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Amics i amigues,

Sovint a les reunions de treball d’ADA surt a debat el tema de com ha de ser la cooperació amb
els Adivasis, la nostra relació amb les organitzacions locals a l’Índia que dissenyen i executen els
projectes, el model organitzatiu i econòmic.... Tenim clar que des de la distància i des de la nostra
perspectiva occidental difícilment podríem encertar a donar solucions a la complexa problemàtica
de les comunitats adivasi. Ells mateixos han de trobar el camí i les respostes. Nosaltres voldríem
acompanyar-los, estimulant el seu esforç i contribuir amb una petita empenta. El just per posar-
se en marxa, per agafar prou velocitat i força per després tirar endavant per ells mateixos.

L’Índia ,que segons els diaris té una de les taxes de creixement econòmic més altes del món, i que
dibuixen com un futur gegant al costat de la Xina, encara manté una bossa de pobresa de més de
tres cents milions d’habitants, entre ells la majoria de la població adivasi. Aquest creixement
econòmic també ha de revertir en benefici d’aquestes comunitats desfavorides, fins ara només
perjudicades. Fins ara la creixent industrialització ha significat l’amenaça, sovint destrucció, del
seu modus vivendi amb la tala de boscos, la contaminació dels rius i espais naturals i el desplaça-
ment de poblacions.

Compartim la seva aposta per l’educació i el foment del paper de les dones, motor clau del de-
senvolupament tant de les famílies com de les comunitats adivasis. Apostar pel seu empodera-
ment i millorar la seva autoestima que els permeti reclamar els seus drets, participar del
creixement econòmic del país, aturar la destrucció del seu habitat. Per això ha de servir l’empenta
d’ADA. I aquestes escoles o internats, o dispensaris, o grups d’autoajuda, o projectes similars que
ajudem a la seva posta en marxa desprès hauran de cercar la seva pròpia viabilitat amb el disseny
de projectes autosuficients o reclamant el suport de les pròpies institucions índies, públiques i
privades, beneficiaris del creixement econòmic

El debat de tots aquests temes resta obert. El temps, la reflexió, les pròpies experiències ens faran
madurar i trobar les respostes. En els propers butlletins continuarem aquest debat, al qual esteu
convidats a donar la vostra opinió a través de la pàgina web.

Finalment, arribant al final d’aquest 2007 volem agrair a tots els amics i amigues d’ADA que d’una
o altre manera feu que aquest caminar amb els adivasi sigui cada dia amb un pas més ferm. Amb
els vostre esforç personal en les moltes petites feines que ADA suposa i/o amb el vostre suport
econòmic, sempre imprescindible.

Esperem renovar el vostre compromís. Comptem amb tots vosaltres i us desitgem bon any 2008!
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En primer lugar me presentaré. Soy
Julio Martínez, de Barcelona. He
pasado el último año en India, y du-
rante aproximadamente seis meses
he colaborado (por llamarlo de al-
guna manera) con Fede y algunos de
los proyectos de desarrollo imple-
mentados en poblados adivasis. Os
ahorraré los sentimientos, opi-
niones y preguntas de carácter per-
sonal que inevitablemente le surgen
a uno tras visitar aldeas adivasis y
ver tan de cerca sus condiciones de
vida. Estoy seguro que todas esas
reacciones interiores os son más que
familiares.

El pasado 3 de septiembre tuve
ocasión de visitar Jivhalla Assump-
tion Social Center (JASC) en Rajoli
y recogí estas impresiones:

a)La zona en la que el JASC desar-
rolla sus actividades

Los poblados que el programa social
pretende cubrir son bastante remo-
tos, dedicados a la pesca, agricultura
y otros trabajos manuales encarga-
dos por terceros. Según fuimos in-
formados, los sueldos que perciben
son bajos (menos de 100 Rs. -1,75 €-
al día), y las condiciones de trabajo
duras.

