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En aquests temps en què la política ha centrat tanta atenció en tots els mitjans de comunicació,
tertúlies i converses privades, a vegades amb debats molt encesos, ens preguntem si ADA també
“fa política”. No trobareu banderes ni símbols partidistes, ni definicions que afectin directament a la
política local en cap publicació en paper ni al web. Sí que comentem decisions polítiques que influ-
eixen a la vida dels Adivasis, com en aquest número, on parlem de les decisions dels tribunals que
repercuteixen en el dret a les seves terres, denunciem les persecucions a les minories, la persis-

tència de castes...

És evident que a la Fundació ADA defensem valors, que creiem que són universals. Tots són va-
lors que entrarien a la carta dels drets humans, els quals creiem que poques persones i institu-

cions qüestionen.

Els Adivasis, com sabeu, son un grup heterogeni de la població del subcontinent indi, uns 80 mi-
lions de persones entre els més de 1.300 milions que viuen a l’Índia. Estan repartits en més de

430 tribus reconegudes a la Constitució, parlen llengües sovint diferents i tenen cultures pròpies.
Defensem el dret, com a minories, a preservar la seva llengua i cultura. Defensem el dret a la

terra, a la propietat dels boscos on han viscut i són la base de la seva supervivència. Defensem la
preservació ecològica del seu ecosistema, malmès pel desenvolupament ràpid del país. Defensem
el dret a la vivenda digna, a l’educació, a l’accés a l’aigua, a l’alimentació... També els seus drets
de participació política per decidir el seu futur... La majoria d’aquests drets estan reconeguts en la

pròpia Constitució de l’Índia, però sovint no estan prou desenvolupats.

És per això que ADA, a banda de finançar projectes educatius i de salut, dona suport a projectes
que tenen com a prioritat l’empoderament de la població per poder reclamar-los. Especialment

l’empoderament de les dones com a motor de canvi de les comunitats.

ADA es defineix com una organització laica, aconfessional, que treballa amb la població Adivasi,
majoritàriament animista, dins d’un país on una cultura multireligiosa ho impregna tot. Però reco-
neixem que estem impregnats d’una cultura catòlica, per la pròpia història d’ADA lligada a Fede-

rico Sopeña sj i perquè la majoria dels projectes que ens arriben provenen d’ONGs locals
fundades per congregacions religioses. És un biaix que no podem obviar i que assumim, encara

que ens agradaria contactar amb altres ONGs locals, perquè no, laiques.

I per poder desenvolupar feines de difusió de la problemàtica dels Adivasis i finançar projectes,
ens cal suport econòmic; el vostre, el que considerem net; el de persones i institucions comprome-
ses amb tots aquests valors. Rebutgem el suport d’institucions que puguin estar tacades per l’ex-

plotació laboral, la contaminació medi-ambiental, que especulen amb l’economia...
Amb aquesta mirada sí que poden afirmar que ADA ”fa política”, intervenim en la cosa pública.

Però creiem que és una política oberta a la majoria de sensibilitats del nostre entorn i que no pre-
cisa de banderes ni símbols.
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M Ó N  A D I V A S I Casa d’acollida al BSA..... ....... d’obres!!

Kalimpong, districte de Darjeeling al nord oest de l’Índia, estat de West Bengal, als peus de l’Himalaya,
rodejada de muntanyes de pins i vegetació alpina perenne, és el focus d’aquest butlletí. 

És a Kalimpong on trobem la casa d’acollida de nois i noies de Bal Suraska Abhiyan Trust (BSA), on hi viuen
aproximadament un centenar de menors majoritàriament rescatats per la policia, víctimes d’abusos i de tre-
ball infantil i en alguns casos de tràfic infantil. Aproximadament el 10% dels infants són nens del carrer per-
duts i també nois amb discapacitats. Aquesta casa d’acollida està coordinada per les Germanes de St. Joseph
of Cluny. Parlem amb la seva directora, la Sr. Subeshna Thapa.

ADA, de forma excepcional, ha col·laborat en el finançament de les obres d’acondicionament d’una segona
residència, per poder complir amb les exigències de seguretat governamentals. 

Subeshna, gracies per rebre’ns.
Quines van ser les motivacions
per treballar a Kalimpong? 

