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Cooperar en temps de pandèmia
Escrivim aquesta editorial enmig de la segona onada de la pandèmia de la COVID19 que
ha tacat de vermell tot el món: hem superat ja els 50 milions de contagis i el milió i mig de
morts. Els i les epidemiòlegues ja ens parlem d'una probable tercera ona al pic de l'hivern,
abans que comenci a circular una possible vacuna capaç de capgirar la situació i que
s'haurà de distribuir per tot el món.
Hem vist de molt a prop quelcom que el nostre entorn ja tenia oblidat; l'extensió d'una
malaltia infecciosa en pocs dies, que ha portat la mort i la malaltia a milers de ciutadans.
Ha afectat amb duresa els més vulnerables però també gent sense patologia prèvia.
Afortunadament, en aquest cas, la població infantil ha estat la més respectada. L’extensió i
la gravetat ha estat major entre els sectors econòmics més febles, segurament per les
condicions habitacionals, nutricionals, precarietat, accés a la salut... I la crisi econòmica
associada ha multiplicat la devastació, que acompanya qualsevol pandèmia, amb la pèrdua
de llocs de treballs i l’increment de la pobresa i la desigualtat.
Pensem en les comunitats que ja estaven immerses en altres pandèmies com la
tuberculosi, el paludisme, la malnutrició, l'Ebola i altres virus.... Aquestes poblacions amb
l'afegit de la COVID no han pogut atendre la lluita preventiva contra les malalties
infeccioses "elementals" com la pòlio, el xarampió, la parotiditis, el tètanus, la meningitis,
etc. que s'incrementen... El cercle malaltia - pobresa - malnutrició és cada vegada més
difícil de superar. Aquesta és ta situació de les comunitats adivasis i de moltes comunitats
del continent africà.
La salut és un problema global, així com la salut del planeta. Més que mai, hem d'ajudar
als nostres veïns i veïnes, potser de la nostra escala, però també als que viuen més lluny.
Per això té sentit renovar el nostre compromís amb els adivasis.
La pandèmia ha aturat totes les diferents activitats on ens retrobàvem els amics de la
Fundació i que també permetien ajudar al finançament (concerts, cinema, bicicletada...).
Però no ha impedit que amb les vostres aportacions continuéssim donant suport als
projectes, ni que portéssim a terme la integració amb Món Adivasi, la qual cosa ens farà
més forts per donar continuïtat a la feina del Fede Sopeña i del Perico Massanet.
Esperem que el 2021 la COVID ens permeti tornar a la “normalitat”, però aprofitem l’ocasió
per reflexionar sobre la
realitat llunyana de molts altres
on la pandèmia és el pa de
cada dia.

Bon Nadal i Bon any
nou!

ADIVASIS

Vivències des de Vasai durant

L

a pandèmia de la Covid
-19
ha
estat
un
experiència de Déu
amb els més pobres i
especialment els temporers
i treballadors migrants, que
de sobte, es van trobar
atrapats en el confinament.
Des de JASC
(Jivhalla
Assumption Social Center)
vam decidir, tal com ens
caracteritza, apropar-nos a
les persones més pobres,
les de les perifèries, als
sense veu, als oblidats i als
més explotats de Vasai, per
tal de proveir els serveis
essencials.
Durant el confinament la majoria
de les treballadores domèstiques, temporers, etc. es van
quedar sense feina de forma
immediata. Així que vam
començar
identificant
les
persones
més
afectades,
aquelles sense feina, sense
cartilles de racionament, sense
menjar. Els hi vam donar
paquets de subsistència que
contenien 5 kg d'arròs, 1 kg de
dal (llenties), 1 kg de sucre, 250
grams de te en pols, 1 litre d'oli,
1 kg de patates, masala, 1 kg de
ceba, sabó (per la roba i per la
higiene personal) i aggarbatti
pels mosquits. Vam abastir les
necessitats de 550 famílies;
aproximadament 3.300 persones. També vam repartir 200
gels hidroalcohòlics i mascaretes. Sempre intentàvem tenir
"paquets de subsistència" extra,
per assegurar-nos que no
deixàvem a ningú amb les mans
buides a les portes de casa.