Aparentemente las necesidades de
alojamiento están razonablemente
cubiertas. Otro asunto muy distinto
es el acceso a educación, sanidad y
agua potable, el desarrollo comuni-
tario y del tejido asociativo, la par-
ticipación democrática, etc.,
aspectos en los que queda muchí-
simo camino por recorrer.

Como detalle, Rajoli es la zona rural
que he podido visitar en que más
evidente resulta la diferencia entre

Impresiones sobre la
visita a Jivhalla Assumption Social Center - Julio Martínez

Fotografias de Sister Deepti, encargada del
JASC

“Sister Deepti es una
mujer completamente
entregada a su causa”

“más evidente resulta
la diferencia entre
una minoría aco-

modada y una may-
oría empobrecida”

una minoría acomodada y una ma-
yoría empobrecida, y la opresión de
la primera hacia la segunda. Junto
a la carretera se alzan casas opulen-
tas que contrastan escandalosa-
mente con la realidad de los
poblados. Baste añadir que muchos
de los trabajos manuales que apun-
tábamos son encargados a los adi-
vasis por estos potentados que, tras
pagar un salario miserable, retienen
para sí el grueso del beneficio.

b)El proyecto

El proyecto se encuentra en estado
embrionario, y se está abriendo
camino entre no pocas dificultades.
Gran parte de la target population
es recelosa de la labor de las her-
manas, y no logran ganarse la con-
fianza de los adivasis fácilmente.

Se están empezando a consolidar los
Self-Help Groups, a pesar de lo com-
plejo que resulta introducir la cul-
tura del ahorro. Cabe destacar la
regularidad y diligencia de las mu-
jeres en los pagos, las muestras de
solidaridad entre ellas (por tanto, en
excelente camino para su empower-
ment), y su preocupante nivel de
analfabetismo. Asimismo, se han
iniciado ya programas de concien-
ciación de educación y salud.

c)La responsable del proyecto

Añado este punto porque me parece
que las características del líder de un
proyecto en ciernes son decisivas
para su éxito. Sister Deepti es una
mujer completamente entregada a
su causa, con una gran fuerza inte-
rior y una determinación y compro-
miso inamovibles. La experiencia
que ha cosechado en proyectos ante-
riores y su talento natural (su en-
foque y mentalidad no dejaron de

admirarme) serán la base del éxito de un
proyecto que dará más dignidad y hu-
manidad a los adivasis de la zona.
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BONGA SHALES

Com recordareu les “Bhonga Shales” o escoles “chabola”
son aules mòbils que s’instal·len al voltant de les fàbriques
de maons on els adivasis treballen de temporers, lluny dels
seus poblats, entre els mesos de novembre i juny, amb la
finalitat de continuar l’escolarització dels infants. Projecte
educatiu que rep el suport i reconeixement del govern indi.

Informe del funcionament de les Bhonga
Shales. Curs escolar 2006-2007
Manor. Anthony Toscano

“ Han funcionat 11 Bhongha Shales que han acollit 195 in-
fants entre 6 i 12 anys; dels quals hi havia79 nenes i 116
nens. D’aquests, 108 van realitzar l’examen final; i el van

aprovar 105. Les famílies dels altres 87 infants van deixar el
treball a les bòbiles abans de la festivitat del Holy, no van
retornar desprès de la festa i per tant els seus fills no van
poder fer l’examen final. Aquest fet es repeteix cada any.
Ja fa 8 anys que funcionen les Bhonga Shales a Manor. No-

saltres podíem admetre a tots els nens i nenes de les famílies
que treballen en les bòviles. Però, aquest any el govern ha
limitat l’accés a aquestes classes als nens i nenes que
haguessin començat el curs als seus poblats. Per aquesta raó
hi havia 184 infants que no hi van poder accedir. Per a ells,
hem organitzat 7 classes diferents, segons grups d’edat, amb
la idea de treballar l’hàbit d’anar a l’escola i d’adquirir uns
coneixements bàsics de llengua i matemàtiques. Esperem
que aquests nens en el proper any escolar es puguin esco-
laritzar amb normalitat.
En total han funcionat 18 Bhonga Schools, beneficiant 379
infants.”

