
      
  

Estimats amics i amigues, hem encetat la tardor i aquest mes d’octubre 
tenim moltes informacions que compartir.  

Hem acabat la construcció del mur perimetral del Centre de Formació, 
i la cuina, les dutxes exteriors i el pou d’aigües residuals estan també 
enllestits. 

Aquest passat mes de setembre l’Índia ha celebrat dues festes 
destacades (el Muharram i la festa del Deu Ganesh) en les quals hi han 
participat els nostres nens i nenes d’Haribala.   

Amb la ferma voluntat de donar-nos a conèixer per tal d’obtenir 
recursos i apadrinaments, Haribala ha estat present en la fira d’entitats 
celebrada a Palau-Solità i Plegamans el passat 15 de setembre.    

S’ha acordat canviar de notari a l’Índia, ja que s’està fent tot el possible 
per aconseguir col·laboradors professionals seriosos, rigorosos i de 
confiança que permetin mantenir la transparència de totes les gestions 
realitzades per Haribala Índia.  

Us recordem que aquest any el dinar solidari es farà a Palau-Solità i 
Plegamans, el dissabte dia 1 de desembre. Aquest any volem facilitar 
que tothom pugui venir, especialment els socis que venen de lluny, i 
per això en comptes d’un sopar serà un dinar. El proper més en tindreu 
tots els detalls, però ja podeu reservar la data en la vostra agenda i fer-
nos difusió. 

Els nens i nenes apadrinats són molt conscients de la vostra ajuda i 
col·laboració, per això en nom seu us en donem les gràcies! 

Prakash Chukka 

President 
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Agenda 
 

07-Oct-2018 
Entrevista a Mossèn Prakash 
en el programa “Signes dels 

temps” de TV3 diumenge dia 7 
d’octubre a les 10.30h. 

 

09-Oct-2018 
Presentació del llibre 

biogràfic “Mossèn Prakash. El 
sentit d’una vida” dimarts dia 

9 d’octubre a la Biblioteca 
Contravent de Vilanova del 

Vallès.   

 
 

 
 
 



  

 

 
 

 
FINALITZADES LES OBRES DEL CENTRE DE FORMACIÓ   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUINA,  DUTXES i POU RESIDUAL 

Tenim el goig de comunicar-vos que tant 

la cuina com les dutxes i el pou residual 

estan enllestits.  Han estat dies de treball 

intens per poder acabar les obres, 

especialment les dutxes, abans que la 

temperatura baixi i resulti impossible la 

higiene diària a l’aire lliure. 

 

 

    

MUR PERIMETRAL  

També donem per acabada la construcció 

del mur perimetral del Centre de Formació 

que mantindrà en entorn segur el Centre i 

evitarà l’entrada d’animals dins del 

recinte. 

  

 

 

 

 



  

 

 
NECESSITEM APADRINAMENT URGENT! 

 

   

 

 Ajuda’ns, depenem de tu! 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

Hem acollit dos nens d’aquesta 

família amb l’esperança de 

trobar les persones de bona 

voluntat per apadrinar-los.  

 

Demanem a tots els 

padrins que ens facin el boca-

orella per poder aconseguir 

apadrinament pels infants de la 

fotografia que encara ens 

necessiten. 

  

 

  

Ens podeu ajudar apadrinar 

aquests orfes?  

L’Índia tristament té moltes 

necessitats, encara que el país té 

molts rics. Aquest bebè que tinc 

als braços només té 10 mesos. La 

seva mare va morir fa 5 mesos i el 

pare té problemes mentals i no es 

pot fer càrrec dels altres germans, 

només l’àvia paterna els cuida 

amb el miserable jornal de cada 

dia. 

  
 

  

                                                               

Fa uns dies es celebrava a 
l’Índia la festivitat del Déu 
Ganesh.  
 

 
 
Ganesh és una de les 
divinitats  més conegudes i 
venerades pels hinduistes. 
Representa la saviesa i té cos 
humà, un cap d’elefant i 
quatre braços. 
És venerat com a portador de 
bona sort i per la seva 
capacitat per resoldre els 
problemes. 
 

EL DEU GANESH 



 

 

 

  

 
 

FIRA D’ENTITATS A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 

Grup Associació Arts Humanes Bollywood de Sta. 
Perpetua que van col·laborar desinteressadament oferint 
un “taller de Bollywood”. Moltes gràcies! 

 El passat 15 de setembre Haribala va participar en 

la fira d’entitats de Palau-Solità i Plegamans per tal 

de donar visibilitat a l’ONG. Va ser una fira dinàmica 

on vam oferir informació de l’associació i on es 

podia comprar bijuteria índia i les polseres i punts 

de llibre realitzats de manera manual per les nenes 

del Centre de Formació de Koilakunta.   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitem a Ivan Pura Vida, que amb 113 Likes és el 

guanyador del concurs d’Instagram.    

  

 

El concurs Instagram 

va ser tot un èxit. 

Amb el Photocall que 

vam preparar 

nombroses persones 

van poder participar 

en el concurs d’un 

àpat a Can Sidro per 

a dues persones.  

 

Agraïm la col·laboració del Restaurant 
 Can Sidro de Palau-Solità i Plegamans 

 



SHEIK ADRINADA 
DE 

 

El passat 21 de setembre es va celebrar el Muharram, la festa de commemoració de la mort de l’Imam 

Hussein, que marca l’inici de l’Any Nou Islàmic. A part de les pregàries i d’altres actes religiosos, es fa 

una desfilada amb rèpliques de la tomba de Hussein, fetes de bambú i amb mocadors i saris de colors 

penjant al seu voltant. La llum i els colors envolten els carrers i els nostres infants d’Haribala, molt 

elegants, van gaudir de la festa, estimada pel poble de Koilakuntla, més enllà de la ideologia religiosa.   

 

 

 

FESTA DEL MUHARRAM 

 



 

 

 

 

 

 

Ofrena floral d’Haribala a Lluís Companys en motiu de la Diada el dia 11 de setembre a Palau-Solità i Plegamans 

 

 

 

Contacte 
 

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 

mailto:haribala@haribala.org

