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L’objectiu principal i fundacional d’ADA-Món Adivasi ha estat contribuir al desenvolupament integral
de la població adivasi. Conscients de què som una organització petita i amb recursos limitats, calia
escollir molt bé els destinataris del nostre esforç. Així doncs, sempre hem centrat l’ajuda en tres
eixos: dones, empoderament i educació. En moment puntuals hem atès també emergències
davant situacions greus que amenaçaven la supervivència, com ara catàstrofes naturals o la

mateixa pandèmia.
Atès que les dones són el motor per al canvi de la societat que empenyen la família i tota la

comunitat, hem ajudat a crear grups d’autoajuda (SHG) per millorar les condicions del dia a dia,
posant en marxa iniciatives econòmiques (microcrèdits), treballant la consciència dels seus drets i
cercant solucions que s’adaptin al seu entorn. Els SHG són al centre de l’empoderament personal i

comunitari.

El tercer pilar és l’educació d’infants i joves. L’escola pública està lluny dels poblats mal
comunicats; els infants sovint només parlen la seva llengua tribal; els pares i mares,

majoritàriament analfabets, prefereixen que les nenes i els nens ajudin i treballin per a la
subsistència familiar; els casaments prematurs; el poc nivell de qualitat de l’escola pública, etc. Els
SHG són els impulsors de la consciència dels pares en favor d’escolaritzar les nenes i els nens.
Mitjançant classes en els mateixos poblats, amb mestres fills de la mateixa comunitat, ajuden a
adquirir els coneixements elementals en llengua i matemàtiques, i reforçar els continguts de

l’escola pública. Són mestres que cal subvencionar, formar i mantenir en programes de formació
continuada. També és important la creació de materials i instruments educatius específics per a la
comunitat adivasi, sense oblidar la introducció, ja des dels poblats, de la tecnologia informàtica.

Aquest procés de reflexió i sistematització de la metodologia educativa en l’entorn adivasi ha estat
al centre del treball del SHM, liderat pel Fr. Godfrey, i que us expliquem més endavant en aquest
butlletí. Els resultats acadèmics a l’escola pública milloren i permeten incrementar el nombre

d’estudiants que accedeixen a una formació professional o superior. Amb la millora de l’autoestima,
de les condicions laborals i de la consciència social es trenca el cercle de la pobresa.

Potser el punt més feble de la cadena és que una part significativa dels joves formats preferiran
cercar el seu futur lluny dels seus poblats d’origen, encara que ajudaran a les famílies des de la

distància i la seva influència a la comunitat no desapareixerà.

Tenim la satisfacció de contribuir en tot aquest procés, i malgrat el petit pressupost de què
disposem, com s’explica en aquest butlletí tot plegat acaba sent una gran contribució. I res de tot

això seria possible sense totes les amigues i els amics dels adivasis, és a dir, tots vosaltres.

Una vegada més, moltes gràcies, bones festes de Nadal
i millors desigs per al 2023!

L’educació, al centre
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La digitalització i multimèdia,
són noves tecnologies que
proporcionen a les comuni-

tats adivasis un gran salt en la
seva educació i desenvolupa-
ment.

Per entendre la importància d'a-
quest salt presentarem el model
educatiu de primària, clau en la
història de l'èxit educatiu del Fr.
Godfrey D'Lima a les comunitats
adivasis i que es fon amb un
altre anomenat TE.A.C.H
"Teaching adivasi Children at
Home" (ensenyant als infants
adivasi a casa).

Model educatiu
Quan parlem d'escolarització
pensem en les nostres escoles
més o menys grans i ben equi-
pades, en les nostres ben edu-
cades famílies i en l'entorn que
vivim. La magnífica tasca que el
Fr. Godfrey i d'altres estan
desenvolupant a l'Índia s'aprecia
millor si ens imaginem l'estat de
Maharashtra (capital Mumbai), i
pensem en les seves boscoses
muntanyes on es troben les re-
motes aldees agrícoles on viuen
els adivasis. Són tribus aborí-
gens, amb una distintiva cultu-

ra, escassíssims recursos, nò-
mades, vivint del que els propor-
cionen els boscos i els terrenys
arats, encara avui amb bous.
Són famílies amb una mínima o
cap educació, amb dificultats
d'accés a l'aigua i a l'electricitat,
però que expressen desitjos de
canvi per desenvolupar les
seves comunitats.

