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El passat mes de maig ens vàrem reunir uns quants amics de la Fundació per veure la
projecció del documental indi “Writing with fire” (escrivint amb foc), de les directores índies

Sushmit Ghosh i Rintu Thomas. És a la gran pantalla des del 2021 i ja ha aconseguit
diversos premis internacionals. El documental, que podeu recuperar a la plataforma Filmin,

descriu la feina d’un grup de dones dalit a l’estat d’Uttar Pradesh quan es plantegen la
digitalització i l’entrada al món virtual i les xarxes socials del diari Khabar Lahariya.

No són de l’estat de Maharashtra ni tampoc són adivasis, però la pel·lícula ens fa
reflexionar sobre quin ha de ser el motor del canvi. Des dels seus inicis el 2002, el diari

Khabar Lahariya és un projecte liderat i executat per dones, que han de superar la doble
barrera d’exclusió: ser dona i ser dalit. El seu empoderament, però, pot esdevenir una

sentència per a tota la família a nivell social, polític i també fins i tot familiar.

Els recents successos al Pakistan de l’assassinat de dues joves pakistaneses, residents a
Terrassa, per voler divorciar-se després de matrimonis convinguts per la família, ens

demostren que aquesta amenaça no és retòrica. Executades pels seus familiars pròxims,
en virtut de “l’honor”, aquests crims no són ni excepcionals, ni exclusius del Pakistan. De la

mateixa manera, el documental ens mostra la pressió i violència que envolten les dones
“en nom” de l’honor, la religió i el control social.

Les dones s’empoderen, no des d’un aprenentatge teòric, sinó des de l’activisme i el
compromís. Superant les seves pors, la seva ignorància del món digital, la pressió de les

famílies i l’entorn social. Denunciant els problemes que veuen, aquells dels quals són
testimonis i els que pateixen en pròpia carn. Assumint els riscos i amenaces, sovint de
mort, de l’entorn pròxim. Fruit de la seva feina aconsegueixen canvis: que s’investiguin

autors de violacions, s’arreglin carreteres, es construeixin pous, es tanquin i s’investiguin
màfies mineres, denuncien el discurs populista i racista d’algun polítics…La seva feina té

una epercussió en la seva comunitat i també en les seves vides personals i familiars.
Aquestes dones dalit s’han empoderat i la seva vida i la de les seves famílies ja no tornarà

a estar predeterminada per la seva casta de naixement. A partir d’ara saben que el futur
serà a les seves mans i que l’educació en el sentit més ampli de la paraula, no només

reduïda a la sortida de l’analfabetisme, és imprescindible. Educació i activisme, educació
per aconseguir els teus drets i els de la teva comunitat.

Aquesta és la feina que desenvolupen les ONG, que a
Maharashtra reben el suport de la Fundació ADA-Món
Adivasi pels adivasis i gràcies al suport de tots vosaltres.

L’empoderament de les dones

Visca l’educació!



Districte de Palghar. Aquest es
va separar recentment del
districte de Thane per crear un
bloc administratiu independent
amb una major densitat
d'adivasis (37,39% de la pobla-
ció), per poder centrar-se així en
el seu desenvolupament.
Els warlis són el grup adivasi
predominant en aquesta zona,
però també hi ha kathkaris, tha-
kurs i koknas. Els jesuïtes de
Bombai van arribar per primera
vegada a aquesta zona a la
dècada del 1930 i van escollir
l'educació com a estratègia
d'alliberació.

Avui en dia, entre les missions
d'Ashgad, Talassari i Uplat, els
jesuïtes de Bombay tenen una
xarxa composta per 2 escoles
menors, 12 escoles primàries i 6
centres de secundària, els quals
atenen a més de 8.000 nens i
nenes. Al llarg de les últimes
quatre generacions el nivell
educatiu entre els joves adiva-
sis ha pujat de l'escola primària
als estudis postgraduats.