El treball infantil a l’Índia és rampant;
l’analfabetisme dels pares, l’alcoho-
lisme, etc desencadenen en la
manca de l’educació. El treball in-
fantil és un fenomen acceptat so-
cialment i que es multiplica per la
manca de legislació. Els nens i
nenes acaben sent abandonats/des
per les seves famílies. 

A Kalimpong passava el mateix, no
es parlava ni de drets dels nens ni
de protecció a l’infància. El govern hi
era present, però ningú s’enfrontava
o criticava obertament la realitat. Per
aquest motiu nosaltres vam sentir la
necessitat d’actuar i de fer alguna
cosa. El Provincial i les monges van
ser un recolzament molt important.
Era una decisió difícil i va suposar
un canvi de paradigma, vam passar
a enfocar les qüestions socials de la
caritat a la defensa legal dels seus
drets. El suport moral i els ànims
que vam rebre del Provincial i de les
germanes van ser la motivació inicial
per establir-nos. Després, tots els
Provincials van donar suport al pro-
jecte i seguim motivades fins avui en
dia. 

¿Com definiries l’associació BSA?

Bal significa infant, Suraska protec-
ció i Abhiyan moviment. És un mo-

viment en defensa dels nens i
nenes. Inicialment ens vam cen-
trar en el treball infantil, però més
tard vam entendre que el treball
infantil sovint implica casos de
tràfic de menors. Després de
molts anys de treball molt dur
hem pogut declarar moltes parts
del districte de Kalimpong lliures
de treball infantil. 

Treballem per la protecció dels
nens i nenes en totes les dimen-
sions. Ens centrem en la preven-
ció, la protecció i la rehabilitació.
Pensem que l’empoderament
dels nens i nenes es basa en l’e-
ducació, ja sigui curricular com
extracurricular. Volem que totes
les noies del centre formin part

d’aquest món i pensem que això ha
de ser a través de l’educació.
Aquest és un dels nostres pilars;
mentre tots aquests infants treba-
llaven no anaven a l’escola.  

A part de centrar el nostre treball en
els “supervivents”, organitzem acti-
vitats dirigides a tots els infants de
la comunitat. A més a més, una as-
sociació de dins de la comunitat
local ha creat una “oficina de pro-
tecció dels drets dels nens i les
nenes”. Estem molt orgulloses d’a-
questes iniciatives i pensem que
són una de les fortaleses del nostre
projecte. 

Com és el dia a dia del BSA? 

Els nens i nenes participen en les
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activitats del nostre centre fins que
són majors d’edat. Una vegada fan
18 anys, aquells que tenen família
tornen a l’entorn familiar, però si no
en tenen des del BSA se’ls ofereix
la possibilitat d’estudiar i els aju-
dem en el lloguer d’una habitació.
Intentem continuar facilitant i recol-
zant la seva educació superior fins
que són independents.  

Aproximadament el 60% dels in-
fants són Adivasis. Entre la comu-
nitat no adivasi hi ha una major
sensibilització sobre el treball
infantil, a més es beneficien
de programes de foment de la
família i de les intervencions
comunitàries anomenades
Destination. 

Amb quins reptes us heu
trobat al llarg d’aquests
anys? 

En primer lloc, convèncer a la gent
que allò que fèiem era rellevant i
urgent i en segon lloc, la manca de
recursos. Hem hagut de posar
molta energia i èmfasi en la crea-
ció d’un clima de confiança entre
les parts interessades en el con-
flicte, com és el cas del govern, la
policia i els departaments munici-
pals respectius. 

Quines són les dificultats del
BSA i les motivacions actuals? 

Els casos d’infants segueixen aug-
mentant i són molt vulnerables als
vicis socials. D’altra banda, molts
adolescents no donen valor a l’e-
ducació ni al significat real de la
vida. Tenim molts nens i nenes sota
la nostra empara, però necessiten i
mereixen justícia social per tots els
crims als quals han estat sotme-
sos. 

Volem continuar treballant per la
justícia, per crear una societat se-
gura que protegeixi i inclogui als
nens, a les nenes i a les dones.

Ens pots explicar la teva trajec-
tòria personal? 