L'educació dels nens i nenes
que hi viuen és a càrrec de l'es-
tat indi, però és molt freqüent
que els professors, donat el llarg
viatge i les dificultats per accedir
als poblats, no siguin puntuals o
simplement no es presentin. En
aquest context és on aquests
dedicats i entusiastes jesuïtes
estan implementant aquest sis-
tema educatiu. Aquest se centra
a donar suport i reforçar l'educa-
ció dels petits d'entre 6 i 12
anys.

El Fr. Godfrey, en la seva inquie-
tud pel desenvolupament i l’edu-
cació dels adivasis des de fa 35
anys, és l'impulsor d'aquest sis-
tema i metodologia d'ensenya-
ment on la base són els anome-
nats "Tutorials" o classes de
preparació i reforç. Són dues
hores i mitja cada dia, 5 dies a la
setmana abans de l'escola i on

s'imparteix formacio complemen-
tària.

Un important puntal és la forma-
ció de "tutores" dins de les matei-
xes comunitats, sempre que sigui
possible dones, a les quals cal
seleccionar, formar i proporcionar
material didàctic per a l'ensenya-
ment, principalment centrat en les
matemàtiques i les llengües mara-
ti i anglès. Recordem, que aquest
nens i nenes parlen únicament les
seves llengües tribals. També
se'ls facilita preparació per a te-
mes d'educació social bàsica, hi-
giene, salut i pràctiques agrícoles
que els seran molt útils en el seu
entorn per col·laborar en el treball
familiar.

Els beneficis que aporta aquest
model són múltiples ja que les
tutores que viuen en les mateixes
comunitats poden ensenyar als
infants i eviten realitzar llargs
desplaçaments. Això és la base
de l'altre programa TE.A.C.H
(ensenyament dels nens i nenes a
casa).

Les accions d'aquests dos progra-
mes han estimulat i faciliat l’apro-
pament dels pares; ara estan
oberts a parlar de temes educa-
tius i socials.

Tot el treball de les tutores està
supervisat per un grup de profes-
sors, amb els quals es reuneixen
mensualment per analitzar els
progressos, rebre formació contí-
nuada i preparar el treball de les
següents setmanes.

Durant el període de la COVID
moltes persones van tornar de les
ciutats a les seves poblacions
d'origen; el fet que aquest sistema
educatiu ja estigués implementat
va permetre, durant les restric-
cions de desplaçament i en ab-
sència dels professors estatals en
alguns poblats, poder continuar
escolaritzant les nenes i els nens
sense moure's de les aldees.



Butlletí 45
Desembre 2022

Digitalizació i mutimedia, la revolució educativa adivasi

Aquest model no requereix in-
versions en edificis, ja que s'u-
tilitzen majoritàriament els es-
pais facilitats per les aldees i
que comparteixen amb les es-
coles del govern. Novament, és
un mètode dissenyat i pensat
per complementar i reforçar els
plans d'estudis governamentals.

Tecnologies audiovisuals
Des de fa uns anys el Fr. God-
frey i el seu equip han estat
introduint i experimentant com
arribar més fàcilment als nens.
Fa 20 anys van comencar a
projectar pe-
l·lícules curtes
per a la forma-
ció de les
tutores. Més
tard, es van
facilitar alguns
ordinadors per-
què les tutores
poguessin
utilitzar amb
els infants.

El salt qualitatiu es va fer fa tres
anys a les aldees perifèri-ques
de Nandurbar, on es van
instal·lar ordinadors. Concreta-
ment als llocs o centres d'ense-
nyament, el que ells anomenen
"Tutorials", i que tot i que poden
ser els mateixos que els centres
del govern, en aquest altre cas
s'hi refereixen com a "Classes"
per diferenciar la naturalesa de
l'activitat. L'ensenyament es fa a
les "Classes", i els "Tutorials"
són complementaris i d'ajuda a
l'ensenyament.