La gran proximitat als centres
urbans e industrials com Mum-
bai, Vasai, Palghar i al sud del
Gujarat, ha permès que entre
moltes famílies hi hagi un o dos
membres assalariats. La ràpida
transició a una economia mone-
tària efervescent ha proporcio-
nat molts serveis i millores do-
mèstiques, però no necessària-
ment una millor qualitat de vida.
Les malalties cardíaques, la dia-
betis i diferents tipus de càncer,
totes elles relacionades amb
l’estil de vida, són cada vegada

més freqüents entre els adi-
vasis de la zona. A més a més,
la proximitat a les grans urbs ha
suposat una pèrdua de boscos i
terres agrícoles a canvi de pro-
jectes per al desenvolupament
comú (autopistes inter-urbanes,
trens d'alta velocitat, etc.).

Un dels desafiaments actuals
és la creixent bretxa econòmica
que s'ha creat al si de la comu-
nitat adivasi, entre aquells "que
tenen" i els "que no tenen".
Com es poden generar oportu-
nitats per als "que no tenen"?
Com convèncer els "que tenen"
que el valor tradicional adivasi
del "bé comú" és l'únic camí per
a un desenvolupament soste-
nible?

Districte de Nashik. En aquest
els adivasis representen el
25,61% de la població. Els kok-
nas en són la comunitat predo-
minant; però també hi habiten
els mahadev kolis, i els warlis
en la zona més occidental. Les
principals intervencions dels je-
suïtes de Bombai en aquesta
zona foren en resposta a les
grans sequeres del principi dels
anys seixanta i setanta. L'objec-
tiu llavors era mantenir els agri-
cultors adivasis treballant la
terra, i mitjançant diferents in-
tervencions (reg per elevació,
desenvolupament de conques
hidrogràfiques, agricultura orgà-
nica) crear una vida sostenible.

A diferència del districte de Pal-
ghar, l'accés als grans centres

Reptes en un món adivasi en plena transformació
ADIVASIS

La paraula "Adivasi" (Adi-vasi, habitant originari) evoca una sensació d'intemporalitat, de temps
immutables, des del principi..., però això ja no és així en les comunitats adivasis actuals. Les
comunitats adivasis d'avui en dia estan vivint uns canvis molt ràpids.

Els jesuïtes de Bombai porten més de cinc dècades treballant amb diferents comunitats adivasis al
nord-est de Maharashtra. Fa cinquanta anys, totes aquestes comunitats van ser, en major o menor
part, víctimes de l'opressió socioeconòmica, víctimes de les seves pròpies creences supersticioses,
analfabetes, endarrerides, però probablement més properes a la naturalesa i a la mare terra. On estan
avui aquestes comunitats i quins són els reptes que han d'afrontar?
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urbans i industrials és limitat, i,
per tant, les oportunitats de
treball assalariat són considera-
blement menors. Malgrat que
l'agricultura continua sent el seu
principal mitjà de subsistència,
el complex entramat format pels
grans agricultors (no adivasis),
les empreses (més sovint mul-
tinacionals) i el govern els hi
ofereix poques esperances. Du-
rant els anys de sequera el rep-
te principal era cultivar més
aliments; avui en dia és enfortir
les cooperatives locals d'adiva-
sis perquè es puguin incorporar
a les principals economies agrí-
coles i alimentàries, i poder tenir
una presència a tots nivells (des
de la llavor fins a la distribució
final de l'aliment). Les organit-
zacions de productors agrícoles
impulsades pel MPSM (Maha-
rshtra Pabodhan Seva Mandal)
constitueixen un pas més en
aquesta direcció.

Districte de Nandurbar i Talu-
ka de Shirpur. A mesura que
ens desplacem cap al nord de
Nashik i arribem a la frontera de
Maharashtra amb el Gujarat i
Madhya Pradesh, ens trobem
amb els centres de Nandurbar
i Shirpur. Aquí la comunitat adi-
vasi representa el 69,3% i el

48% de la població total, respec-
tivatment, i les tribus predomi-
nants són els bhils i els pawaras.

