
      
 

Benvolguts amics i amigues,  

Seguim treballant incansables per condicionar el Centre de 
Formació i dotar-lo de tot allò indispensable per a convertir-lo en 
una veritable llar i en un centre de referència. 

Hem començat les obres del nou edifici annex, que serà on 
s’allotjaran els pisos tutelats per a les noies majors d’edat (la 
majoria provinents del Centre d’Acollida de Haribala) que vulguin 
continuar estudiant i mantenint una independència. 

Les nenes i els nens han pogut gaudir de la festivitat dels “colors”, 
el festival de Holi, que inicia la primavera a l’Índia, i que, com 
sempre, ens mostra unes imatges plenes d’alegria i pols de colors! 
Aquest final de maig també els ha portat més diversió, ja que s’està 
celebrant la Festa Major de Koilakuntla que finalitza el divendres 
dia 24. 

Vull també informar-vos que l’agència de viatges Ruth Travel, amb 
la meva col·laboració, organitza un viatge solidari per l’Índia del 16 
a 30 de setembre de 2019, que ens permetrà gaudir de les 
meravelles del país, de la seva gastronomia i la seva cultura i 
apropar-nos a Koilakuntla per poder conèixer l’ONG Haribala i els 
nens i nenes que hi ha actualment al Centre d’Acollida.  

La primera reunió informativa es durà a terme el dimecres dia 5 de 
juny a les 20 h., a la parròquia de Sta. Maria de Palau-Solità i 
Plegamans. 

Animeu-vos! 

Prakash Chukka 

President 
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Agenda: 
 
 

Viatge solidari a l’ïndia 
Del 16 al 30 de setembre 

 
Primera reunió informativa: 

 
Dia:   
Dimecres 5 de juny 
 
Hora:  
 20 h. 
 
LLoc:  
Parròquia de Sta. Maria de 
Palau-Solità. 
(Plaça Sta. Maria, 3). 
 
Consultes: 
Ruth Travels 
www.ruthtravel.es 
Telf. 93 4673244 
info@ruthtravel.es 

 
 
 . 



 

 
 

HOLI, EL FESTIVAL DELS COLORS 
 
 

 
 

 

Cada any l’Índia es tenyeix de 
colors per rebre la primavera. 

La celebració original consisteix 
principalment a llançar-se pols 
de colors brillants els uns als 
altres, com a símbol de felicitat 
per l’arribada de la primavera. 

Els colors són una al·legoria a 
les flors que naixeran en 
aquesta estació.  

És un moment màgic ple 
d’alegria, color, diversió, 
música i ball, però sobretot 
espiritual, ja que al vespre 
durant el festival s’encenen 
fogueres com a commemoració 
del “bé” per damunt del “mal”. 

   



   

  

 
 
  

  TEULADA EXTERIOR PROTECTORA DE LA PLUJA 
 

 
 
Continuem treballant per 
millorar l’edifici del Centre de 
Formació per tal que la 
humitat i l’aigua de la pluja no 
el malmeti. 
L’índia és un país amb un 
clima tropical, l’aigua i el vent 
són constants i per això és 
indispensable prendre les 
mesures necessàries per 
evitar mals majors. 
 
Acabem d’instal·lar una 
teulada exterior que protegeix 
la part de l’edifici més 
vulnerable als efectes de la 
pluja. 
A poc a poc anem fent molta 
feina! 
  

 
  VIATGE SOLIDARI A L’ÍNDIA 

 

La agencia de viatges Ruth Travel, amb  la 
col·laboració de Mossèn Prakash, organitza un 
viatge solidari a l’Índia del 16 al 30 de setembre 
del 2019.  
 
Es farà un recorregut pels llocs més emblemàtics 
del país, que us permetrà conèixer la cultura, la 
gastronomia, la gent i la bellesa de l’Índia. 
 
En aquest viatge ens aproparem fins a Koilakuntla 
(Andhra Pradesh), per conèixer in situ l’ONG 
Haribala i els nens i nenes que actualment estan 
al Centre d’Acollida. 
 
Sens dubte es tracta d’un increïble viatge que no 
us deixarà indiferents. Animeu-vos! 
 
  



  

El passat 23 d’abril Haribala va estar present 

a la fira de Sant Jordi celebrada a Palau-

Solità i Plegamans. 

Malgrat que el temps no ens ho va posar 

fàcil, vam poder gaudir de molts amics, socis 

i col·laboradors que ens vau venir a veure. 

Moltes gràcies a tots! 

Enhorabona a la Cristina Catalan que va ser 

la guanyadora del premi “Instagram”, i 

gràcies a totes i tots els qui vau participar. 

Fins l’any que ve! 

 

FIRA DE SANT JORDI 2019 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

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 2017.   
 
Què estudies actualment? 
Estic estudiant 3è curs de Primària. 
 
Quines són les assignatures que més t’agraden? 
M’agraden molt les matemàtiques, especialment sumar i restar.  
 
Quins són els teus hobbies, què t’agrada fer? 
M’agrada molt cantar i escoltar les cançons maternals i els cants de pagesia.   
 
Què t’agradaria fer en un futur? 
Quan sigui gran vull ajudar i col·laborar amb Haribala, perquè des que soc petita m’han acollit, m’han 
donat menjar i tot el que necessito perquè pugui créixer, així que segur que jo també els podré donar 
moltes coses a ells.  

«Quan sigui gran segur que podré ajudar a fer 
que tothom conegui Haribala, perquè gràcies 
a ells hauré pogut estudiar i tindré un feina i 
sempre els estaré molt, molt agraïda» 
 
 Gràcies! 
 
P. Nageswari (9 anys) 



EIK ADRI 

 

 

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

  

  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! 
 