1. Treballant a la bòbila
2. Poblat temporal on viuen les famílies durant
la seva estada a les bòbiles
3. Interior d’una Bonga-Shala

Balanç econòmic:

Cost unitat Bonga-Shala: 21.124 rupies (384€)
Cost total de les 18 Bonga-Shales: 380.244
rupies (6914 €)
Pressupost per cada nen/nena: (18,24 €)
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Per tal de conèixer una mica millor els
projectes que estem finançant, hem re-
alitzat una petita entrevista a Hema
D’Mello, treballadora social del projecte
de Karjat del Good Shepherd Convent,
titulat “Income generating Programme
for tribal women of SHG and education,
nutrition programme for tribal girl chil-
dren at Good Shepherd Convent”. En
aquesta entrevista ens centrarem úni-
cament en la part del projecte en relació
als SHG.

Hema D’Mello té 30 anys i ja en porta
set treballant amb els adivasis. “Jo real-
ment sento que els Adivasis tenen el
mateix estatus que tothom. Tanmateix,
el treball en condicions d’explotació su-
posa una negació dels drets humans i la
dignitat. Sento que tinc el deure de con-
tribuir al seu empoderament. I fruit de
les experiències de treballar amb ells,
me n’adono que necessiten comprensió
i paciència”... Amb aquestes emotives
paraules comencem l’entrevista.

P- Podries definir els SHG en tres pa-
raules?
R- SHG significa Self Help Group (grup
d’autoajuda). Els SHG estan formats
per grups d’homes, de dones i joves que
volen col·laborar entre ells per tal d’a-
conseguir el seu propi desenvolupa-
ment i la llibertat econòmica. Nosaltres
treballem amb SHG de dones, en total
19 SHG repartits entorn 12 pobles.

KARJAT A 10000 AUGMENTS...

P- Com s’organitzen?
R- En un poblat podem trobar més d’un
SHG, i cada un està format per 15-20
membres. Ells escullen el seu president,
però el lideratge també el poden dur a
terme el secretari o bé el tresorer. Els
grups es troben com a mínim una ve-
gada al mes o bé quan sorgeixen les ne-
cessitats. En les reunions dels SHG
s’estableixen torns de paraula per tal de
poder discutir diferents qüestions: pro-
blemes, celebracions, atorgar préstecs i
altres aspectes importants de la vida
quotidiana. El consens és la base per a

la presa de decisions; gràcies als co-
ordinadors i els animadors es facilita
el diàleg a les reunions.
Els SHG disposen d’estalvis i d’un
sistema intern de préstecs, fet que els
allibera dels prestamistes que o bé
cobren interessos molt feixucs, o bé
els obliguen a treballar per ells du-
rant anys i en algunes ocasions du-
rant generacions.

P- Quines de les activitats que
generen ingressos són més fructíferes
des d’un punt de vista econòmic?
R- Les dones són felices amb la cria
de cabres i la fabricació d’espelmes.
Actualment la cria de les cabres és
beneficiosa; en canvi, l’elaboració
d’espelmes s’enfronta a una gran
competència i és més difícil acon-

“ Els SHG són la base del
programa de desenvolupa-
ment tant en l’àmbit fami-
liar com del comunitari”

seguir un espai en el mercat. A Palasd-
hari les dones del SHG, no només
cuiden les cabres sinó que també
venen la fruita de la temporada.

P- Necessiten encara recórrer a l’emi-
gració laboral, o bé els seus ingressos
són suficients per quedar-se als seus
poblats?
R- Estem contents d’informar-vos que
aquest any ningú de Palasdhari va e-
migrar.

P- Què opina la població local, no
membre dels SHG, i especialment els
homes, dels Self Help Group?
R- Un cop vista l’experiència de les
dones dels SHG, els homes i el jovent
s’han motivat per dedicar-se a aquest
tipus d’activitats. A Namrachwadi 15
joves s’han ajuntat i han format un
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SHG i a Varnea 12 homes van formar
també el seu grup; així que mica en
mica s’estan posant al dia. A la majo-
ria dels pobles els homes ajuden a les
dones.