Es tracta d’un hàbitat muntanyós,
amb fortes pluges durant el mon-
só del sud-oest; tot i que a Shir-
pur hi ha “l'ombra pluviomètrica".
Els bhils i els pawaras són tradi-
cionalment recol·lectors i caça-
dors, però també s'han adaptat
als estils de vida agrícoles i més
sedentaris. Històricament, els
bhils són coneguts per la seva
capacitat bèlica (com és el cas
de l’insurrecció bhil del 1818 con-
tra els britànics en defensa dels
seus drets sobre la terra i els
boscos).

Als blocks (subdivisions del dis-
tricte) de Nandurbar i Shirpur
manquen grans zones industri-
als i la força laboral es limita als
sectors governamentals, educa-
tiu, sanitari i altres serveis. L’a-
gricultura esdevé el principal mit-
jà de subsistència; però per a-
quells que depenen de l'agricul-
tura de secà, la mà d'obra
migrant no deixa d'augmentar.

En aquest terreny muntanyós
l'envit dels agricultors adivasis és
la transició d'una agricultura
comercial a models agroecolò-

Reptes en un món adivasi en plena transformació

gics alternatius com el cultiu ver-
tical, els boscos alimentaris, etc.
Els boscos tenen una gran ri-
quesa tradicional en forma d'ali-
ments forestals, herbes medici-
nals i altres productes forestals
no fusters. Les organitzacions
jesuïtes, Jan Seva Mandal
(Nandurbar) i Vishwa Mandal
Sevashram (Shirpur), han realit-
zat diferents intervencions en
aquesta zona. Ara, l’objectiu és
reforçar la comunitat i crear vin-
cles directes entre productors i
consumidors, incrementar el va-
lor dels productes agrícoles i
forestals, i crear nous sistemes
de mercat.

Districte de Raigad. A Raigad
hi predominen els kathkaris, que
porten una vida “no sedentària”,
migrant estacionalment segons
les necessitats de mà d'obra.
Històricament, ha estat molt di-
fícil treballar amb aquestes co-
munitats tenint degut a la seva
migració constant. Així i tot, en
l'actualitat els assentaments
kathkaris tenen un caràcter més
permanent, i conseqüentment
tots els projectes d’educació, for-
mals i no formals, comencen a
donar fruit. Els kathkaris no són
agricultors per naturalesa, i, per
tant, la capacitació dels joves i el
foment de l'esperit empresarial
són elements clau que cal
promoure en aquesta comunitat.

Fa segles, el filòsof Heràclit va
dir "ningú es pot banyar dues
vegades en el mateix riu", indi-
cant la naturalesa canviant de la
nostra existència. Les comuni-
tats adivasis de Maharashtra no
en són una excepció: s'han vist
arrossegades pels ràpids del
desenvolupament. Quan caldrà
nedar a contracorrent i quan cal-
drà deixar-se endur són decisi-
ons que els adivasis hauran de
prendre; i nosaltres també si els
volem acompanyar en aquest
camí.

- Wendell D’Cruz, SJ-

Projecte de
generacio

d’ingressos
del MPSM



Jeevandhara: la transformació
CALIDOSCOPI

Ens pots explicar el lligam
entre Jeevandhara i el
districte de Raigad?

L’Institute of Social Service, co-
negut també amb el nom de
Jeevandhara, va començar
creant lligams a la comunitat el
1992 a Kolad a través del tre-
ball social per tal d’impulsar una
millora en la qualitat de vida de
les tribus kathkaris. Els objec-
tius inicials del programa es van
centrar en l’analfabetisme, la
higiene i la salut bàsica, l’edu-
cació en general, l’art i l’artesa-
nia i l’expressió creativa. El tre-
ball d’alfabetització ràpidament
va donar lloc al treball pel des-
envolupament.

Actualment el nostre focus se
centra en l’empoderament de
les dones i del jovent, el desen-
volupament comunitari i la crea-
ció d’activitats per al sustent,
l’educació (classes d’informà-
tica, anglès, etc.) i la medicina
preventiva. Jeevandhara treba-
lla a 35 poblats i al llarg dels
anys hem hagut de superar
molts reptes diferents.

