%
nens / nois

56%
nenes / noies

A Haribala hi ha 233 nens i joves apadrinats, que estan
cursant estudis primaris fins a universitaris. Seguint la
tendència dels darrers anys, i també degut a l'evident
vulnerabilitat del sexe femení a l'Índia, seguim tenint
una majoria de nenes a Haribala, tot i que el com es
pot veure a la gràfica, el percentatge segueix sent molt
igualat, comptem amb 129 nenes que suposen un 56%
del total, mentre que en el cas masculí és del 44%, re-
presentat per un total de 104 nens.

5 a 10
anys

10 a 15
anys

15 a 20
anys

Majors 20
anys

16

23

58

138

nens
i nenes

Edat dels apadrinats 2015

Apadrinats 2015

En aquesta gràfica es pot apreciar clarament que
l'edat dels joves és la predominant per sobre
dels nens i nenes. Això ens fa sentir orgullosos de
poder disposar d'un gran nombre de joves amb
estudis, però també ens fa valorar la necessitat de
treballar per incrementar els nens i nenes en edat
d'estudis infantils i de primària.
Els nostres nens es van fent grans i treballem

ent
apadrinant nous nens quan els seus han
finalitzat els estudis amb èxit.

.
per-

que els nostres padrins vegin que els seus esfor-
ços i aportacions són ben aprofitats i segueixin
confiant en nosaltres començant el cicle novam

Agraïments
Volem agrair als nostres socis i padrins la seva solidaritat sense la qual, seria impossible fer la nostra tasca.
També a totes les persones, entitats i empreses que durant aquest darrer any ens han ajudat de forma
desinteressada. Moltes gràcies a tots.

Sta.Maria
Palautordera

St.Esteve
Palautordera

Nostra
Llar

Cooperativa el Vent

SCCL de Palau
Escola Marinada

Els Escamarlans
de Palau

Caldes
d’Estrac

Estanc Palou

Quiosc Roser

Juani Baeza

Carnisseria
Montserrat



Entrevista

A quina edat vas perdre el pare?
Saroja - Jo tenia 5 anys quan el meu pare va morir.

Ser vídua a  l'Índia no és fàcil i tirar endavant una família menys. La
teva mare ha hagut  de fer un gran esforç per pujar els fills?
S- Òbviament, la meva mare va fer un gran esforç per cuidar de nosaltres.
Ens envoltà amb l'amor i la felicitat.  Ens donà quelcom tan important
com l'estímul  per assolir la confiança en aconseguir els nostres objectius
a la vida.

Nom: K.Saroja
Edat: 23
Mare: K.Yellamma
Germana: Lakshmi Devi

Quin ha de ser el paper de la dona a la nova Índia?
S- Ella exerceix un paper essencial en tots els sectors a
l'Índia des dels més humils fins als més complexos. Les
dones avui anem demostrant el nostre talent i la nostra
capacitat de desenvolupament. Crec que nosaltres les
dones tenim un paper molt important en el futur de l'Índia.

Com veus el teu futur?
S- Crec que puc tenir una millor vida en comparació amb
la d'ara. De fet ja m'han ofert feina a una empresa a la
capital Hyderabad. Segueixo sens dubte amb la idea
d'aconseguir els meus objectius i poder tenir una millor
situació social.

.

Què ha representat Haribala per a tu?
S- Haribala ha estat la segona mare per a mi. M'ha donat la vida i poder arribar on he arribat. Sempre estaré
agraïda a Haribala.

Que els hi diries els padrins?
S- Estic molt, molt agraïda els meus diferents padrins. Sense ells i el seu  ajut no podria estar on estic ara i mai
oblidaré la seva ajuda. Gràcies a tots.

.

.

.

A quina edat vas ser apadrinada per Haribala?
S- Quan jo estudiava 5è. de primària. Tenia 10 anys i  Haribala em va aconseguir un padrí.

Des de llavors ha plogut molt. Què estàs estudiant actualment?
S- Ara estudio MCA (Master of Computer Applications) l' últim any. Que s'ha completat el 25 de març amb la
presentació del projecte final. Sóc molt feliç d’haver-ho aconseguit. Per això no sé com agrair al meu padrí
i a Haribala el haver-me donat aquesta oportunitat a la meva vida.

És un llarg camí des de l'escola primària de Koilakunla fins aquí.
S- Sí és cert. Recordo amb nostàlgia aquells anys d'escola. De fet l'Escola de Primària és a prop de casa meva.
Hi anava a peu i ho recordo com un moment molt memorable en la meva vida.

És important per una dona arribar a tenir estudis?
S- Sí. Segons la meva visió és important. Les dones que tenen estudis els aporten a les seves famílies. Si eduquem
un nen només podem educar una persona. Si eduquem a una dona, eduquem una família sencera.

.
  .

.

.

.

.

.

K.Saroja

haribala@haribala.org                      www.haribala.org
Telf. 937.903.873