Amb les noves tecnologies, la
informàtica, els ordinadors, fo-
tos, pel·lícules, vídeos, multimè-
dia, van observar una millora de
l'eficàcia i oportunitats en el seu
treball educatiu. És obvi que els
audiovisuals criden l'atenció,
desperten la curiositat i l'interès

amb més facilitat, no tant sols
dels nens sinó la de tots els
membres de la família.

Si bé els beneficis són clars,
és difícil disposar dels equips
neces-saris, instal·líar-los en
aquest entorn remot, tenir e-
lectricitat i bona comunicació i,
sobretot, tenir els programes
d'ensenyament adequats, etc.;
en resum, es tracta d’una
àrdua i costosa tasca.

En el passat, els clàssics ma-
pes, cartells i els llibres bàsics
eren una part important dels
mitjans de què disposaven

aquestes tutores. Avui i com a
eix bàsic d'aquest nou mèto-
de, aquests clàssics mapes,
estan sent reescrits, digitalit-
zats i perfeccionats per poder-
los mostrar en forma de fotos,
i vídeos utilitzant els ordina-
dors portàtils.

Beneficiaris: 3.000 infants
d'entre 6 i 12 anys
L'ambiciós projecte es vol im-
plementar a 5 districtes dife-
rents: Nandurbar, Nashik
(Nashik, Ambata i Manmad),
Dhule (Shirpur), Raigad (Tara)
i Palghar (Manor),concreta-
ment a 150 aldees.
Cadascuna d’aquestes tindrà
el seu Tutorial, amb grups de
20 infants per cada Tutorial.
Aixi doncs, s'està finalitzant
una organització educativa de
200 persones, 150 de les

quals són les tutores adivasis; la
resta el componen els professors,
els tècnics en informàtica, els ad-
ministratius i els directors de
projecte.

Actualment ja hi ha 50 Tutorials
amb aquests equips, de moment a
Nandurbar i Nashik, però tan bon
punt es puguin aconseguir recur-
sos s'ampliarà fins a les 150 alde-
es previstes.

Equips i digitalització
Els equips electrònics com ordina-
dors, telèfons, rúters,etc. són la

base tecnològica
per impartir aquests
ensenyaments, per
la qual cosa es
requereix una im-
portant inversió en
aquests sistemes.

L'organització edu-
cativa i els equips
electronics neces-
saris, s'han estat
preparant en els

darrers anys, i ara els esforços
importants, vist l'èxit del progra-
ma, es focalitzen en el desenvolu-
pament de contingut educatiu: tex-
tos, imatges, música, vídeos, etc.

En el passat, el marathi o l’anglès
que aprenien era molt precari pel
mal accent i expressions que re-
bien dels tutors i les tutores. Avui,
la referència són els vídeos gra-
vats amb un bon i correcte accent
a mimetitzar. Aquest és un dels
exemples de l'eficàcia d'aquest
nou mètode.

Costs i inversió
Aquests projectes requereixen d'u-
na importantíssima inversió. A la
Fundació ADA-Món Adivasi estem
orgullosos de participar en aquests
projectes que tanta acceptació i
bons resultats estan tenint actual-
ment. Estem finançant 3 projectes

“Un important puntal, és la formació de
tutores…, sempre que sigui possible dones”

= Claudio Sopeña =



Aprenent energia solar
CALIDOSCOPI

formació dels joves, especial-
ment de les noies per a la
seva capacitació pot servir de
sortida a la seva greu manca
de feina i d’ingressos. A ban-
da d’oferir una protecció eco-
nòmica, un projecte d’aquest
tipus pot tenir com a objectiu
simultani generar consciència
climàtica i ser socialment
empoderador. Dit d’una altra
manera, es tracta de desen-
volupar, tot fent petits pas-
sos, un programa de forma-
ció que integri en el seu dis-
seny elements d’oportunitat
econòmica, d’utilització de la
ciència i la tecnologia que
tinguin en compte el clima, i
d’empoderament de les joves
provinents de sectors desa-
favorits de la societat.