La població gradualment ha en-
tès la gran importancia de l’edu-
cació, de la salut i dels seus
drets. La població local, amb la
seva cooperació i participació,
ha esdevingut actor principal
pel seu desenvolupament
holístic.

Un dels vostres projectes
consisteix en la creació d’una
societat de crèdit. Com es va
originar i com funciona?

Posteriorment, vam anar als
diferents poblats per conèixer
qui estaria interessada en for-
mar part d’un banc cooperatiu.

La societat de crèdit és un banc
autoorganitzat per un grup de
dones. Les dones poden prove-
nir de comunitats diverses o
d’una mateixa i han de ser un
mínim de 500 dones. Totes les
decisions depenen de les seves
integrants; tot i que hi ha un co-
mitè format per 11 dones, es-
collides en assmblea, per l’ad-
ministració del dia a dia del
banc. Les dones han de tenir
menys de 60 anys i han de pa-
gar una cuota d’afiliació de
1.200 rupies (14.4 E). Totes les
integrants han de complir les
regulacions de la societat de
crèdit en relació a la devolució
dels préstecs i en la participacio
activa en la presa de decisions.

El préstec més alt pot arribar a
ser de 1 lakh (166 Euros), i
l’interès és de 75 paisa (0.75
rúpies, 0.9 cèntims d’euro) per
cada 100 rupies de prestec.

En aquesta edició del butlletí volem donar-vos a conèixer el projecte de Varasgaon de l’Institute
of Social Service, amb qui ADA-Món Adivasi col·labora des de fa anys i, com és habitual, aquest
projecte té una durada de tres anys. Per aquests motiu parlem amb la germana Hilda Fernàn-

dez, coordinadora del projecte.

En primer lloc dir que la creació
de la societat de crèdit va ser
dirigida, bàsicament, a l’empode-
rament de la dona kathkari. Com
ja sabeu, les dones tribals tenen
menys oportunitats a la societat,
menys poder de decisió i menys
possibilitats de començar nous
projectes. Culturalment, les do-
nes tribals han estat educades
per tenir cura de la casa, i no
s’han fomentat les actituds ne-
cessàries per esdevenir líders en
el canvi social. Els inicis van ser
difícils, ja que primer vam haver
d’explicar-los en què consistien
les societats de crèdit i quina era
la seva importància, ja que no-
més coneixien els Self-Help
Groups (SHGs).

Només explicar-vos que Jee-
vandhara ha facilitat la creació
de 45 SHG, elements clau per a
la formació educativa de les do-
nes, potenciar l’estalvi, noves
oportunitats, etc. Aquesta feina
inicial de descoberta de les so-
cietats de crèdit la va dur a terme
un agent extern de Vaĳapur.



Butlletí 44
Juny 2022

La participació en la societat de
crèdit suposa que les dones
s’involucrin en la presa de deci-
sions, impulsin noves iniciatives
i creïn noves estratègies per
tirar el banc endavant. És a dir,
és una eina clau en el seu em-
poderament i la seva indepen-
dència econòmica. Els permet
també vèncer moltes de les se-
ves dificultats del dia a dia, com
ara l’atur, la pobresa i la neces-
sitat de migrar en busca de
feina.

Un dels altres pro-
jectes és la creació de
mitjans de subsis-
tència.

Sí, exactament. Molts
dels kathkaris treballen
en les fàbriques de
maons com a assa-
lariats. Són treballadors amb
experiència i destres, però no
tenen ni la terra ni els diners per
invertir en els materials, ni per
posseir les seves fabriques prò-
pies. A més a més, sovint tenen
salaris molt baixos malgrat les
llargues jornades de treball.

Per aquest motiu, una de les
nostres idees inicials era que
els kathkaris tinguessin la seva
pròpia fàbrica de maons. Els
ajudaria econòmicament, els
empoderaria i, a la vegada,
promouria la seves habilitats en
la presa de decisions. Però
finalment aquest projecte va ser
substituït per un altre amb la
mateixa finalitat: la distribució
de xarxes de pesca.