Jo vaig néixer i créixer en una fa-
mília hindú. Vaig estudiar a una es-
cola diocesana catòlica des del
curs V fins el XII. Quan cursava IX
vaig sentir el desig de convertir-
me en monja, així de senzill, sim-
plement perquè m’agradava i no
tenia ni idea del què significava.
Gràcies a la direcció del Principal
vaig participar en el programa
Come&See. Després d’acabar l’es-

cola vaig entrar al noviciat. Llavors,
les meves idees sobre què signifi-
cava ser monja eren molt vagues.
Vaig estudiar el batxillerat de treball
social a Nirmala Niketan, Universi-
tat de treball social a Mumbai i des-
prés vaig treballar amb grups de
microfinances per l’empoderament
de la dona i també amb agricultors
marginals de la regió de Jharkhand. 

Ara des de fa 10 anys soc la direc-
tora del BSA.

El teu lligam amb Federico So-
peña, quan va néixer i com es va
crear l’estreta relació?

Era l’any 2002 quan vaig saber que
s’organitzava un retir a la casa del
Provincial, així que vaig preguntar
si hi podia participar. Tot i que per-
tanyia a una altra congregació de
monges em van acceptar. El Fr So-
peña, Fede, era el professor. Cada
dia ens oferia la possibilitat de fer
una entrevista espiritual amb ell. Jo
havia pres la ferma decisió que no
en faria cap. Tanmateix, un dia, ja
al final del recés, era l’hora d’es-

morzar quan el Fede em va pre-
guntar “de quin país ets?”; “de l’Ín-
dia”, vaig respondre. I em va tornar
a preguntar “de quina part?”, i vaig
dir “DARJEELING”. Estava tan
content que fos de Darjeeling! No
podia creure-ho. Em va convidar a
prendre el te aquella mateixa
tarda. Des de llavors, cada dia em
trobo amb el Fede en la pregària i
en la memòria.  

El Fede era compassiu, un jesuïta
compromès i poc convencional. 

Per què creus que és impor-
tant preservar el seu llegat?

Ell representa una persona
amb una fe extraordinària. El
seu Déu, la seva convicció de
Jesuïta i la seva entrega a la
vida dels més pobres. Literal-
ment va intentar viure l’espiri-
tualitat de Jesús en la seva

vida diària. Respectava tant a tot-
hom que es va fer amic de moltes
persones, fos quina fos la seva re-
ligió. Coneixia a la gent i la gent el
coneixia a ell. Va ser pioner en les
empreses rurals i va visionar l’em-
poderament de les comunitats, a
anys vista de moltes altres orga-
nitzacions. 

Voldries afegir alguna cosa?

Voldria agrair profundament a tots
els donants, individus i organitza-
cions filantròpiques i també totes
les organitzacions governamentals
i no governamentals que compar-
teixen els nostres valors i missió,
donant-nos suport i cooperant
amb nosaltres. 

I al Fede i a ADA per ser-hi; mal-
grat que el Fr.Federico Sopeña ja
no és amb nosaltres, físicament
viu amb ADA, els seus somnis, vi-
sions i el seu llegat. 

“vam passar a enfocar les
qüestions socials de la caritat
a la defensa legal dels seus

drets”
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El 27 de febrer va ser un dia
important a l’Índia: se suspe-
nia l’ordre del Tribunal Su-

prem emesa el passat 13 de febrer
que obligava al desallotjament de
tot “forest dweller” - habitant del
bosc (majoritàriament població adi-
vasis) de 21 estats indis, als quals
se’ls havia denegat prèviament el
Forest Right Act (FRA). Les protes-
tes massives a Jharkand, Orissa,
Madhya Pradesh, etc. havien fet el
seu efecte. 

Els boscos són gairebé una cin-
quena part del territori indi i són una
de les principals fonts de riquesa
del país. Com a font de riquesa hi
ha una lluita constant entre els po-
ders fàctics (empreses mineres,
partits polítics, administració i llurs
representants - guardes forestals),
poders mediambientals (entitats
conservacionistes del medi am-
bient) i els habitants tradicionals
(150 milions de persones, 90 mi-
lions de les quals són adivasis). 

