
Namaste!
Memòria d’activitats 2016



INFORME D’ACTIVITATS 2016 NAMASTE!

Què és Amics del Nepal?
Amics del Nepal és una ONGD (organització no 
governamental de desenvolupament) sense ànim 
de lucre, creada l’any 1995 amb l’objectiu principal 
de donar suport i ajuda als infants de Nepal.
El treball d’Amics del Nepal se centra en la rea-
lització de projectes de cooperació i programes de 
suport a determinats col.lectius de persones, bàsi-
cament infants, joves i dones, tant directament com 
en col·laboració amb organitzacions nepaleses.
Amics del Nepal té també com a objectiu divulgar la 
realitat cultural i social nepalesa a la nostra societat 
mitjançant la realització i organització d’activitats 
de sensibilització.

Qui som?
Comptem amb el suport de més de 600 
Amics, base de l’associació, de la col·laboració 
d’empreses i de donants puntuals, a més dels 
ajuts que es reben per a projectes concrets de 
les (administracions publiques), fundacions 
privades i col.legis professionals.
Els voluntaris constitueixen la principal força 
de treball a Amics del Nepal. Els projectes 
que l’associació realitza a Nepal són possibles 
gràcies a la participació voluntària de moltes 
persones vingudes de diferents àmbits pro-
fessionals i acadèmics.

Per què Nepal?
Per a moltes persones el Nepal és només un paradís per gaudir dels seus nombrosos atractius 
naturals, però darrere d’aquesta visió s’hi amaga un país molt poc desenvolupat amb un índex de 
pobresa que afecta un 80% de la població.
Actualment el Nepal es manté com un dels països menys desenvolupats del món (ocupa el lloc 
157 d’un total de 186 països, i la penúltima posició entre els països del continent asiàtic després de 
l’Afganistan, segons l’informe de Desenvolupament Humà IDH 2013 de Nacions Unides), malgrat 
que en els darrers 50 anys el país ha incrementat de forma notable els seus estàndards de vida.
Les oportunitats de treball han esdevingut cada vegada més escasses, les necessitats de la població 
no han estat satisfetes i les polítiques socials no han estat adeqüades als més necessitats.
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Un conte de Nadal
En Jay té un somriure que t’atrapa i ja no et 
deixa,  t’envolta i et porta fins al núvol més alt, 
cel enllà...
Ara ja és un dels grans a la casa, on es fa estimar 
per tots: ajuda a la cuina, als més petits, sempre 
a punt per jugar a futbol, més que no pas per fer 
deures...amb un aire despistat, de vegades sem-
bla que juga a fer veure que no sap ben bé si va 
o si ja torna; no parla gaire, però la seva mirada 
és noble com l’aigua dels rius de l’Himàlaia.
Dir-se Balak no li agrada a en Jay. No és pas el 

seu cognom, però és el que la policia li va do-
nar quan el va trobar, vol dir “nen”, i significa 
que la persona que el porta no té origen ni casta 
coneguts, és un estigma... Per això va decidir 
canviar-se el nom i es va posar Anish Rana
De vegades, en Jay/Anish  es pregunta per 
què viu des de fa 14 anys a Balmandir, la casa 
d’acolliment de nens i nenes, a Bhimphedi.  Al-
gunes nits, mentre escolta les confidències i 
riures de les cuidadores, que traginen els estris 
a la cuina quan tothom gairebé dorm,  mira el 
cel net i ple d’estels propers, i somnia despert: 
en algun lloc, potser a les muntanyes, potser a 
les planures caloroses del Terai, ara mateix hi 
ha una dona que mira el mateix cel nepalès, re-
cordant un fill que va perdre fa tant de temps...
En Jay  s’ha fet gran, ha arribat l’hora de deixar 
la casa i iniciar una nova vida. Porta amb ell el 
regal de la solidaritat: una educació, 