La pesca, en els pobles on hi
ha riu, és una de les activitats
més importants entre els
kathkaris. Però sovint els hi

manquen les eines i els utensilis
adequats per a una bona pesca.

Les persones participants en el
projecte han rebut amb molt
bons ulls les xarxes de pescar.
Tan bon punt les vam distribuir
els homes van començar a tre-
ballar per posar-les a punt. Una
de les altres dificultats de la
pesca, però, és que hi ha certes
àrees on està restringida. Nor-
malment, la pesca és pel seu
autoconsum, però els petits ex-
cedents es destinen a la venta, i

aquests esdevenen una petita
però important font d’ingressos.
Alguns dels participants en el
projecte ens van obsequiar amb
la captura del seu primer dia,
com a mostra del seu agraïment.

Un dels altres projectes que hem
impulsat en la mateixa direcció
ha estat el de la distribució de lla-
vors. La població tribal cultiva
verdures, però no té terres prò-
pies i les ha de llogar. Els kath-
karis tenen tradició de cultivar i
saben què cultivar en cada es-
tació. A aquelles persones que ni
tenen ni lloguen terres les enco-
ratgem a cultivar petits horts a
darrere de casa, fet que els per-
met cobrir les seves necessitats
bàsiques i en alguns casos ven-
dre els excedents al mercat local.

Durant el mes de maig i juny vam
repartir a 650 famílies llavors de
15 verdures diferents: guar, ocra,

cogombre, curri, esbarginia, xili,
carbassa, carbassa vermella,
rave, shirali (carabassa de cres-
ta), ghosali (varietat de cogom-
bre), etc. La collita va ser molt
bona i els participants es van
involucrar de valent al llarg de tot
el projecte. L’energia generada
durant el projecte va motivar als
participants a continuar conreant
el seu hort durant les posteriors
estacions i a viure, conseqüent-
ment, una petita transformació
econòmica.

Ens pots fer cinc
cèntims del treball
que feu amb infants?

Bé, una de les nostres
iniciatives ha estat la
creació d’un “parla-
ment infantil”. El nostre
objectiu és facilitar que

nens i nenes de la regió es reu-
neixin per fer diferents activitats i
per conèixer amb més profun-
ditat la part del món on viuen.

El parlament infantil és una pla-
taforma que intenta donar la
oportunitat als nens de compartir
els seus punts de vista, el seu
coneixement i la seva visió com
a ciutadans indis. Intentem tam-
bé conscienciar els nens i nenes
dels seus drets al si de la familia
i de la societat. Una de les acti-
vitats que hem realitzat en
aquest sentit és la celebració del
dia dels infants al mes de no-
vembre. Vam organitzar un
festival on cadascun dels més
petits exhibia els seus talents.

Moltes gràcies Hilda per
compartir amb nosaltres el
vostre projecte!

“ La societat de crèdit és una eina clau en
el seu empoderament i la seva

independencia econòmica”



ADA

Aquest és el títol de la
novel·la de Shub-
hangi Swarup, una

autora índia fins ara desco-
neguda, i afortunadament
l’editorial Sembra ens l’ha
donat a conèixer des del
maig de l’any passat.

L’autora va néixer a Nashik,
periodista, realitzadora i pe-
dagoga, actualment resideix
a Bombai-Mumbai. Ambdu-
es ciutats les vaig conèixer
en el meu viatge a l’Índia
amb l’amic Perico Massanet

Dezcallar, allà en el llunyà gener de l’any 1996.

Aquesta és la seva primera novel·la i ja ha estat
traduïda a una dotzena de llengües arreu del món.
Ha guanyat el premi Sushila Devi a la millor ficció
escrita per una dona, i el premi Tata Literature
Live!, el més prestigiós de l’Índia. També ha estat
seleccionada per al premi JCB de literatura índia.
Anteriorment havia estat escollida per a la beca
Charles Pick d’escriptura creativa i també ha gua-
nyat premis per la sensibilitat de gènere en la
redacció de llargmetratges.

Fins aquí unes línies referents a l’autora.