El 2006 es va promulgar el Forest
Right Act (llei operativa des del
2008) que va ser un dels canvis le-
gislatius més importants en els úl-
tims anys i  va suposar un pas per

als i/o comunitaris reconeguts en el
FRA de les peticions rebudes, men-
tre que Karnataka tan sols el 2,2%
i Maharashtra el 31%. La denega-
ció de les reclamacions és conse-
qüència d’un conjunt de factors: la
interpretació errònia del FRA, l’ab-
sència de comunicació de les de-
negacions als peticionaris i al Gram
Sabha corresponent (i per tant l’im-
possibilitat de fer apel·lacions), l’a-
nalfabetisme de la població adivasi
per a la justificació de les seves re-
clamacions...

Les autoritats forestals rebutgen al
FRA, entre d’altres perquè veuen
perillar la venda de productes fo-
restals menors (mel, bambú,
canya, cocos, etc) que els suposa
un important recurs econòmic. Així,
al llarg d’aquests 10 anys l’admi-
nistració forestal i entitats per a la
protecció  de la fauna silvestre,
com Wildlife First (els conservacio-
nistes més estrictes)  han dut als
jutjats 9 casos en contra dels habi-
tants del bosc i els drets recone-
guts en el FRA. Aquests
bàsicament argumenten que: 

a) el FRA  fomenta el reconeixe-
ment dels drets forestals a falsos
habitants i persones que únicament
volen explotar els recursos natu-
rals; 

b) el Gram Sabha es ún òrgan
“sense experiència” on hi poden
participar tots els residents de l’à-
rea; per tant el reconeixement dels
drets forestals hauria de ser exclu-
siu de l’administració, 

c) el FRA contradiu algunes parts
del Forest Conservation act, WIld
life Protection Act. 

d) existeix un conflicte d’espai i re-
cursos entre  les persones que
viuen als parcs i santuaris naturals
i les espècies en perill d’extinció,
com ara el tigre de Bengala. 

a la democratització del govern
dels boscos. El FRA retornava el
poder als habitants tradicionals i al
Gram Sabha (òrgan de poder local
o conjunt de savis dels pobles tri-
bals, on hi pot assistir qualsevol
membre de la comunitat major de
18 anys).

Gràcies al FRA en els últims anys
s’han pogut aturar projectes d’ex-
plotació minera (com el cas de Ve-
danta a Niyamgiri, Odisha), la
compra de terres per empreses pri-
vades, etc. de gran impacte ecolò-
gic i que haurien desplaçat milers
de persones.

Tanmateix l’aplicació real del FRA
ha estat desigual i heterogènia en
els diferents estats i els entrebancs
són constants. Segons dades del
Ministeri d’Afers Tribals (MoTA) de
desembre de 2018 de les
4.219.000 reclamacions fetes
només 1.889.000 havien estat ac-
ceptades, i per tant la resta de per-
sones haurien estat susceptibles
de ser deportades segons la sen-
tència del 13 de febrer del Tribunal
Suprem indi. 

Kerala ha distribuït el 65% de cer-
tificats legals sobre drets individu-

www.adivasis.org
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El conflicte és candent. Setmanes
després de les protestes massives el
BJP (Bharatiya Janata Party, partit
governant i presidit per  Narendra
Modi) proposava un conjunts d’es-
menes del FRA. Aquestes esmenes,
en el cas de ser aprovades, atorga-
rien als guàrdies forestals el poder
d’usar armes de foc si es considera
oportú, de restringir, cancel·lar o bé
anular els drets territorials dels “habi-

tants del bosc” i fins i tot de ser re-
ubicats en contra de la seva voluntat
prèvia compensació econòmica,  lliu-
rar la propietat forestal a empreses
privades, etc..

L’ordre del Tribunal Suprem actual-
ment està en suspensió temporal, i
els estats tenen un període per ac-
tualitzar i sotmetre les peticions del
FRA no ateses, denegades o bé re-
butjades en els darrers anys. La prò-
xima audiència té lloc el proper 10 de
juliol; mentrestant les protestes a l’Ín-
dia continuen.

Què és el Forest Right Act?
El FRA té dos aspectes bàsics:  a) Recuperar i restaurar els drets in-
dividuals i comunitaris dels habitants del bosc sobre la terra i sobre els
recursos forestals i b)retornar el poder a nivell local, a través dels
Gram Sabhas , per evitar l’alienació de les àrees protegides (“Sche-
duled Areas”). El FRA, entre d’altres, estableix:

1) Drets titulars. de propietat de l’extensió de terra que ha estat culti-
vada tradicionalment, fins a un màxim de 4 hectàrees. Per tant, no és
en relació a l’ús de noves terres.