una infantesa en un entorn de seguretat, 
d’alimentació apropiada, de cura personal, 
afectes, amics, i una classe diferent de família: 
la d’Amics del Nepal, que treballa, amb l’ajut de 
tantes persones de bona fe, per tal que en Jay 
i tants com ell tinguin més oportunitats en el 
futur.
Com a condició per poder integrar-se a la so-
cietat, i trobar millor feina per ser independent, 
cal fer-se el carnet d’identitat nepalès. Sense 
saber quins són els orígens d’una persona, 
aquest procés és molt complicat. En Jay/Anish 
ho té molt difícil per poder aconseguir el seu 
DNI...
Rebuscant pels llunyans records encara guardats 
a la seva memòria, de sobte, un dia d’aquesta 
tardor, en Jay/Anish va poder dir al director de 
la casa d’acollida, en Krishna,  un nom que li 
recordava el seu lloc d’origen... laghara... 
I amb aquest nom, en Krishna,  va decidir 
llançar-se a l’aventura d’anar a tots els pobles 
que tinguessin  un nom semblant a “Laghara” 
propers a la caserna on el van trobar de pe-
tit, per tal d’intentar l’arriscada i esbojarrada 
tasca de trobar algun familiar del noi. Hores 
i hores d’autobús, tres dies frenètics de visites 
a oficines de policia, de preguntes a persones 
de les diferents comunitats, a oficials de les ad-
ministracions locals...Una nit, una família d’un 
poblet a tres hores caminant, arriba a la caserna 
de policia. Han sentit les notícies d’aquest jove 
retrobat. No serà el fill que van perdre fa 14 
anys mentre acompanyava  la seva mare a tallar 
herba per a la búfala?
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No tenia sentit seguir buscant, i molt menys 
anar a la ciutat, a tres hores de camí, per parlar 
amb la policia, en aquella època hi havia una  
guerra civil entre els governants i els maoistes, i 
moria tanta gent...

La policia va etiquetar a en Jay com a nen aban-
donat, li va posar el cognom “Balak”, van posar 
anuncis als diaris però mai va ser reclamant, 
per tant va ser traslladat a la casa d’acolliment 
de Bhimphedi,  on ha viscut durant 14 anys 
sota la tutela de NCO i Amics del Nepal.
Aquest conte de Nadal és una  història real, que 
s’afegeix a d’altres que parlen de nens i nenes, 
nois i noies, com la Susmita Syantang, la Bipana 
Khadka, o els germans Som i Ramesh Thami, 
que, gràcies a la incansable tasca dels respon-
sables de Balmandir-Bhimphedi-Amics del 
Nepal, han aconseguit el regal més important: 
retrobar les seves arrels, reconciliar-se amb els 
seus orígens, i ser persones úniques, impor-
tants i estimades per la seva família.

En nom de tot l’equip d’Amics del Nepal 
us desitgem el millor per aquest 2017 i 
que  sigui un any feliç i solidari.

Les marques darrera l’orella i a la mà no  en-
ganyen, tampoc les faccions... és un mira-
cle! tota la família es posa a plorar d’alegria. 
L’endemà més i més gent del poble ve a la co-
missaria per a veure amb els propis ulls el nen 
retrobat!

Fa 14 anys, una mare va sortir amb el seu fill de 
3 anys per anar a tallar herba per al seu bestiar. 
És una feina  molt comú al Nepal, tothom que 
ho ha vist ha  quedat esmaperdut observant les 
dones nepaleses carregant amb el front mun-
tanyes d’herba i pujant camí amunt com si no 
fos una feina sobrehumana... El nom d’aquest 
nen que acompanyava la seva mare era Dipen-
dra Malla, fill de Jay Malla.
Però aquell dia va succeir un fet  inesperat que 
canviaria la infància d’aquest nen. En un mo-
ment de distracció, va perdre de vista a la seva 
mare! El nen va caminar i caminar, però  no la 
va tornar a trobar. Finalment  va arribar a una 
zona urbana, on la policia el va recollir, però ell 
només va ser capaç de dir: “Jay”... 
La seva família el va estar buscant  durant set-
manes, però finalment van haver d’acceptar la 
tràgica  “realitat”, el seu fill era mort.

DIBUIXOS REALITZATS PER RAMESH SYANGTAN DE 14 ANYS, ACOLLIT A LA CASA D’ACOLLIDA 
DE BHIMPHEDI COMPARTINT 10 ANYS AMB EL JAY
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Febrer de 2016
Els partits opositors del sud del Nepal van 
aixecar el 8 de febrer el bloqueig que mantenien 
des de fèia cinc mesos a la frontera amb l’Índia 
en protesta contra la nova Constitució, una 
mesura que va enfonsar el país en una situació 
extrema de desproveïment.
Els partits de la regió del sud del Terai, discon-
formes amb el text de la Carta Magna, van ini-
ciar el bloqueig a finals de setembre de 2015, 
després de l’aprovació de la Constitució, el que 
va causar una greu crisi pel desproveïment de 
combustible, medicines i aliments en el país, i 
va portar el Govern a buscar alternatives inter-
nacionals per proveir-se.

El bloqueig a la frontera, iniciat tot just una 
setmana després de la promulgació de la Carta 
Magna el 16 de setembre, va suposar la inten-
sificació d’unes protestes que ja venien succeint 
des de setmanes abans i que van causar més de 
55 morts.

