
Estimats amics i amigues, el fred ha arribat a Catalunya mentre que a 
Koilakuntla la temperatura segueix molt càlida, amb valors d’entre 22 i 
34 ˚C, tot i que per a ells és fresca, ja que a l’estiu arriben a 
temperatures que superen els 48 graus. 

Els nens del Centre de Formació han estat de vacances escolars 
(l’aturada que nosaltres fem per Nadal) i ara ja han reprès les classes 
amb molta il·lusió.   

L’índia encara s’esforça per aconseguir el 100% d’alfabetització, però 
tan sols un estat del sud de país, Kerala, ha aconseguit aquesta 
distinció fins ara. El sistema educatiu a l´Índia es divideix en primària, 
primària superior, secundària i secundària superior. En general 
l’ensenyament dura 12 anys, però els diferents estats organitzen els 
primers deu anys de manera diferent i, fins i tot, dins de les escoles hi 
ha diferents normes d’escolarització.  

Us recordem que aquest any el dinar solidari de Nadal es farà a Palau-
Solità i Plegamans, el dissabte dia 1 de desembre. Per tal de facilitar 
l’assistència del màxim nombre de socis i padrins, especialment els qui 
han de venir de lluny, hem decidit canviar el sopar per un dinar, que 
esperem us aplegui a tots.   

En nom dels nens i nenes d’Haribala, moltes gràcies per seguir 
col·laborant i ajudant als més necessitats.   

Prakash Chukka
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Agenda 
18-Nov-2018 a les 19h. 

Obra de teatre “Compte 
pendent” al Teatre de la Vila 
de Palau-solità i Plegamans, 

en benefici d’Haribala. 

01-Dec-2018 
Dinar solidari de Nadal per a 

socis, padrins i amics al 
restaurant Can Sidro de Palau-

Solità i Plegamans.



ACTES SOLIDARIS EN FAVOR 
D’HARIBALA 

OBRA DE TEATRE 

Us convidem a assistir el pròxim 18 de novembre, 
al Teatre de la Vila de Palau-Solità i Plegamans, a 
la representació de DONES i CIA de l’obra 
COMPTE PENDENT basada en “Los 10 negritos” 
d’Agatha Christie. La recaptació anirà destinada 
a Haribala i podreu gaudir d’una excel·lent 
representació. No us la perdeu!!! 

Les entrades es poden reservar anticipadament 
posant-vos en contacte amb l’oficina d’Haribala, 
o bé les podeu comprar a les taquilles del teatre
el mateix dia de la representació. 

Volem donar les gràcies anticipades a tots per 
fer-ho possible: als padrins, socis i amics que 
col·laborareu assistint al Teatre, al Grup de 
Teatre Dones i Cia, a l'Associació Dones per les 
Dones de Palau-solità i Plegamans i a 
l’Ajuntament Palau-solità i Plegamans. 

Al Centre de Formació sempre hi ha feina. 
Aprofitant que ja tenim acabat el mur perimetral 
els nens i nenes volen fer un hort. És temps de 
sembrar i ells no perden l’oportunitat de conrear 
les seves pròpies verdures: carbassó, gonguura 
(vegetal autòcton de l’Índia, tipus espinac) i 
d’altres. 

SEMPRE HI HA FEINA PER FER… 



        URGENT!!! 

   NECESSITEM NOUS APADRINAMENTS 

 Us  presentem a la Chinna Laxmi, de 21 anys que 

serà a partir d’aquest mes de novembre la nova 

cuidadora del Centre de Formació d’Haribala. Orfe 

de pare, ajudava la seva mare en els camps de 

conreu com a jornalera fins al moment. La Chinna 

Laxmi va ser una nena apadrinada per nosaltres 

fins que va acabar els estudis ara fa dos anys i 

estem contents de comptar amb ella per a cuidar i 

acompanyar els nostres nens i per ajudar-los 

també en els seus estudis, fent-los classes de repàs 

escolar. 

 Benvinguda a casa! 

Acaben d’arribar al Centre de 
Formació d’Haribala dos nens que 
necessiten apadrinament. 