2) Drets d’ús: en relació als productes forestals menors, els camins i
els terrenys de pastura, etc.

3) Drets de desenvolupament i compensació: la rehabilitació en cas
de desallotjament ilegal, serveis basics (aigua, electricitat), etc..

4) Drets de gestió forestal: per tal de protegir la flora i la fauna

Tot habitant del bosc per tal de beneficiar-se d’aquests drets ha de
complir a) Ha de residir en l’àrea previament al 13-12-2005, si es
tracta de població Adivasi. En el cas de la població no adivasi ha de
demostrar que resideix i cultiva aquella terra les darreres 3 genera-
cions o els darrers 75 anys.  b) Ha de dependre de la terra cultivada
per la seva subsistència.

És important remarcar que no s’atorga terra a aquell que no en faci un
ús previ al FRA  i que la terra reconeguda sota el FRA no es pot ven-
dre o transferir.

El FRA estableix que hi ha un sistema de tres passos per tal de deci-
dir qui pot optar a aquests drets. En primer lloc, el Gram Sabha fa una
recomanació de qui ha cultivat la terra, durant quin període de temps,
quin ús se n’ha fet, etc...  La recomanació del Gram Sabha es deriva
a nivell del taluka (municipi) i la decisió final depèn del  districte.

El FRA estableix que Gram Sabha és l’encarregat de protegir i ges-
tionar el bosc, per tant qualsevol canvi d’ús o pla de conservació en
una determinada àrea forestal ha de ser aprovada pel Gram Sabha. 

Art Warli, l’arbre al cenre
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Món Adivasi; Maria Coll i Luna Riera

Món Adivasi va néixer el 25 de setembre de
2010 a la Colònia de Sant Pere, Mallorca. 

Va ser la idea d’uns viatgers que van observar l’intens
esforç que duia a terme el Pedro Massanet, jesuïta
mallorquí que portava més de 45 anys treballant amb
l’ONG índia Marasthra Pradovan Seva Mandal
(MPSM) pel desenvolupament rural de les comunitats
Adivasis.  

MPSM és una organització voluntària que treballa pel
desenvolupament de les comunitats adivasis a través
de projectes educatius i de desenvolupament, sense
diferencia de castes o creences.  

Món Adivasi garanteix que la  contribució dels socis i
els donants puntuals arribin directament a MPSM,
sense intermediaris, i la nostra ajuda millori la qualitat
de vida dels adivasis de les aldees més remotes.
Món Adivasi  està registrada en el registre d’Associa-
cions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Món Adivasis comparteix amb ADA els mateixos ob-
jectius i també compartim origen, el coneixement de
les comunitats adivasis a través de la tasca dels pares
jesuïtes, Federico Sopeña i Pedro Massanet. També a
Món Adivasis tots els membres són voluntaris.  

En aquests moments l’associació es troba en una si-
tuació d’estancament i la Fundació ADA ens ha ofert el
seu suport i col·laboració animant-nos a continuar.
Estem aquí i confiem poder continuar i créixer.  
Volem agrair a ADA el seu recolzament!!

Primer any de SADA
Macario Fernandes, Mumbai

Els primers mesos de SADA, ONG constituïda
l’abril de 2018, han estat plens de reunions. 

Hem format un equip de treball de 7 persones per
resoldre i acordar tots els tràmits bàsics com l’ela-
boració d’estatuts, normes i metodologia de treball;
creació d’identificador de correu electrònic (so-
pena.ada.india@gmail.com) i grup de whastApp per
mantenir un contacte estret entre reunions mensu-
als; dissenys de logotip i papereria. També vam
haver de demanar la targeta PAN - número de
comptabilitat permanent de SADA (equivalent al
NIF). Fins passats els primers 5 anys de funciona-
ment no es pot fer una sol·licitud pel registre FCRA,
que permet rebre fons de l’estranger. I ja tenim lloc
web (www.sada-india.org)!

Han estat mesos de treball intens. El passat mes de
juny  vam obtenir els permisos del Comissionat de
Beneficiència i ja vam començar a treballar,  amb
col·laboració d’ADA, per la proposta rebuda per a
la reconstrucció de l’escola tribal primària de Gnan-
mata, a Karazgaon. El mes de juliol vam aconseguir
les primeres donacions locals i des de setembre
hem fet tres campanyes en diferents parròquies, per
explicar i difondre el nostre projecte i, gràcies això,
som 80 nous membres. A més a més, durant aques-
tes campanyes de promoció hem venut diferents
productes manufacturats per cooperatives amb gran
èxit de vendes.