Amb aquest objectiu, la
Pratichi (Índia) Trust ha posat
en marxa, en col·laboració
amb el Deeniyat Mualli

College i el suport del Global
Greengrants Fund, una modesta
iniciativa per formar un petit grup de
dones i homes joves en la peri-fèria
de la ciutat de Calcuta perquè
aprenguin els entrellats de la tecno-
logia bàsica de l’energia solar per
tal que puguin utilitzar aquesta e-
nergia de manera independent,
descentralitzada i democràtica en
les seves pròpies llars, barris i
institucions locals. Això també pot
aplanar el camí vers una emprene-
doria climàtica a micro-nivell que
dugui a nous conceptes i possibi-
litats per a una economia solar.

Però, sobretot, aquest projecte està
orientat principalment, per bé que
no pas exclusivament, a empoderar,
mitjançant competències científi-
ques i tecnològiques, aquelles noies
i dones joves que es veuen relega-
des als marges de la societat sim-
plement per haver nascut en un
"gènere", una "classe", una "casta",
una "tribu" o una "religió" equivoca-
des. En resum, el coneixement

Plantejament

L’Índia, al igual que molts altres
països del món, ha viscut mo-
ments perillosos després de la

devastadora pandèmia; a més, aques-
ta ha repartit el sofriment entre les
classes socials, reproduint i aguditzant
les desigualtats preexistents al país.
Alhora que anem prenent la deguda
consciència d’aquestes patologies,
també podem posar la nostra atenció
en la recerca d’allò que es pot fer bé,
atès que una alternativa, de fet, és la
visió crítica. Aquesta breu nota tracta
de cercar aquesta alternativa, de fer
petits passos en la direcció de recon-
ceptualitzar i utilitzar la ciència i la tec-
nologia per empoderar les persones,
especialment aquelles que viuen als
marges de la societat.

Un dels innumerables reptes socials
que reclamen una atenció urgent en
aquest context és la manca d’oportu-
nitats d’ocupació i de mitjans de vida a
la que s’enfronten les i els joves del
nostre entorn en els dies del confina-
ment i post-confinament. Així doncs, la

de 3 anys de dura-
ció per a la imple-
mentació d'aquestes
noves tecnologies a
Nashik, Nandurbar i
Shirpur. Agraïm
doncs a tots els
nostres socis, sò-
cies, amigues i
amics que tan ge-
nerosament han
respost a les crides
d'ajuda que fan
possible tot això.

Futur
L'èxit d’aquest siste-
ma educatiu ha fet
que altres pobla-
cions i organitza-
cions educatives
hagin demanat in-
formació i alhora la
possibilitat d'utilitzar
-lo, perque continuï
expandint-se.
Créixer no només
en quantitat sinó
també en qualitat.

La nostra admi-
ració i felicitacions
no només al Fr.
Godfrey D'Lima
sinó també a Joel
Noronda (Nashik),
Wesley D'Acosta
(Nasik), Paul Raj
(Ambatha), Wen-
ces Lemos (Man-
mad), Joseph Pos-
hapir (Tara) i Pa-
trick Vaz (Manor),
per la magnífica
tasca educativa i el
continu desenvolu-
pament d'aquest
mètode d'educació
primària.

=Manabi Majumdar=
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científic i l’orientació cap a la
justícia social han d’actuar con-
juntament.

Un cop d’ull a l’aula
S’està impartint una formació
pràctica amb panells solars, ba-
teries, bombetes LED, llums
SMD-LED, ventiladors BLDC,
UV LED d’espectre C per a la
purificació solar de l’aigua i per
a les cuines solars. La formació
inclou la utilització d’eines elec-
tròniques bàsiques com ara
multímetres, soldadors i dispo-
sitius com, per exemple, díodes
i transistors.