P- Podries explicar dos exemples de
l’impacte d’aquest tipus de pro-
grames en la vida diària?
R- Actualment, les dones són més va-
lentes i han desenvolupat un sentit
de la dignitat i del respecte. A Road-
palli solien haver-hi molts problemes
de baralles i pobresa a causa de l’al-
coholisme. El SHG de dones es van
reunir i van posar fi a la venda de
licors. Van decidir de forma conjunta
que ningú beuria i si algú bevia, hau-
ria de pagar una multa; d’aquesta
manera s’ha aconseguit la unitat i la
pau all poble. En aquesta mateixa co-
munitat el SHG va dinamitzar a tota

“el SHG va dinamitzar a
tota la població per nete-

jar el poble”

la població per netejar el poble. A
Ahanekushane i Palasdhari les
dones van aprendre de manera au-
todidacta a llegir i escriure i ara la
majoria d’elles saben escriure el seu
nom i portar els comptes senzills.

P- A l’informe del vostre projecte ex-
pliqueu el risc que “membres dels
SHG estiguin sotmesos a influències
d’altres ONG o vinculats a polítics
que ofereixen diners”. A quin tipus
de problemes feu referència?
R- A Mandvana, on hi ha dos SHG,
una ONG va intentar absorbir-los i
els va oferir diners, però les dones
no van estar disposades a canviar,
perquè sabien que això hauria com-
portat malentesos i disturbis. Final-
ment, doncs, es va superar el
problema gràcies a visites regulars,
reunions; també vam establir una
cita amb els treballadors de l’altra
ONG i vam arribar a un acord. Un
altre exemple que posa de manifest
l’existència d’aquests interessos
polítics va tenir lloc fa dues set-

El projecte "Millora de l’
educació a les zones ur-
banes i rurals de Maha-
rashtra, Índia" presentat
per l'Enric Cardona i
recolzat per les ONGs
"Amics del CCDT" i "Fun-
dació ADA" ha estat el
guanyador del concurs de
projectes solidaris del
GaS 2007.
El projecte de millora de
l’educació es durà a
terme en dos internats,
ambdós a l’estat de Ma-
harashtra: un ubicat a la
zona rural (poblat de
Penn) i l’altre situat en
una de les ciutats més
poblades del món
(Mumbai).
El projecte incidirà en la
millora de l’educació
dotant als centres edu-
catius de recursos
econòmics que es desti-
naran a:
·Despeses d’alimentació

Projectes solidaris GaS 2007:

dels nens i nenes.
·Material escolar i roba.
·Salaris del personal dels
centres.
·Mobiliari i infraestruc-
tures.
·Atenció sanitària i psi-
cològica
Dues ONG locals coor-

dinaran el projecte:
ANKUR (Poblat de
Penn) y CCDT (ciutat de
Bombay), les quals tenen

una llarga experiència en la
cooperació al desenvolupa-
ment de les seves comunitats.
La cursa del GaS és una cursa
pels voltants de les instal·la-
cions d’ HP a Sant Cugat
oberta als treballadors i tre-
balladores de Hewlett-
Packard, els seus

convidats/des , becaris/es,
empleats/des d’altres empre-
ses del site i en general a
qualsevol persona amb accés

a les instal·lacions d’HP a Sant
Cugat.
El GaS (inicialment golfasac) va
néixer de la idea de tres amics
com una cursa per competir i
divertir-se una estona però l’any

2002 es va decidir anar
una mica més enllà i con-
vertir el GaS en una cursa
solidària. Aquest objectiu
s’ha convertit en la princi-
pal raó de ser de l’esdeveni-
ment.
Els diners recaptats durant
la inscripció a la cursa es
dediquen íntegrament a fi-
nançar un projecte solidari
que hagi presentat alguna
persona que treballa en el
site.
La cursa del GAS d’en-
guany fara possible el man-
teniment de l’internat

d’ANKUR durant tot el curs es-
colar 20008-2009 (7000
Euros).

manes a Roadpali on els partits polítics
que no simpatitzen amb els cristians, van
intentar atemorir a la població escam-
pant tot tipus de mentides. També els
van pressionar perquè s’afiliessin al par-
tit i fessin aportacions econòmiques. Da-
vant aquests fets vam haver d’explicar
una altra vegada que el nostre objectiu no
era la conversió de ningú.