Al llarg de la pandèmia hem
intentat oferir tots els serveis
necessaris: sensibilització, educació sobre qüestions bàsiques,
informació sobre les mesures
higièniques
necessàries,etc.
Vam intentar que el nostre
suport cobris també l'àmbit
social i personal. Vam organitzar
tallers de conscienciació en
diferents pobles, per fer difusió
de la pandèmia, dels seus
efectes i de les mesures de
protecció que calia adoptar.
Vam repartir cartells, fer
trucades , enviar missatges, etc.
No va ser una tasca fàcil, ja que
les noves normatives ens
afectaven a totes.
Afortunadament vam tenir el
suport de gent generosa i afí al
nostre projecte, que ens van
permetre servir als més pobres
durant aquesta etapa de
conseqüències
impensables.

Des del mes de setembre vam
poder començar a reprendre la
majoria dels nostres projectes:
reunions, trobades, auditories,
etc.. i tots els altres serveis que
oferim normalment a la població
tribal i als dalit. Òbviament, hem
incorporat mesures de protecció i
de seguretat. Volia remarcar les
sessions dirigides a les dones per
iniciar negocis des de casa, ja que
una gran majoria no tenen feina i
no tenen capacitat de subsistència, com per exemple amb
la fabricació de catifes amb
materials reciclats o la fabricació
de diferents objectes a través de
plàstics reutilitzats.
A més a més des de JASC també
hem organitzat tallers als poblats
tribals sobre l'estalvi de petites
quantitats de diners, que a llarg
termini poden ser de vital
importància en circumstàncies
com l'actuall. La majoria de dones
acumulen préstecs i els seus
respectius interessos, i tenen

la pandèmia
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Sister Deepti Srankal**

grans dificultats per retornar els
diners dins el termini.
Durant el mes de novembre vam
celebrar a 4 pobles diferents la
festa del Diwali o festa de les
llums. Va ser una experiència
nova, ja que tradicionalment
acostumem a celebrar el Diwali al
centre de JASC, on durant 3 dies
organitzem activitats de camp
pels nens i nenes (entre 120-150).
Aquesta vegada, però, vam anar
directament als diferents poblats i
vam organitzar activitats i tallers
per totes les edats. Això, va
permetre reduir la tensió acumulada dels darrers temps i va ser
font d'alegria i gaudi de la vida.

Ara, després d'aquests sis
mesos
convivint
amb
la
pandèmia, els poblats adivasis
de Vasai estan més protegits i
esperem que així continuï.
Mentrestant hem continuat
proveint paquets de subsistència per les famílies i ara, com
sempre, estem a la seva
disposició les 24 hores del dia.

amb altres ONGs i amb
persones voluntàries vam poder
localitzar-los.
Posteriorment
vam tenir dificultats per accedir
als diferents poblats, ja que vam
haver de sol•licitar diversos
permisos, doncs hi havia moltes
restriccions a la mobilitat.