Respecte a la novel·la, us he de comentar que us
trasllada a llocs desconeguts del gran país de
l’Índia, Birmània-Myanmar... Les illes Andaman o
els deserts de neu de Ladakh, la vall de Katman-
dú, llocs desconeguts del sud asiàtic .

Coneixem la història d’uns personatges que
se’ns fan propers, amb una mescla de realisme
màgic i cultura popular. Una mare que lluita per
alliberar un fill revolucionari, les tortures que ell
pateix en el seu empresonament per ser un estu-
diant que lluita per la llibertat. La vida de les do-
nes índies, el seu sotmetiment al marit, al pare, a
la família... Una història de l’Índia, colònia de
l’Imperi Britànic, per una banda, i per altra, una
vegada independent, la construcció d’un gran
país amb totes les contradiccions al seu si, des
de les castes fins a les múltiples religions i
creences que hi conviuen.

No us contaré l’argument perquè l’heu de desco-
brir, us enganxarà, és d’aquelles novel·les que
una vegada l’has començada no pots deixar-la
fins que arribes al final. Ben documentada, com
explica l’autora al capítol d’agraïments, on reco-
neix que és fruit d’un esforç col·lectiu. Molt bona
la traducció d’Elisabet Ràfols Sagués.

Un descobriment que us recoman. No us defrau-
darà!

Latituds de l’enyor, un descobriment

El comí o jeera és una part integral dels plats indis. El comí és una planta
amb flors que pertany a la familia Apiacea i s’anomena científicament
Cuminum cyminum.

Des de temps immemorables, aquestes petites llavors s'utilitzen en la
medicina tradicional per refrescar el cos durant els mesos de calor, millorar
la digestió, perdre pes, controlar la diabetis i millorar el sistema immunitari.

Les immenses quantitats de nutrients en les llavors de jeera inclouen ferro,
manganès, magnesi, calci, fòsfor, coure, zinc, potassi i una rica varietat de
vitamines A, C, E, K, B1, B2, B3, B5 i B6. És extremadament baix en
grasses, sodi i colesterol. El potent antioxidant en l'aldehid del comí present
en l'oli essencial té una gran quantitat de beneficis curatius per a la salut.

INGREDIENTS: -2 tasses d'aigua, -1 culleradeta plena de comí

INSTRUCCIONS: 1. Bullir l'aigua amb les llavors durant uns 15 minuts, 2. Apagar i deixar reposar 15
minuts més. 3. Colar 4. Beure 1 o 2 tasses al dia. Es pot beure calent o fred.

NOTA: Per aconseguir un gust més intens, triturar les llavors en un morter abans de posar-les en
l’aigua.

Recepta d’aigua de comí, per Reyes Rigo

= Lila Thomàs i Andreu=
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Tot recordant el jesuïta català Josep Maria Feliu

El 10 de desembre va morir a Bombay l'es-
timat jesuïta Josep Maria Feliu (1929-2021).
Dels seus pares va rebre els valors cris-

tians. La seva infantesa i joventut van transcórrer
a Barcelona, on havia nascut. Va ser amb divuit
anys i amb la rebel·lia pròpia de l'edat, quan va
descobrir la crida a formar part de la Companyia
de Jesús.

Anys més tard, el 1959, va decidir rebre l'ordena-
ció sacerdotal. El 25
de juny de 1966 es va
traslladar a viure a l'Ín-
dia, país que es va
convertir en la seva
llar i al qual va estimar
fins al final de la seva
vida. A principis dels
anys setanta es va
desplaçar a Roma per
doctorar-se en Dret
Canònic. De nou a l'Ín-
dia, entre el 1981 i el
1986 va col·laborar
amb el Provincial. Tor-
naria a la Ciutat Eterna
entre el 1991 i el 1998,
per desenvolupar la
seva labor com a rec-
tor de l'església del
Gesú.

De tornada a l'Índia va
desplegar una immen-
sa tasca pastoral i de
formació. Es poden comptar per desenes els se-
minaris que va dirigir espiritualment. Es va con-
vertir en un gran professor, formador i model: "el
meu estimat seminari", com li agradava dir.