El 25 de gener vàrem organitzar una missa en el
primer aniversari de la mort d’en Federico Sopeña.
I també en memòria del Fede el mes de març, a la
localitat de Penn, es van organitzar unes jornades
sobre drets civils, en les quals vam participar.

El diumenge dia 7 d’abril també es va organitzar
una trobada a Vasai amb la col·laboració d’ex alum-
nes de l’escola Dominic Savio. A l’esdeveniment es
van distribuir 350 saris entre les dones tribals de 23
grups d’autoajuda, 75 bosses escolars per estu-
diants adivasis i es va oferir un dinar per a gairebé

Diàspora Adivasi
Tal i com us vam comentar en l’anterior edició del Butlletí volem teixir nous vincles amb associacions, que
com ADA, se centren en l’empoderament Adivasi. Per aquest motiu aquest espai; la presentació de l’ONG

Món Adivasi, a Mallorca, i l’actualització del primer any de vida de SADA, a l’Índia. 
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Els comptes anuals  2018-2019 s’han obtingut dels
registres comptables de la Fundació i mostren una
imatge fidel del patrimoni. 
Ara ja podeu trobar la memòria econòmica a la web,
per tal que la pugueu consultar en tot moment.  

MEMÒRIA ECONÒMICA 1. INGRESSOS
I. Periòdics y donacions...........113.494,93euros

2. DESPESES
Ajudes concedides.......................97.524,08 euros
- Projecte Vasai ....................................  10.000,00
- Projecte Nashik ..................................    9.000,00
- Projecte Mahad .................................    9.000,00
- Projecte Ashagad................................    7.049.84
- Projecte Vedrunes..............................     7.999,24
- Projecte Karazgaon.............................  37.975,00
- Projecte Kalimpong ..............................  16.000,00
- Projecte “Tècniques Medicina Naturista”....  500,00 

Despeses col·laboradors.................. 2.4000 euros
Despeses activitats.........................2.990,68 euros
- G.Adivasi V. de Karazgaon .....................  .855,78
- Bicicletada ..............................................   958,37
- Concert teatre Sarrià .............................1.176,53

Altres despeses...............................3.370,30 euros
- Comissions bancàries............................  1.704,16
- Publicitat, propaganda................................582,65
- Web, relacionats amb internet.....................485,20
- Material oficina, correu, etc..........................171,60
- Altres tributs ................................................98,30
- Notaris........................................................328,39

Total any 2018-2019.......................7,209.87 euros

Despeses col·laboradors: dietes i desplaçaments per
visites del nostre co·llaborador a l’Índia Macario Fer-
nandez, que visita semestralment cada projecte.  
Les despeses de funcionament sumen 3.370,30€, és
a dir el 2,97% del total dels ingressos. 

Una vegada més ens hem estalviat el cost d’impres-
sió del butlletí gràcies a Gráficas SYL. 

400 persones. Tot un èxit!

Aquest mes d’abril hem hagut de presentar la comp-
tabilitat financera a l’oficina del Comissionat de Be-
neficiència. Després de molts esforços hem
aconseguit el certificat d’exempció 80G per benefi-
cis fiscals dels donants.

Per aquest pròxim any, ja tenim el nostre primer
pressupost, d’abril de 2019 a març del 2020, esti-
men que podria  ser de 750.000 Rs (10.000 euros)
en cas d’aconseguir el “certificat 80G”, que atorga

El 20 d’abril a la Biblioteca Vila de Gràcia, vàrem
realitzar la reunió del Patronat de la Fundació i, a
banda de l’aprovació de comptes i pressupostos,
es va procedir a la renovació parcial del nostre pa-
tronat.
L’Anna Barba (Vice-presidenta), la Marta Anguera,
l’Agnés Felis i la Joana López, no continuaran for-
mant part del patronat. A totes elles els fem arribar
l’agraïment de la Fundació per tota la gran feina
desenvolupada durant el llarg temps que han for-
mat part del patronat. Ens han assegurat la seva
continuïtat des de la base, segur que ens caldrà el
seu consell!!
Continuïtat en el patronat de: Ramón Garriga
(continua com a President), Andreu Gusi (nou
Vice-president), Quico Gusi, Aurora Falcó, Júlia
Sopeña, Jaume Pujol (continua com a tresorer) i
Juanjo Sopeña (continua com a secretari). S’in-
corporen  en el Patronat l’Emili Massallé (donant
suport a tresoreria), la Montse Serra i el Claudio
Sopeña. 
Noves energies per obrir nous camins!!