.
El suport del nostre superior, del
Aquestes vivències ens revelen provincial, dels socis i del rector
l'amor de Déu per la cura dels han estat essencials per poder
més pobres i els més dur a terme aquesta tasca
desavantatjats. El suport d'ADA ingent. Les dificultats no han
durant aquesta etapa ha estat estat només econòmiques, sinó
un dels nostres pilars, ja que també psicològiques i físiques,
durant la pandèmia ha estat però gràcies a les nostres
més difícil accedir a altres fonts pregàries i al suport dels nostres
d’ingressos habituals i s’han benefactors hem pogut tirar
Vam ensenyar als infants de Vasai establert més controls.
endavant. Un dels voluntaris un
un dansa que s’anomena “dir no
dia va dir "ha estat una
al plàstic", per tal de fonamentar la
experiència increïble treballar
conscienciació mediambiental i Treballar amb els dalit, els amb nens, ensenyar-los a ballar
difondre l'ús de pràctiques diàries temporers sense feina i els la dansa de dir "no al plàstic".
per la reducció del plàstic o bé adivasis ha significat que cada
substituir-lo per un producte més dia hem hagut d'encarar Hem viscut moments de gran
respectuós pel medi ambient. A diferents reptes i per tant alegria durant aquests temps de
més a més, també els vam constantment hem hagut de pandèmia i hem vist com els
ensenyar un joc de carrer per dir sortir del nostre espai de confort més pobres s'enfronten a la
"no al plàstic". Per a les dones per tal de poder abraçar el risc vida, més que no pas veuen
vam fer una sèrie de jocs per de la solidaritat i del servei als passar la vida amb esperança.
reduir l'estrés i el cansament; altres. Cada dia és un nou dia La seva alegria i felicitat han
moltes d'elles ploraven quan ens d'aprenentatge. Treballar pels estat essencials pel nostre dia a
explicaven les seves vivències dalit i pels adivasis ens genera dia i ens enforteixen per seguir
dels darrers temps; tanmateix una satisfacció especial, ja que treballant amb ells i per ells.
compartir-les en grup els serveix els petits actes diaris reben un
per enfortir la resiliència grupal.
gran somriure, el seu millor
somriure. Les experiències
Un altre dia vam organitzar durant la COVID han estat d’una
sessions de neteja col·lectiva, on gran satisfacció i benestar,
els més petits de les cases perquè molta gent ha decidit
s'encarreguen
d'escombrar
i arriscar-se per tal de poder
netejar els voltants de casa seva. oferir el seu granet de sorra.
La Sister Deepti Srankal és la
També vam celebrar el dia de la
rdirectora de JASC. ONG amb qui
ADA col·labora i que treballa pels
nena, i els seus germans Al principi va ser força difícil
Adivasis i Dalit de Vasai, ciutat
respectius els hi van regalar una trobar a les persones que
costanera al nord de Mumbai.
flor com a símbol de respecte.
necessitaven el nostre suport,
però gràcies a la col·laboració

CALIDOSCOPI

Sants terroristes i la coloma

Ivan Arthur**

A

l llarg de les últimes setmanes hem vist a l'Índia com el focus públic es centrava en els adivasis;
activistes i una gran part dels mitjans de comunicació repetien les injustícies a les quals són
sotmesos. Hem estat testimonis de la pobresa i deprivació dels adivasis, i també del contrasentit
de les grans corporacions que confisquen les seves terres tot fent tràfic d'influències. Res de tot això
és nou. És part de la desafortunada història dels adivasis.
Tanmateix, durant les últimes setmanes l'arrest i engarjolament del pare Stan Swami han intensificat
la polèmica. El pare Stan Swamy és un jesuïta de 83 anys que ha dedicat la seva vida per tal de fer
efectiva la llei en el terreny dels drets tribals. Un dĳous per la tarda d'aquest passat mes d'octubre,
funcionaris de l'Agència d'Investigació Nacional de l'Índia arribaven a Ranchi, a l'estat de Jharkhand,
per detenir al pare Stan Swamy i traslladar-lo a Mumbai. El van empresonar sota l'acusació de traïció
i de ser Maoista, moviment terrorista antinacional, i per estar involucrat en conspiració i creació de
violència en el cas de Bhima-Koregaon.

Tu i jo, amb ADA escrita en els
nostres pits
ens equivoquem tot dient,
"Allà, per la Gràcia de Déu i el
Temps
va el nostre Federico
Sopeña?"
Ell va fer pels Adivasis del
districte de Raigad,
el que Stan Swamy ha fet fins
avui a l'estat de Jharkhand.

d'aquelles torres de marfil.
Les protestes no són persuasió,
que és el què ens agradaria
que fossin.
Recorda l'aritmètica de la nostra
persuasió:
el tentineig de la rupia al bell
mig de la jungla
caminant per ser la veu del
nostre poble.
Necessitem la normalització del
bon seny,
la inspiració de la consciència
pública, malgrat les dificultats,
i amb l'exemple de les ànimes
rectes.