Els participants també estan
rebent formació per mesurar
corrents i voltatges generats per
l’energia solar en diferents con-
textos. Els i les alumnes tindran
la capacitat d’instal·lar panells
solars a les teulades de les ca-
ses pel seu compte, i també de
mantenir els equips que els
acompanyen, de manera que,
en circumstàncies favorables,
podran pensar en una empresa
d’electricitat solar de nova crea-
ció en zones remotes, contribu-
int així a l’economia local.

Aquest plantejament pretén
utilitzar la creixent llibertat indi-
vidual que ofereix l’energia so-
lar perquè tothom pugui auto

proveir-se d’energia de forma
democràtica.

Hi ha una gran diferència entre
els dispositius solars de baix cost
i baix voltatge que es promouen
a través d’aquesta iniciativa i la
xarxa convencional de subminis-
trament de 220 V de corrent al-
tern, amb les seves despeses
associades, els riscos de descà-
rrega i els recels pel que fa a la
viabilitat. Inspirat en la idea semi-
nal d’Amartya Sen sobre l’orga-
nització social de la tecnologia,
aquest projecte pretén defensar
la utilització social i democràtica
del coneixement científic.

Llavors d’empoderament
Les alumnes, majoritàriament do-
nes joves de comunitats minori-
tàries, recorren llargues distàn-
cies per assistir a las classes de
formació amb una regularitat
infal·lible després d’haver satisfet
les nombroses exigències de la
seva rutina diària. El seu afany
d’aprendre amb confiança les
tècniques bàsiques de la tecnolo-
gia solar, d’interactuar amb els
seus companys i formadors amb
facilitat, i la seva pròpia valoració
d’aquest programa té certament
un potencial per poder produir
resultats tangibles, i ens convi-
den a replantejar-nos moltes de
les nostres percepcions errònies
sobre les dones com a persones

sense temperament científic, in-
decises per assumir un paper
empresarial i mancades d’inicia-
tiva per trencar les barreres so-
cials per a una participació pú-
blica.

Les dones i els homes joves que
reben aquesta formació identi-
fiquen clarament tant l’aspecte
d’oportunitat personal d’aquest
projecte com la dimensió social
d’aquest exercici: "Espero que
aquesta formació m’ajudi a posar
en marxa la meva pròpia empre-
sa; això també ens ajudarà a tots
a protegir el nostre medi ambi-
ent". Heus aquí una resposta ge-
neralitzada entre la major part
dels alumnes, la qual cosa sug-
gereix una avaluació madura per
part seva de la doble utilit-zació
del coneixement científic: per a
la prosperitat individual i per a un
progrés compartit.

Encara hem de veure si aques-
tes llavors d’oportunitat -tant a
nivell pràctic com d’idees- que
s’han sembrat amb aquesta ini-
ciativa començaran a arrelar
amb força i acabaran germinant
en una participació sostinguda
d’aquestes persones en els pro-
jectes que connecten la ciència
amb la societat. Però el que ja
s’entreveu és que la iniciativa de
les dones, incloent el seu paper
en la comprensió i utilització de
la ciència bàsica i avançada, pot
ampliar, no només el seu propi
horitzó, sinó també el de tota la
gent.

La qüestió de las dones en la
ciència -especialment de les do-
nes marginades- és per tant un
problema universal que reque-
reix un compromís col·lectiu.
Només quan les dones i tota la
població participin en aquestes
empreses per produir la seva
pròpia energia elèctrica a partir
de la llum solar podrà l’Índia
declarar-se un vertader partici-
pant en la guerra contra la crisis
climàtica.



ADA

La Trena és una novel·la que ha tingut un gran èxit
des del moment de la seva sortida, ja fa cinc anys el
2017. Una narració commovedora protagonitzada
per tres dones de tres llocs del planeta prou
allunyats. Un èxit editorial que ha tingut la seva
versió teatral amb Clara Segura, Cristina Genebat,
Marta Marco i Carlota Olcina al teatre Goya de
Barcelona des del 13 de setembre fins al 18 de
desembre d’enguany.