P- Per acabar, ens podries esmentar els
canvis que has observat al llarg d’aquests
set anys de treball amb els adivasis?
R-. Inicialment era molt difícil que col·la-
boressin o treballessin conjuntament.
Actualment, es reuneixen pel seu compte
per tal de discutir sobre determinats
problemes i volen esdevenir indepen-
dents econòmicament parlant. Gràcies a
aquest treball alguns grups han aconse-
guit apropar i fer disponible els plans i les
ajuts del govern a la resta de la comuni-
tat. Els SHG són la base del programa de
desenvolupament tant en l’àmbit fami-
liar com del comunitari.
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Al sud-est de Maharashtra, a la regió de les muntanyes Nilgiri, a cavall entre tres estats (Tamil Nadu,
Kerala i Karnataka), la població adivasi del taluka de Gudalur duu a terme des de fa 20 anys un pro-
jecte molt interessant. Per tal d’entendre el projecte en la seva complexitat intentarem desenredar
el teixit associatiu que el conforma; ATP i AMS/ACCORD.

TE ADIVASI, una katiuska índia

ATP, les sigles de l’Adivasi-Tee-
Projekt, corresponen a una asso-
ciació alemanya fundada el 1994
que forma part de la Coordinadora
d’adivasis (a Alemanya) i ha estat
el nostre punt de trobada amb els
adivasis de Gudalur.
És la contrapart ale-
manya de AMS/AC-
CORD.

AMS/ACCORD, Adi-
vasi Munetra
Sangam Gudalur, és
una associació dels
adivasis de la vall del
Gudalur la gènesis de
la qual es remunta a
l’any 1986. El 1986
davant la situació
d’explotació i d’expropiació de ter-
res dels adivasis, ACCORD (Ac-
tion for Community Organisation,
Rehabilitation and Development)
va fomentar la formació en l’àmbit
local de Sangams (nom per a des-
ignar grups de representants lo-
cals), els quals començaren a
donar una resposta a aquesta
situació d’injustícia i explotació. El
1988 conscients de la seva força,
els sangams dels diferents poblats
es federaren constituint l’AMS.

Actualment l’AMS, format per
més de 12.000 membres repartits
en 200 poblats dels talukas de Gu-
dalur i Pandalur, continua sent la
veu política dels adivasis de la
regió. Des de la seva creació AMS
ha estat el motor de diferents pro-
jectes en l’àmbit de la salut i l’e-
ducaci d’aquesta comunitat, tot
fomentant paral·lelament l’asso-
ciacionisme i enfortint el teixit so-
cial d’aquestes comunitats.

AMS i ACCORD per tal d’esde-
venir, a llarg termini, autònoms,
econòmicament parlant, van de-
cidir l’any 1998 comprar un te-
rreny i desenvolupar l’agricultura

com a font d’ingressos. Afortunadament
aquest terreny no es va destinar única-
ment al conreu, sinó que es va mantenir
el bosc al llarg de 16 hectàrees. Aquesta
fet ha permès als adivasis mantenir el

Programa vinculat a ASHWINI
que garanteix l’atenció sanitaria a
220poblats mitjançant 8 dispen-
saris i el Gudalur Adivasi Hospital

Programa vinculat a Vidyodaya
Trust, que inclou una escola adi-
vasi, la formació de mestres adiva-
sis i programes d’educació no
formal

seu saber tradicional, protegir les espè-
cies animals que hi habiten i, a més a
més, establir una escola de natura a l’aire
lliure per l’aprenentatge dels més petits.
La plantació de Madhuvana és per tant
la confluència de la cultura, l’ecologia i
l’economia en un mateix espai.