I ara. La consciència del país
protesta
en contra de la detenció del
pare Stan i clama per la seva
llibertat.
I l'alliberació també d'altres:
veus empresonades.
Activistes pels drets humans,
intel·lectuals, erudits,
repudiats per arrufar el nas
quan pensaven que s'estava
sotmetent la Constitució índia
i l'esfondrament dels pilars
democràtics.
Manifestacions avui. Del què
sigui.
Com són? Multituds de cares
baldades.
Cents. Milers. Millions.
Aguanten pancartes amb
demandes i eslògans
intel·ligents, però mal escrits.
Veus afòniques que rasquen

Hem de vestir la Seva cara.
Crear noves expressions
que parlaran en un to de veu
singular i únic.
No moltes veus sinó una.

l'aire i trenquen la nostra
complaença
en tires inservibles.
Què han aconseguit ara com
ara?
Ossos trencats, alguns fèretres
i
l'enduriment de la mandíbula

Som el David al Goliat dels
malentesos.
Escull les pedres més suaus:
Intuïció, Prudència, Amor, Pau i
Empatia,
amb l'esperança que cadascuna
d'elles
derrocarà al filisteu en el moment
oportú.
.....
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Podeu trobar la poesia completa
a la web d’ADA.

case-elgar-parishad-nia6843742/

Més informació sobre el cas del
Fr. Stan Swamy en aquets links:

https://scroll.in/article/976136/
arrested-adivasi-rights-activiststan-swamys-life-demonstrateswhy-the-powerful-want-himsilenced

https://indianexpress.com/
article/opinion/columns/stanswamy-arrest-bhima-koregaon-

La lupa crítica

E

l
FCRA,
Foreign
Contribution
Regulation
Act, és el conjunt de lleis
que regulen les donacions
estrangeres (DE) a particulars i
ONG a l'Índia. Des del 29 de
setembre passat se n'han
modificat alguns dels "capítols",
fet que ha generat una gran
pòlemica i expectació. El 20182019 les DE van injectar a l’india
més de 2.000 milions d’euros
segons fonts del The Economic
Times. Com s’aplicaran els
canvis en el FCRA? Serà més
difícil accedir a les DE? Us en
detallem els seus canvis:
1. Cap funcionari pot rebre una
DE.

L’Ivan Arthur és membre de
SADA; ONG india nascuda
l’any 2018 per continuar
amb el llegat del Fede
Sopeña a l’Índia.

sota investigació per violació del
FCRA, la transferència quedarà
congelada.
6. Tota persona o ONG que vulgui
rebre una DE, així com les persones que hi treballen, han de
tenir l’Aadhara card. L’Aadhara
card vindria a ser com un DNI espanyol, on s'inclouen dades demogràfiques i biomètriques, però
és de caràcter voluntari.
7. El govern podrà suspendre una
ONG durant un període d'un any
si aquesta està sent investigada
per mala praxi o davant qualsevol
altre al·legació. Fins ara aquest
període era de 180 dies.
En les pròximes edicions del butlletí us mantindrem informats sobre l’impacte d’aquests canvis en lel funcionament
d’ADA, SADA i en el món de la cooperació a l’Índia.

2. Es prohibeix que l'ONG índia receptora d'una DE,
"reparteixi" posteriorment aquesta donació a
segones ONG. És a dir si per exemple SADA, ONG
india “contrapart” d’ADA rep una donació, aquests
diners han de ser utilitzats per SADA i no es poden
derivar a altres ONG més petites.
3. Només és pot destinar el 20% de la DE a les despeses administratives de l'ONG, prèviament era
del 50%.
4. Les DE hauran d'entrar a l'Índia a través de
comptes del Bank of India o surcursals d'aquest,
per tal d'augmentar el control i la supervisió d'aquests comptes.
5. Si l'ONG o persona destinatària de la DE està

Amnistia Internacional des del mes de
setembre ha suspès les seves
operacions a l'Índia, al·legant represalies
per part de les autoritats locals després que
els seus comptes bancàris fossin congelats.
Amnistia Internacional va haver
d'acomiadar a tot el personal i cancel·lar
totes les campanyes. Critiquen al govern
indi d'exercir una caça de bruixes contra les
organitzacions de drets humans.