L’oPosició NePALesA AixecA eL bLoQUeig de LA 
FroNterA Amb L’ÍNdiA desPrés de ciNc mesos

El Govern nepalès va acusar a l’Índia en diver-
ses ocasions de donar suport al bloqueig dels 
partits del Terai, pertanyents a una minoria 
ètnica històricament propera al gegant asiàtic, 
una acusació negada per Nova Delhi.
Aquesta situació, unida al terratrèmol que l’abril 
passat va deixar gairebé 9.000 morts, va causar 
pèrdues de més de 10.000 milions de dòlars en 
un any negre per a la nació de l’Himàlaia, una 
de les més pobres del món, segons el sector pri-
vat.

els partits de la regió del sud del terai 
van iniciar el bloqueig a finals de setem-
bre de 2015, després de l’aprovació de la 
constitució

Els partits de Terai no van estar d’acord amb 
el repartiment administratiu contemplat en la 
nova Constitució nepalesa, aprovada després 
de set anys de debats que van començar amb la 
fi de la monarquia, per considerar que no té en 
compte les particularitats ètniques del sud.
La decisió d’aixecar el bloqueig es va pro-
duir dues setmanes després que el Parlament 
nepalès aprovés una esmena de tres articles a 
la Constitució per complir amb les demandes 
de la coalició, que aquesta va considerar llavors 
escassa i incompleta.

L’ÍNdiA i LA xiNA ANUNcieN AJUdes A LA recUPerAció deL 
NePAL

març de 2016
L’Índia va anunciar un ajut de 250 milions de 
dòlars per a la reconstrucció de zones afectades 
pel terratrèmol al Nepal, en els acords assolits 
pels seus primers ministres després de mesos 
de tensions bilaterals pel bloqueig a la frontera, 
que va derivar en una greu crisi en el costat 
nepalès.
Dos mesos després del terratrèmol l’Índia es va 
comprometre en la conferència internacional 
de donants celebrada a Katmandú aportar 1.000 
dels 4.400 milions de dòlars en ajudes 



INFORME D’ACTIVITATS 2016 NAMASTE!

anunciades llavors per a la reconstrucció, el que 
el va convertir en el major donant per països.
La partida de 250 milions de dòlars s’emmarca 
en els 1.000 milions compromesos i es destinarà 
a la construcció de 50.000 habitatges, sanitat, 
educació i recuperació de patrimoni cultural.

Alhora, els governs de la Xina i el Nepal van 
iniciar els tràmits per adoptar un tractat de lli-
ure comerç, amb el qual el gegant asiàtic busca 
contribuir a la recuperació econòmica del seu 
país veí després del terratrèmol que va patir 
l’any passat.
El primer ministre nepalès, Sharma Oli, es va 
reunir, durant la seva visita oficial a Pequín, 

amb el seu homòleg xinès, Li Keqiang, i el pre-
sident del país, Xi Jinping.
En aquestes trobades, els líders xinesos es 
van comprometre a expandir la cooperació 
econòmica entre tots dos països i van instar al 
Nepal a aprofitar noves plataformes financeres 
com el Banc Asiàtic d’Inversió en Infraestruc-
tures, impulsat per Pequín.

L’Índia anuncia una ajuda de 250 milions 
de dòlars, mentre que Xina prepara un 
acord de lliure comerç

PUshPA KAmAL dAhAL és iNvestit NoU Primer miNistre 
deL NePAL

Agost de 2016

El líder maoista Pushpa Kamal Dahal va ser 
investit  formalment primer ministre del Ne-
pal, després d’haver obtingut ahir el suport de 
la majoria parlamentària per substituir Sharma 
Oli, que va dimitir per evitar ser sotmès a una 
moció de censura.
Dahal, líder del Partit Comunista de Nepal 
(UCPN-M), va ser investit per la presidenta 
nepalesa, Bidhya Devi Bhandari, en una dis-
creta cerimònia al Palau Presidencial que va 
comptar amb la presència de part del nou 
Govern.