De les tres dones, Smita, intocable a Badlapur,
Índia, sobreviu recollint els excrements d’una casta
superior. Té molt clar que la seva filla no serà com
ella, anirà a l’escola i tindrà una vida digna. Un retrat
colpidor de la vida d’aquesta dona en l’estrat més
baix de la societat de castes de l’Índia.

Giulia, a Itàlia, a Palerm per ser més exactes,
treballa en el taller familiar confeccionant perruques
amb cabells autèntics. Afronta amb valentia els
entrebancs que ha de viure quan son pare pateix un
accident.

Sarah al Canadà, a Montreal, advocada d’èxit que
ha hagut de vèncer tots els entrebancs per arribar
on és, dos matrimonis fallits i tres fills a qui no ha
vist créixer. En un moment de la seva vida, quan li
diagnostiquen un càncer de mama, ha de triar què
és vertaderament important per a ella.

Tres històries de tres dones que no es coneixen
però tenen en comú allò que les fa avançar,
empenta i resolució com tenen tantes i tantes
dones que han dit prou a allò que els havien
predeterminat pel fet de ser dones. Una novel·la
que us commourà, que us enganxarà des de les
primeres línies.

Una història de sororitat, de feminisme. La història
de n’Smita situada a l’Índia és la més crua, mostra
clarament com és aquesta societat basada en
castes que determinen la vida de les persones,
especialment la de les dones.

He llegit crítiques de l’adaptació teatral que
remarquen la bona direcció de na Clara Segura i
el treball de les actrius. Si teniu ocasió aneu al
teatre, independentment d’haver llegit la història
abans.

L’autora, Laetitia Colombani nascuda a Bordeus
l’any 1976, ha estat directora de cinema, guionista
i actriu. Igualment ha escrit El vol de l’estel, també
situada a l’Índia i que vaig comentar en un altre
butlletí. Ha sabut mostrar el contrast entre les
diferents vides de les tres protagonistes, situades
a diferents llocs del nostre món en una societat
profundament injusta, insolidària, patriarcal.

Acab amb paraules de l’autora, un fragment de
l’epíleg de la novel·la, que també faig meves:

Dedico la meva feina a aquestes dones

unides pels seus cabells,

com una gran xarxa d’ànimes.

A les que estimen, crien, esperen,

cauen mil vegades i es tornen a aixecar.

Que es dobleguen però no claudiquen.

Conec els seus combats,

en comparteixo les seves llàgrimes i les seves
alegries,

una mica, sóc cadascuna d’elles.

La Trena, Laetitia Colombani
= Lila Thomàs i Andreu=
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Memoria Econòmica

Recepta de Geeta Kikire, gran cuinera i amiga
Aquesta amanida fresca normalment acompanya els
plats de curri: el cogombre és molt refrescant i el iogurt
ajuda a aquells que no toleren prou bé el picant. D’aques-
ta manera podreu menjar picant sense que us llisquin llà-
grimes dels ulls.

INGREDIENTS: - 1 cogombre mitjà ratllat i exprimit per
tal de treure-l’hi tota l’aigua. - 4 cullerades de iogurt grec sense sucre, - Les llavors de ½
magrana.- 2 cullerades de menta picada. - 1 cullerada de suc de llimona. - Sal i pebre al gust.

INSTRUCCIONS: Barreja tots els ingredients en un bol. Decora-ho amb les llavors de la magrana
i la menta ben picada. Serveix fred.

Recepta de Raita de Cogombre (amanida de

cogombre), per Reyes Rigo

Lses comptes anuals del periode 2021-2022 s’han
obtingut dels registres contables de la Fundació.