ADA

Pilar, Pilarín

E

l passat 28 de setembre, la nostra estimada Pilar ens va
deixar, als 93 anys, rodejada de la seva gran família.La
Pilar Sopeña va ser una de les principals impulsores
d'ADA. La major part dels anys com a presidenta i, des de la
mort d'en Federico, com a presidenta honorífica.
A la cerimònia de comiat vàrem escoltar les paraules serenes i
emocionades dels seus fills:
"... Ens van ensenyar el que és bo i el que és dolent, a fer les
coses amb consciència, amb ètica i responsabilitat. Vàrem
viure en l'amor i la tolerància. Com en sabien d'estimar!!!. .....
varen sempre practicar l'altruisme i la solidaritat, es reunien
amb altres matrimonis, les reunions d'equip, parlaven i
debatien sobre la vida, i el seu enfocament profundament
cristià. El seu vincle amb l'Índia del tio Fede, la seva dedicació
a Mans Unides a ADA la fundació del Fede....”
“Mami, mamuchi, marona; Tu sempre hi eres:; carinyosa però
sense empalagar, amable, tolerant, respectuosa”
“Sempre la casa oberta i a punt per posar un altre plat a taula, per fer un altre llit, per oferir una estona
de conversa, per escoltar...I va escoltar el clam de moltes persones, de moltes necessitats, de moltes
situacions difícils..”
“..Va ser, sens dubte, una "Artista" de la Vida... Va saber viure-la bé, en majúscula, va saber interpretar
tots els papers, per durs i cruents que fossin, i defensar-los amb totes les seves forces...sempre amb
les mans obertes disposades a acollir, a acaronar, a estimar....”
”“Et miro i només veig el mateix somriure acollidor,la mateixa mirada que endevina sempre,el meu
darrer secret."
Des de la junta i el patronat d'ADA us volem fer partícips del nostre dolor i acompanyar a tota la família
en el dol. Trobarem a faltar la teva abraçada, el teu somriure, el teu consell!

Recepta de te especiat de la
germana Lissy Paul, per Reyes Rigo
Les germanes Vedrunes tenen un centre holístic a Unai, al sud del
Gujarat, on combinen la medicina al·lopàtica amb la tradicional. Allí
cultiven de manera totalment orgànica una infinitat de plantes
medicinals amb les quals preparen més de 50 tipus de medicines - des
d'olis pel dolor d'articulacions a tònics per combatre l'anèmia- malaltia
molt arrelada a l'Índia rural.
Ingredients: - ½ litre d'aigua. - 1 branca de canyella. - 4 claus. - 5
cardamoms. - 4 grans de pebre negre. - ½ culleradeta de cúrcuma. - 2
llavors d'anís estrellat (opcional) - 1 tros de gingebre fresc, tallat en
làmines. - El suc de mitja llimona. - 1 cullerada de mel.
Bullir l'aigua amb el gingebre i les espècies (menys la cúrcuma) durant 10 minuts. Afegir la cúrcuma i
bullir dos minuts més. Apagar el foc afegir el suc de llimona i la mel. Prendre calentet 1 o 2 tasses al dia.
Tots els ingredients es poden trobar en grans supermercats o en botigues asiàtiques.
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CANVIS EN LA FUNDACIÓ
col·laborar en campanyes com l'actual de la loteria.
És tan important l'ajut econòmic com la difusió dels
objectius de la Fundació i de les campanyes pel
finançament de projectes. Sortosament, és tan fàcil
com reenviar un dels nostres mails, missatges de
telèfon o compartir aquest butlletí amb els vostres
familiars o amigues.

MEMÒRIA ECONÒMICA

C

om hem explicat en butlletins anteriors,
aquests darrers mesos hem finalitzat la
fusió amb Món Adivasi, associació
ubicada fonamentalment a les Illes,
que
comparteix el compromís amb les comunitats
adivasis de Maharastra, concretament a
Nashik, donant suport a la feina iniciada per
Perico Massanet.
Compartint esforços i recursos pretenem
assegurar, reforçar i donar futur al compromís
amb els adivasis. Per fer palesa aquesta
integració de les dues organitzacions, el passat
5 d'octubre el patronat va decidir canviar al seu
nom que, a partir d'ara, serà Fundació privada
ADA – Món Adivasi. També es va decidir la
renovació en la composició del patronat amb la
incorporació d'Assumpta Massa-net i Reyes
Rigo. El Jaume Pujol i l'Aurora Falcó han
finalitzat la seva tasca al Patronat i els hi volem
agrair tota la seva feina i dedicació durant
gairebé vint anys. Així mateix, estem adequant
la web i tenim nou logo, que ja veieu a la
portada del butlletí.
El mes de gener haurem completat, malgrat
totes les dificultats, els compromisos adquirits
amb les diferents ONGs índies a les que donem
suport. Com sabeu, la majoria de projectes
tenen una duració de tres anys. Llavors, haurem
d'escollir entre els 10 projectes que ja ens han
enviat les diferents ONG, la majoria de les quals
coneixem perquè hi col·laborem des de fa anys.
Malauradament només podrem atendre una
petita part de totes les necessitats exposades;
arrib-arem fins on arribi la vostra generositat.
Aquest any no hem pogut fer cap activitat
presencial per recaptar fons. Per això us
insistim a renovar les vostres aportacions i a

