
      
 

Benvolguts amics i amigues,  

Arriben les vacances pels nens i nenes de Haribala. Després de tot 
un curs de treball i esforç gaudiran d’un merescut descans amb les 
seves famílies.  

Mentre anem fent mica en mica millores al Centre de Formació, 
hem pogut canviar les rodes del tractor de Haribala. El tractor ens 
fa les funcions de transport, de vehicle de càrrega i d’eina de treball, 
per això és indispensable mantenir-lo en bon estat.   

Aquest mes d’abril a l’estat d’Andhra Pradesh s’ha celebrat el 
Ugadi, l’inici del calendari hindú i de la primavera. Nosaltres també 
celebrarem una diada plena de color el proper 23 d’Abril. Així que  
aprofito per convidar-vos a tots, socis, padrins, amics i 
simpatitzants perquè ens acompanyeu en la Fira de Sant Jordi de 
Palau-Solità i Plegamans.   

Continuem amb il·lusió, treballant sempre amb la vostra 
inestimable col·laboració. Moltes gràcies. 

 

Bona Pasqua! 

  

Prakash Chukka 

President 
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Agenda: 
 
 

Fira de Sant Jordi 2019 a 
Palau-Solità i Plegamans 

 
Dimarts día 23 d’abril, 

novament Haribala estarà 
present en la Fira de Sant 

Jordi.  
Hi haurà venda de libres, de 

punts de libres, de productes 
de l´Índia i us oferirem tallers 

de xapes, i un divertit 
Photocall per deixar 

constància de la vostra visita… 
Us convidem a tots a gaudir 
d’aquesta festa tan bonica. 

 
Lloc: Plaça de Ca L’Estruch 
Horari: de 10 a 20 h 
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Ugadi se celebra principalment 
als estats d’Andhra Pradesh, 
Telangana, Karnataca, etc. 

La paraula Ugadi ve del sànscrit: 
Yug ‘era’ i aadi ‘començament’, 
per tant marca el començament 
de la nova era, l’inici del 
calendari lunar hindú i se celebra 
l’arribada de l’estació de la 
primavera. 

La festa d’Ugadi és una del més 
importants per als hindús, 
coincideix normalment al mes 
d’abril i reuneix la gent de l’estat. 
Cada estat té la seva pròpia 
forma de celebració i és 
esperada i preparada durant tot 
l’any. 

La gent acostuma a fer visites als 
seus familiars i amics i es 
preparen i es distribueixen 
dolços i altres plants suculents. 

Els hindús inicien el dia amb un 
ritual: un bany purificador i una 
pregària i després comparteixen 
un àpat. La gent recita part de les 
escriptures i es duen a terme 
diferents actes festius i culturals. 

 

  



   
  

 
  REIXA DE PROTECCIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ 

 

 

 
El Centre de Formació ja 
compta amb la protecció d’una 
reixa de ferro, que impedirà 
l’entrada desafortunada 
d’animals com ara els micos, 
així com de personal no 
autoritzat. 
 
D’aquesta manera completem 
una mesura de seguretat 
necessària per a la major 
tranquil·litat dels nens i nenes 
acollits i de les seves 
cuidadores. 
 



 

  

 

 
                 EM POTS DONAR UN FUTUR?... APADRINA’M!  

 
   

Per als nens i nenes de Haribala 

el curs escolar acaba ara, al mes 

d’abril, i han fet els darrers 

exàmens finals.  

Estem molt orgullosos de tots 

ells, ja que han treballat molt 

durant tot el curs i han 

demostrat interès i una molt 

bona actitud per aprendre. 

És el seu moment per a les 

vacances, així que tots els que 

poden aniran a passar un dies a 

casa dels seus parents i familiars. 

  La vostra col·laboració és essencial per poder 
ajudar els nens i nenes orfes i semi-orfes de l’Índia.   

Tot i que hem anat aconseguint padrins per als casos 
més urgents, us demanem la vostra ajuda perquè 
encara hi ha molts infants desatesos que ens 
necessiten.    

 

MOLTES GRÀCIES! 
 

 

LES NENES I ELS NENS APADRINATS HAN ACABAT ELS EXAMENS 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

HARIBALA A “LA NIT DELS IGNORANTS” DE CATALUNYA RÀDIO 
 

 

QUI SOC JO? 
 

 
 
Des de quan estàs al Centre d’Acollida? 
Estic al Centre d’Acollida des de l’any 2018.   
 
Què estudies actualment? 
Estic estudiant 6è curs (hauria d’anar dos cursos per sobre, però per la seva història personal no va 
poder començar els estudis quan tocaven). 
 
Quines són les assignatures que més t’agraden? 
M’encanta l’assignatura de llengua “Telugu”, i tot el que expliquen els llibres de text sobre els soldats i 
els líders importants de l’Índia que van lluitar per la llibertat i la independència de l’Índia. 
 
Quins són els teus hobbies, què t’agrada fer? 
M’agrada molt ballar, especialment els balls tradicionals indis.  Quan es comença el ball s’ha de fer una 
reverència a la deessa del ball “Saraswathi”, i cada vegada que ho faig sento com si fes una reverència 
als pares i això m’anima encara més a ballar. Perquè en la vida encara que jo no sigui feliç, penso que fer 
feliços els pares és el més important.   
 
Què t’agradaria fer en un futur? 

«Encara que no tinc mare, amb Haribala mai 
m’he sentit òrfena, són la meva família i 
m’han cuidat com ho farien els meus pares.» 
 
«Haribala m’ha donat una nova vida i res que 
pugui fer serà prou agraïment. Estaré sempre 
en deute amb el Pare Prakash, amb tots els 
treballadors i tota l’ONG Haribala.  
Ajudant-me a mi, ajuden tota la família.   
Moltes gràcies!» 
 
Supriya Kande (14 anys) 



EIK ADRI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Associació per a la col·laboració i desenvolupament der Tercer Mon Haribala, 
Carrer Bonaire, 25 
08301 Mataró (Barcelona) 
Tel. 937.903.873/ 693.560.788 
 
haribala@haribala.org 
Horari oficina: De dilluns a divendres de 9 a 13h 
  
Donatiu:  
Si vols fer un donatiu pots fer una transferència directament al nostre número de compte següent de CaixaBank: 
2100  3132  69  2200108187 