A la plantació de Madhuvana (bosc de
mel) hi creix te, pebre i cardamomo, grà-
cies al treball i l’esforç col·lectiu dels adi-
vasis de Gudalur, que s’organitzen de
forma assembleària. Hi treballen apro-

ximadament 60 treballadors i
treballadores, adivasis i no adi-
vasis, i en condicions d’igualtat
de gènere.

El 90% del te es ven al mercat
indi, mentre que l’altre 10% vi-
atja fins Alemanya, gràcies a
l’agermanament entre ATP i
AMS/ACCORD. Mitjançant el
te, doncs, el consumidor
s’apropa a la cultura adivasi.

Ens agradaria construir un pont
de fulles de te entre Gudalur i
Catalunya; mentrestant gaudim
d’una tassa de te. Així que salut i
que vagi de gust!
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Josep Mª Royo, Escola de Cultura de Pau de la UAB

Els conflictes armats durant el 3er trimestre de 2007-

En aquest tercer trimestre s'ha produït una reducció de la xifra global de conflictes armats de 25 a 23, perquè la situació
de violència intrapalestina es va reduir en el tercer trimestre i també perquè els seguidors del clergue d’al-Houthi i el Go-
vern al Iemen van arribar a un acord de pau. La nota més rellevant del trimestre va ser l'increment de les hostilitats en
10 contextos, destacant per la seva virulència, una vegada més, l’Afganistan, l’Iraq, Somàlia i el Sudan (Darfur), als quals
se'ls va unir la RD Congo i el Waziristan (Pakistan) i, en menys grau, Algèria, Nigèria (Delta del Níger), l’Índia (Assam)
i les Filipines (amb relació al grup armat Abu Saiaf). 10 contextos més van continuar estancats i no es van constatar
massa canvis ni millores perceptibles respecte al trimestre anterior. D'una altra banda, la victòria d‘Hamàs sobre les
milícies de Fatah a la Franja de Gaza va comportar una reducció significativa de la violència directa encara que va per-
sistir un alt grau de tensió entre els dos moviments palestins. Finalment, cal remarcar la relativa millora de la situació al
Caixmir administrada per l’Índia.

A l'estat indi d'Assam, en què di-
versos grups armats s'enfronten a
les autoritats índies per les seves
demandes d'independència i de
drets per a les comunitats locals,
el trimestre va ser especialment
violent, continuant la corba as-
cendent dels tres mesos anteriors.

Els atacs periòdics contra la
població de parla hindi, registrats
durant tot aquest període, van
arribar a la seva màxima intensi-
tat a mitjan d'agost, coincidint

amb la celebració del 60è
aniversari de la independència
de l’Índia, quan diversos actes
de violència suposadament

perpetrats per l’ULFA van provo-
car més de 30 víctimes mortals
civils, principalment a la zona
nord d'Assam i al voltant a la cap-
ital, Guwahati.

Va ser l'onada de violència contra
la comunitat hindi més intensa
des de gener d'aquest any, quan
van morir unes 70 persones en

atacs a diverses regions de l'estat.
L'escalada del conflicte va motivar
l'organització de vagues a mercats,
botigues i col·legis en protesta con-
tra la violència, mentre que líders
polítics locals van sol·licitar la inter-
venció de les autoritats centrals per
frenar l'increment dels atacs.

A l'estat indi de Jammu i Caixmir, es
van reduir els índexs de violència
respecte del trimestre anterior. El
Govern va incrementar notablement
les mesures de seguretat coincidint
amb les festes del 60è aniversari de
la independència de l’Índia, dates en
les quals diversos grups secessio-
nistes van convocar una vaga per
boicotejar els actes de commemo-
ració.