Els comptes anuals 2019-2020 s’han obtingut
dels registres comptables de la Fundació. Com
podeu observar el total d’aquest any fiscal és
negatiu, pels motius anteriorment explicats.
1. INGRESSOS
I. Periòdics i donacions...........54.847,76euros
2. DESPESES
Ajudes concedides.................-62.606,00euros
- Projecte Vasai ............................... -10.000,00
- Projecte Nashik ............................... -6.750,00
- Projecte Mahad ............................... -6750,00
- Projecte Ashagad............................. -5.250,00
- Projecte Vedrunes............................ -8.000,00
- Projecte Karazgaon........................-15.856,00
- Projecte Kalimpong ....................... -10.000,00
- Projecte Hospital Naturista...............-2.400,00
Despeses col·laboradors........-2400,00 euros
Altres despeses......................-5.611,37 euros
- Comissions bancàries...................... -1955,55
- Publicitat, propaganda.......................-2499,59
- Material oficina, correu, etc.................-188,05
- Despeses diverses................................-54.38
- Altres tributs..........................................-163,8
- Loteria..................................................-750,00
Total any 2019-2020....-15.769,61 euros
La partida “Despeses col·laboradors” fa
referència a les dietes i els desplaçaments del
nostre col·laborador a l’Índia, el Clarence
Joseph Roberts, que visita semestralment cada
projecte per fer-ne el seguiment.

PASSAT
El passat mes de juliol va morir el teòleg jesuita
català-indi Jordi Gispert-Sauch , molt pròxim
al Fede. Va viure i va morir a l’Índia, on va
estudiar amb profunditat el diàleg interreligiós
entre l’hinduisme i el cristianisme.
Descansa en pau.
El 30 de novembre 300.000 camperols
procedents del Punjab i de Haryana es
manifestaven a Delhi!! Veuen posar en perill les
seves terres de conreu des de la introducció d’una
sèrie de canvis en les lleis d’agricultura, com és el
cas de la desregularització dels preus de les
collites. Us en informarem en els pròxims
butlletins!!

FUTUR

Me río cuando oigo decir
que el pez tiene sed en el
agua. No alcanzas a ver
que lo real está en tu
hogar y andas errante de
bosque en bosque. ¡En ti
está la Verdad! Donde
quiera que vayas, a

Les teves compres per Internet poden
ajudar a ADA: Fés les teves compres a través de
WAPSI on trobaràs botigues de venda per
Internet com Fnac, La casa del Libro, Prenatal,
Carrefour, Groupalia, Groupón, Atrápalo ... i si es
realitza una compra, una petita quantitat es
destina a la ONG que tu tries (Escull
ADA !!).
Ja tens loteria de Nadal? I de la
Grossa? Com a mínim dels teus 5
euros d’aportació un toca als adivasis!!

Benarés o a Mathura, si
no encuentras tu alma, el
mundo no tendrá
realidad para ti

Poemas de Kabir
Rabindranath Tagore

Recorda: les aportacions fetes
abans del 31 de desembre es
beneficien de desgravació fiscal en la
pròxima declaració de la renda.

Pensa en ADA!

Bones festes!!
Enviar formulari a Fundació ADA-Mon Adivasi . C/ Francisco Giner 42 àtic. 08012- Barcelona

Nom:
Adreça:
Telèfon:
Email:
Freqüència:
Import:

O Mensual

Cognoms
Població:
CP:
Data de Naixement:
DNI
OTrimestral
OAnual

Domiciliació bancària a: BBVA- ES58 0182 6325 89 0208037341
Imprès gartuïtament per gràfiques SYL, empresa amiga dels Adivasis

O Aportació única