beneficis fiscals als donants. Amb aquest pressupost po-
drem assolir el finançament d’ un projecte a Tara, Pan-
vel (a uns 80 km de Mumbai) de 120.000 rupies (1.600
euros). Estem considerant un altre projecte de classes
de reforç per a nens i nenes adivasis de famílies que mi-
gren temporalment a la cerca de feina, si  recollim més
fons!

Seguirem consolidant a SADA el nostre compromís amb
els Adivasis de Maharashtra!

SADA, Sopena Adivasis Deployment Association

REUNIÓ del PATRONAT

www.adivasis.org



Nom: Cognoms:
Direcció: Població: CP:
Telèfon: Data de naixement:
E-mail: DNI
Freqüència: O Mensual OTrimestral OAnual O Aportació única
Import: €

Domiciliació bancària  a: BBVA- ES58 0182 6325 89 0208037341

EL ASESINATO DE UN ÁRBOL

Esta vez no estaba allí-
el viejo árbol, siempre firme,
como en guardia en la puerta de mi casa.
Su tronco desgastado, curtido
curtido de vida
arrugado, en mal estado, vertical, rugoso,
rama seca como un rifle,
turbante de flores frondosas,
botas robustas en los pies,
crujiente de coraje.

En el sol, en la lluvia
en el calor, en el frío
incansable, alerta
en uniforme caqui.

Él abordaba desde lejos:”¿Quién está ahí?”
“Un amigo! le respondía

y me sentaba por un momento
bajo su sombra benigna.

De hecho, siempre acechaba, allí,
en nuestro caminos
el temor a la muerto de algún enemigo en común-
tan así que 

la casa tuvo que ser salvada de ladrones
la ciudad de saqueadores
la nación de sus enemigos

tuvo que ser salvado-
el río de convertirse en desague
y el aire de convertirse en humo
la comida de convertirse en veneno
las selvas de convertirse en desierto
la gente de convertirse en selva

Kunwar Narayan      .        

Enviar formulari a Fundació ADA. C/ Francisco Giner 42, 2º”ª. 08012 Barcelona; Telf  697 39 51 44

P A S S A T

F U T U R

KARAZGAON repte superat! 
Ha estat una campanya molt important per ADA,
amb la col·laboració de molts actors diferents.
Gràcies a totes per fer-ho possible!

El 26 de març vam gaudir de la pel·lícula Lion
als cinemes Girona i vam  recaptar 1078 euros
nets. Si no vas poder venir, te la recomanem!! 
Gràcies CINEMES GIRONA!

El 19 de juny Rocio Soler Coll y Mar Vila-
seca ens  s. Gràcies pel vostre suport!
Rocío Soler Coll lidera el projecte de Luces Soli-
darias... Molt interessant!
Més informació a https://www.lucesolidarias.com

Just abans de tancar aquest buttletí, el 26 de
Juny ens arriba la trista notícia de la mort de Pe-
rico Massanet a Sant Cugat. 
Tenia 77 anys; 60 anys com a jesuïta, company
i íntim amic del Fede. 
Molts de nosaltres tenim records entranyables
d’aquest home de galtes vermelles que traves-
sava incansablement les carreters polvoroses
del districte de Nashik per ajudar als agricultros,
majoritàriament Adivasis. 
Descansa en pau estimat Perico!

La Universitat Jaume I de Castelló i con-
cretament,  l’equip del Màster de Coopera-
ció al Desenvolupament, també ha posat
la lupa sobre la població Adivasi de l’Índia. 
Esperem poder col·laborar, conéixer i explicar-
vos el seu treball d’investigació en els propers
butlletins!

BICICLETADA
aquest octubre!!! Bon estiu!

Imprès gratuïtament per gràfiques SYL, empresa amiga dels Adivasis".