El nou cap de l’Executiu, que va posar en marxa 
el moviment guerriller maoista que va suposar 
el final de la monarquia el 2008, havia ocupat ja 
el càrrec aquest mateix any, encara que només 
el va retenir durant nou mesos.
Entre les formacions aliades de Dahal figura 
l’aliança de partits que representa les minories 
de la regió meridional de Terai (Madhesh), que 
van votar a favor després que els prometes-
sin que seria esmenada la Constitució amb les 
seves reclamacions territorials.
Els partits madhesi van encapçalar una onada 
de protestes després de l’aprovació al setem-
bre de la Constitució, en considerar que no els 
beneficiava, i deslligant així una crisi política i 
econòmica que va deixar més de mig centenar 
de morts, centenars de ferits i un forat de més 
de 10.000 milions de dòlars en pèrdues.
Aquest conflicte, que va arribar tot just 
després del terratrèmol que va castigar la nació 
de l’Himàlaia a l’abril de l’any passat, va dur a 
vagues i mesos de bloquejos, el que, unit al cri-
ticat exercici del Govern després de la catàstro-
fe natural, va minar el capital polític d’Oli, 
que amb prou feines va durat nou mesos en el 
poder.
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Novembre de 2016
Un dels monuments budistes més emblemàtics 
del Nepal, la gran estupa de Boudhanath amb 
tres ulls gegants de Buda, va tornar a obrir les 
portes al públic després de la seva reconstruc-
ció, després dels greus danys soferts pel potent 
terratrèmol que va colpejar al país de l’Himàlaia 
el 2015.
“Aquest és un exemple que si hi ha voluntat tot 
és possible i estic segur que motivarà a altres 
a fer un esforç semblant”, va afirmar el primer 
ministre nepalès, Pushpa Kamal Dahal, durant 
l’acte de reobertura després del sisme del tem-
ple budista.
Aquest terratrèmol i les seves rèpliques van 
causar, a més de prop de 9.000 morts, greus 
pèrdues en els set conjunts de monuments i 
edificis de la vall de Katmandú reconeguts per 
la UNESCO des de 1979 com a patrimoni de la 
humanitat, entre els quals es troba l’estupa.
La gran estupa ha estat restaurada gràcies als 
230 milions de rupies (2,1 milions de dòlars) 
recaptats per una entitat privada, el Comitè de 
Desenvolupament de l’Àrea Boudhanath, que 
denuncia que l’executiu nepalès no ha partici-
pat en el finançament del projecte.

D’aquests diners, més de la meitat, 1,41 milions 
de dòlars, van ser invertits en l’or destinat a co-
brir la part superior del santuari, que el confor-
men una base amb els tres ulls i tretze graons 
coronats per un un para-sol i un pinacle daurat.
El centre budista, construït al voltant del segle 
VII per albergar les relíquies d’una santedat, va 
reobrir les seves portes després d’una cerimònia 
de cinc dies de durada en què van participar 
monjos budistes originaris de la Xina i l’Índia, 
entre altres països.
Per als milers de pelegrins budistes que es des-
plaçaven al lloc abans del sisme, part de la im-
portància de l’estupa està en què circumval•lar 
la seva cúpula de 36 metres de diàmetre i 43 
metres d’alt que conforma la seva base aporta 
al creient la resposta als seus precs .
Segons un informe realitzat per la Comissió de 
Planificació Nacional immediatament després 
del terratrèmol, el sisme d’abril de 2015 va afec-
tar a 2.900 estructures de valor religiós o cul-
tural, d’ells, 750 van ser reduïts a trossos.
No obstant això només dos temples han estat 
reconstruïts fins ara pel Govern, al que s’ha 
sumat l’estupa recuperada per la iniciativa pri-
vada. 

L’estUPA de boUdANAth torNA A obrir AL PúbLic 
desPrés deLs terrAtrèmoLs
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BHIMPHEDI

MAHENDRANAGAR

KATHMANDU

BIRATNAGAR
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DEL 

NEPAL

PAtAN

ProgrAmes Amics deL NePAL

chiLdreN’s home. LA NostrA coNtrAPArt A NePAL
Des de mitjans de 2014, quan Amics del Nepal va acabar amb el seu estatus d’INGO per tornar a 
l’estatus d’NGO, Children’s Home va esdevenir la nova contrapart al Nepal.
Children’s Home és l’organització més antiga amb la que Amics del Nepal col·labora, doncs la 
relació entre les dues organitzacions es remet a la fundació d’Amics del Nepal, l’any 1995. 
Children’s Home és titular de tres centres: Sano Khokana a Patán, Amor Children’s Home a 
Mahendranagar i Florida International Boarding School a Mahendranagar.
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El centre va ser construït l’any 1996 gràcies a 
donacions particulars de socis d’Amics del Ne-
pal, i ampliat els anys 2001 i 2002 amb donatius 
particulars d’altres socis i amics. 
Actualment, el centre acull 24 nens i joves, la 
majoria orfes o de famílies amb pocs recursos. 
Tots els infants i joves acollits al centre estan 
escolaritzats a la Florida International School, 
situada prop del centre. 
Aquest centre esdevé el projecte més antic en el 
que Amics del Nepal col·labora.
Aquest any 2016 l’associació ha centrat el seu 
esforç en la millorar de les infraestructures i la 
gestió del centre d’acollida d’Amor Children’s 
Home. 