Se li va resistir l'hindi, però fou un gran professor
de llatí. Coneixia bé la llei canònica i com s'havia
d'aplicar en cada cas concret. Va dirigir abundants
exercicis espirituals a diverses comunitats per tot
el país duent a terme una intensa i extensa labor.
A la seva predicació feia servir exemples pràctics
de la vida quotidiana, com feia Jesús: així era
més senzill entendre els seus profunds raona-
ments sobrenaturals.

Fou gràcies a la seva proximitat amb Déu, que va
mantenir sempre una joventut d'esperit que el
portava a ser un home senzill en les seves expo-
sicions i a adaptar-se a persones de diverses

edats i condicions. Mai dogmàtic, sempre obert a la
per-sona, a les seves motivacions, al seu moment,
a la seva personalitat. Desafiava la gent per aju-
dar-la a créixer. Sempre es va mostrar respectuós
amb altres religions i amb les nocreients.

La claredat amb la qual transmetia els seus ense-
nyaments fou guanyant en profunditat amb el pas
dels anys. Gran comunicador, gaudia d'un cap
privilegiat.

La seva actitud
davant la vida el
portava a trans-
metre l'Evangeli
amb l'entusiasme
propi de qui és
feliç amb la seva
professió perquè
estava profunda-
ment enamorat de
Jesús, a qui esti-
mava a fons i
sense condicions,
igual que a les
persones que
tractava. Vivia
amb el conven-
ciment que l'amor
de Déu ho trans-
forma tot en
aquesta vida.

Les seves vingudes a Europa les programava amb
il·lusió i precisió. Eren mesos de descans i de
trobades amb la família, però també destinava
temps i esforços a recórrer algunes ciutats espa-
nyoles i europees, tenint cura de predicar exercicis
espirituals i veure els seus amics.

Alegre, somrient, optimista, traspuava un excel·lent
sentit de l'humor que el portava a fer broma amb
els seus interlocutors, també quan els temes de
conversa eren seriosos, precisament per desdra-
matitzar, treure importància a un assumpte o rela-
tivitzar la preocupació del moment.

Després de viure la vida amb exigència, morí
preparat i amb Déu al cap i al cor. Tan gran era el
desig de reunir-se amb Ell, que el dia de la seva
mort va dir que era el dia més feliç de la seva vida.

= Joaquim Feliu=
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PASSAT
El darrers mesos una onada de calor extrema ha
col-pejat l’Índia, fent del passat mes de març el més
calent des de 1901. Aquest fet ha tingut un gran im-
pacte en la collita índia de blat que, des de la inva-
sió russa d’Ucraïna, n’havia augmentat significativa-
ment la seva exportació. Tanmateix, el preu en alça
del blat, fruit de la sequera i l’increment del preu dels
fertilitzants ha desencadenat restriccions en l’expor-
tació de blat, per poder cobrir la demanda interna.

El passat 5 de juny va ser el dia mun-
dial del medi ambient. El canvi climàtic
és cosa de tots i totes, però com diu
l’Andreu Escrivà “L’acció individual suma,
però no transforma, per aturar el canvi
climàtic cal una acció col·lectiva".

Què pots fer? Des d’ADA-Món Adivasi
et recomanem el seu llibre: I ara jo què
faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar
a l’acció, publicat per Sembra.

Enviar formulari a Fundació ADA-Món Adivasi . C/ Francisco Giner 42 àtic. 08012- Barcelona. Telèfon: 697 395 144.
La Fundació està registrada en el registre d’entitats jurídiques de la GENCAT (Núm.Registre 2248, NIF: G64281579)

Imprès gratuïtament per gràfiques SYL, empresa amiga dels Adivasis

videos curts online per conèixer la realitat adivasi.

Qui són els adivasis?-->

<-- Els Irula, adivasis de Tamil Nadu

Bon estiu!!

En las ciutats, un tros de carbó
crema, crema,..

I es redueix a cendra i brases,

En els pobles una brasa

Va d’una estufa

a una altre

I un foc crema a cada llar.

Jacinta Kerketta, poetessa adivasi