A més, es van registrar alguns
episodis de violència, com un atemp-
tat contra forces de seguretat índies
que va causar la mort de dues per-
sones i que va ser reivindicat pel

grup armat d'oposició Lashkar-i-
Taiba, o l'incendi d'un dipòsit
d'armes de les FFAA que va provocar
25 ferits i l'evacuació de milers de
persones. Aquest últim acte va ser
atribuït per les autoritats índies a
grups armats d'oposició, diversos
dels membres dels quals també hau-
rien perdut la vida en diferents inci-
dents que es van produir durant el
trimestre.

D'una altra banda, alguns analistes
consideren que la visita del Primer
Ministre indi a Jammu, on va pro-
posar reconvertir la Línia de Control
en una línia de pau que permeti la
circulació de béns, serveis i persones,
podria ser interpretada com un signe
de bona voluntat de Delhi.

En cursiva, final del conflicte armat. En negreta, nou conflicte armat durant el tercer trimestre de 2007.
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Disposes d’un petit espai per a
ADA? Ens voldries subvencionar
el lloguer d’un local?
Busquem una petita oficina, que
ens serveixi de punt de trobada,
per tal de fomentar el treball
comú en el dia a dia. Estem
oberts a tot tipus de suggeri-
ments!

ANUNCIS ADA

El dia 27 de gener us es-
perem a l’Esglèsia del Pi
per escoltar la missa Bre-
vis en Re Major KV 194 de
Wolfgang Amadeus
Mozart, la qual es com-
pletarà amb altres temes
musicals del seu repertori
(durada de 90 minuts).
Participants: El Cor
Madrigalista de Mataró,

Bones Festes i Bon any 2008

format en l’actualitat pel director i 37 cantaires. La
Coral Font d’en Fargas per 2 directores i 42 can-
taires. Orquestra de Cambra Felip Pedrell per 1 di-
rector i 18 músics. En total mobilitzem per aquest
projecte unes 100 persones.

Primera part :
Joia en el món Atribuïda a G.F. Haendel
El cant dels ocells Trad. Catalana Harm. Francesc
Vila
Els Àngels de la Glòria Trad. francesa Harm.
Manuel Oltra
Berceuse cosaque Trad. russa Harm. Etienne Daniel
Tararan Trad. de Cuenca Harm. Manuel Oltra)
El noi de la Mare Trad. catalana Harm. Ernest
Cervera)
Nadal Trad. menorquina Harm. Baltasar Bibiloni

Segona part:
Missa brevis KV.194 W.A.Mozart Kyrie-Gloria-
Credo-Sanctus- Benedictus-Agnus Dei
Ave Verum Corpus KV.618 W.A.Mozart
Laudate Dominum de les Vesperae solennes de con-
fessore KV.339 W.A.Mozart
Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré

Dijous 29 de novembre al
Bar TAGORE del barri de
Gràcia vam fruir d’un bon
tè, fotografies i pintures
Warli amb la vostre in-
condicional companyia.
Gràcies!

TAGORE!

RENDA 2007
Recordeu que les aporta-
cions fetes a la Fundació
ADA ABANS DEL 31
DE DESEMBRE es

t’APUNTES ?
Si diposes de temps i vols
participar activament en
les feines d’ADA posa’t en
contacte amb nosaltres.
Ens trobaràs al telèfon
651505959. Ens trobem 1-
2 cops al mes per tal de
planificar, debatre i decidir
el dia a dia de la fundació.

I què fem? Ben senzill: orga-
nitzar actes i events a fi i efecte
de difondre la problemàtica adi-
vasi, desenvolupar la pàgina
web, cercar subvencions per fi-
nançar projectes, el·laborar
aquest butlletí...
Segur que pots aportar coneixe-
ments i experiències.

ANIMA’t!

CONCERT 27 DE GENER beneficien de desgravació fiscal
en la declaració de l’IRPF o en
l’impost de societats

Envieu a Fundació ADA, C/francisco giner 2º 1ª 08012 Barcelona