1. INGRESSOS.....................................83.348,52 euros
1. Vendes i prestacions de serveis........509,02
2. Ingressos periòdics amics d’ADA..43.410.50
3. Activitats.........................................39.429,00

- Emergència COVID-INDIA.......20.034
- Donació Vila-Llorens...................5.740
- Venda Loteria...............................8.655
- Premi Loteria 2021......................5.000

4. Subvencions públiques........................0

2. DESPESES.....................................- 82.120.68 euros
Ajudes.....................................................-70.467
- Projecte Vasai......................................-19.738
- Projecte Mangaon................................-10.400
- Projecte Shirpur......................................3.428
- Projecte Nandurbar ................................7.400
- Projecte Nashik......................................-7.900
- Projecte Varazgaon.................................-8.101
- Projecte Emergència COVID-INDIA....-13.500

Altres despeses de funcionament......- 3755.68 euros
- Comissions bancàries........................- 2.463.25
- Publicitat, web, papereria....................-1077.43
- Retorn de la Pinacoteca a altres ONG....-215

Loteria
- Compra Loteria + devolucions premi...-7.898

Total any 2020-2021..............................1.227,84 euros

Durant l’exercici 2021/22 el 5.82% de les
despeses de la Fundació s’han destinat al
funcionament de la mateixa. L’excedent de
1.277,84 euros serà per al següent exercici.
A més a més, disposem d’un Fons Fun-
dacional (30.000 euros) que en algun mo-
ment ens ha permès liquiditat per atendre
determinats compromisos.
Les ajudes destinades a l’Emergència-
COVID- Índia van superar les nostres expec-
tatives i amb el romanent restant (6.354
euros) hem creat un fons per atendre
emergències sanitàries a l’Índia.
El balanç final de la Loteria ha estat molt
positiu (5.755 euros) i ens ha permet realitzar
una aportació extraordinària al projecte edu-
catiu de Vasai.
Com ja sabeu, a l’Índia tenim un col·la-
borador, el Clarence J. Robert, que es dedica
a supervisar trimestralment els projectes. El
seu cost anual de 2.400 euros s’inclou en les
despeses dels projectes, ja que la seva
supervisió permet mantenir els projectes en
funcionament i el vincle amb ADA-Món Adi-
vasi.
Les comissions bancàries fan referència a les
transferències; comissions que malgrat diver-
sos intents i haver explicat a les entitats
bancàries el caràcter benèfic de l’associació,
no hem pogut reduir.



PASSAT

FUTUR

Des del passat 25 de Juliol l’Índia té una nova presiden-
ta. Ella és la Dropuadi Murmu, dona i de la tribu Sant-
hal, del districte d’Orisha. Els Adivasis estan transfor-
mant l’Índia des de tots els seus racons!

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 (Nº Registre 2248, NIF: G64281579)

Bones festes!!

L’espera

Estan esperant que ens tornenm
civilitzats,

mentre, nosaltres esperem que siguin
humans.

Jacinta Kerketta, poetessa adivasi

vídeos curts online per conèixer la realitat dels
adivasis.

Els Warli i el seu art -->

<-- Els Kathkaris, adivasis de Mahrashtra

Tarda de cinema: Us esperem
el 26 de gener a la sala d’actes de
la Residencia dels Jesuites (c/ Casp
nº 25) per gaudir de la pel·lícula
Tigre Blanc. A les 19h. No us ho
perdeu!

Si encara no has visitat la Pinacoteca solidària amb
les obres de Carme Llorens i Jordi Vila, no esperis més! Són
el regal perfecte per les celebracions nadalenques.
Els adivasis també t’ho agrairan! Ultims dies!

Ja tens loteria de Nadal? I de laGrossa? ¡Com a mínim
dels teus 5 euros d’aportació un toca als adivasis!

Recorda: les aportacions fetes abans del 31 de desembre
es beneficien de desgravació fiscal a la próxima declaració de
la renda. Pensa en ADA!

Nom: Cognoms:
Adreça: Població: CP:
Telèfon: Data de naixement:
Email: DNI:
Freqüència: O Mensual OTrimestral OAnual O Aportació única
Import:

Domiciliació bancària a: BBVA- ES58 0182 6325 89 0208037341

Imprès gratuïtament per gràfiques SYL, empresa amiga dels adivasis