Són orfes de mare i el pare es troba 
desaparegut. Fins ara vivien amb la 
seva àvia, però ella és molt gran i en 
aquests moments està malalta. 
Malauradament aquests nens no 
tenien res per menjar quan els han 
trobat i Haribala els ha acollit i se’n 
farà càrrec des d’ara.  

 GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 

BENVINGUDA A HARIBALA 



 

AGRAÏMENTS ALS SOCIS, PADRINS i AMICS 

 Ens sentim molt orgullosos dels socis, padrins i 

amics que sempre ens sorprenen amb una gran 

generositat.  

En Miquel Mas, manyà de professió, ens ha 

obsequiat amb un canelobre de ferro per al Centre 

de Formació de Koilakuntla. 

La Pilar i el Joan de Caldes de Montbui acaben de 

celebrar les noces d’or. Van decidir que en comptes 

de regals demanarien als convidats una aportació 

voluntària per Haribala. Volem agrair de cor aquesta 

iniciativa tan generosa que ha reportat a la ONG la 

quantitat de 1.600 euros.  

Moltes gràcies!!!

 

Estem preparant 
el CALENDARI 2019 
d’HARIBALA.  
El preu de venda és de 5€. 
Estarà disponible en breu a 
les nostres oficines, al dinar 
solidari de Nadal del dia 1 de 
desembre i en diferents 
punts de venta. 

Per més informació trucar a 
93790.38.73, per e-mail 
a haribala@haribala.org o a 
través de Facebook. 

Si voleu col·laborar com a 
patrocinadors del calendari, 
poseu-vos en contacte ben 
aviat amb l’oficina 
d’Haribala. 

 CALENDARI 2019 



HEIK ADRI 

Com cada any pels volts de Nadal, Haribala ONG organitza una àpat/trobada solidària per a tots els socis 
padrins i amics. 

Aquets any fem un dinar al restaurant Can Sidro de Palau-Solità i Plegamans el dissabte dia 1 de 
desembre.   

Hi haurà una petita xerrada, una mostra de fotografies i vídeos dels infants i del nous projectes de l’ONG, 
sorteig de regals i sorpreses per a tothom. 

El preu del cobert és de 27 euros, dels quals 5 euros aniran en benefici d’Haribala. 

Per informació i reserves cal contactar amb Haribala: haribala@haribala.org / 93 7903873.  

És necessari que comuniqueu el nombre de persones que assistireu al dinar i que feu la tria del segon 
plat. 

Per realitzar el pagament del dinar, s’ha de fer transferència bancària al compte de la Caixa: 

ES97 2100 5511 5121 00142195 

dinar



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Koilakuntla és un municipi situat a 
110 km de Kurnool i a 320 km de 
Hyderabad, l’actual capital dels 
dos estats: Andhra Pradesh i 
Telangana, on es parla la llengua 
Telugu. 
 
Al s. XVI el famós rei telugu de 
nom Sri Krishnadevarsya havia 
sortit de caça arribant a un 
boscatge, on ara està el poble de 
Koilakuntla. A la nit mentre 
dormia va tenir un somni 
premonitori: Se li apareixia el déu 
Panduranga, acompanyat de les 
seves dues dones, i li demanava 
ajuda, ja que deia que es trobava 
perdut i abandonat dins d’un pou 
prop d’on estaven acampats. 
Demanava també que en trobar-
lo s’erigís un temple en el seu 
honor. En el mateix somni una 
cortesana, de nom Kovela, que 
ballava pel rei li deia que ella 
també havia tingut la mateixa 
revelació. 
 
Al matí següent van dirigir-se tots 
al pou, on suposadament estava 
el déu, i tal com es deia en el 
somni van trobar-hi la seva 
imatge.  
 
A partir d’aquell dia va iniciar-se 
la creació del temple Panduranga 
i la construcció del que 
posteriorment seria el poble de 
Koilakuntla (koila ´nom de la noia, 
Kovela´ i kuntla ‘pou’). 

Temple de Panduranga a Koilakuntla 