El centre Amor Children’s Home està situat a la 
població de Mahendranagar. Mahendranagar, 
o altrament coneguda com Bhimdatta (després 
de que Nepal esdevenís una república en el 
2008), és un municipi a l’extrem occidental del 
Nepal. Situat a 700 km de Katmandú, es troba 
a 5 km de la frontera amb l’Índia i al costat del 
riu Mahakali. 
Mahendranagar és també la novena ciutat més 
gran del Nepal, amb una població aproxima-
da de 70.050 habitants, principalment rural i 
porta d’entrada a la Reserva de Vida Silvestre 
Shuklaphanta.

Gràcies a la donació de 3000€ efectuada per la 
Fundació Francesca Roviralta, s’han pintat al-
gunes parets de les instal·lacions que estaven 
molt brutes, s’han posat mosquiteres noves a 
tot l’edifici i s’ha pogut arreglar tot el cablejat 
elèctric dels edificis del centre d’acollida.
Durant el proper 2017 es té previst arreglat tot 
el mur que rodeja el centre.

beneficiaris 2016: 24 infants i joves 

amor children’s home

A més, i gràcies a la feina del voluntariat, s’ha 
pogut posar molt d’èmfasi en el reforç escolar i 
el lleure. Així s’han fet classes de reforç d’anglès 
i d’informàtica, s’han organitzat activitats de 
lleure, com excursions i activitats esportives, i 
s’han dut a terme tallers educatius amb tots els 
nens i joves del centre. 
També, des del projecte de Salut d’Amics del 
Nepal s’ha traslladat un equip a la ciutat que ha 
realitzat reconeixements mèdics a tots els nens 
de la casa i se’ls ha comprat roba i utensilis que 
necessitaven.
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florida international 
boarding school
Des de maig del 2001, Children’s Home dóna 
suport educatiu a nens provinents de famílies 
molt pobres i comunitats marginades a través 
de la seva escolarització, així com del suport i 
assessorament a les seves famílies.
El programa d’apadrinament educatiu en 
aquesta zona té com a centre la Florida Inter-
national Boarding School (FIBS), una escola 
mixta que imparteix educació primària i se-
cundària fins al grau 10+2. 
Durant aquest any 2016 a l’escola s’ha continuat 
millorant les seves infraestructures: D’aquesta 
manera, s’ha pintat i renovat la classe dels més 
petits (Nursery), traslladant l’espai a una cam-
bra molt més àmplia i amb més llum. La 
Nursery queda ara mateix delimitada per tres 
espais diferenciats: un per jugar, un pel descans 
dels nens i l’altre per treballar. 
També s’han arreglat i pintat la plataforma del 
pati i les línies de les pistes esportives.
Com cada any, s’ha portat a terme una inversió 
per renovar el material escolar per tots els nens 
de l’escola, a més de continuar amb el treball de 
sensibilització ambiental.

beneficiaris 2016: 39 infants i joves

patan children’s home
L’organització Children’s Home, dedicada a 
l’atenció i educació d’infants, disposa des de 
l’any 2007 d’una nova casa per a nenes en una 
zona molt tranquil·la als afores de Patan, dins 
l’àrea metropolitana de Kathmandu. La casa 
acull 40 nenes de 5 a 17 anys, procedents de 
famílies sense recursos, així com nadons. Totes 
van a una escola privada de Patan. 
A la casa d’acolliment de Lalitpur la família no-
més fa que créixer, doncs després dels fatídics 
terratrèmols del 2015 cada mes s’hi acullen 
nous nadons sense família. 
Des d’Amics del Nepal s’hi col·labora activa-
ment amb quotes mensuals que serveixen per 
col·laborar amb la manutenció diària de les 
nenes i els nadons acollits a la casa. 
A més, s’hi efectua una important tasca de vo-
luntariat: Els voluntaris sobre el terreny hi han 
portat una gran quantitat de bolquers i llet per 
ajudar en la manutenció de tots els petits. A 
més, s’ha portat a terme una formació especí-
fica a les cuidadores i a les nenes d’un mètode 
molt senzill per practicar amb nadons de 0 fins 
a 9 anys d’edat basat en la medicina tradicional 
xinesa.
Per altra banda, tot l’equip d’Amics del Nepal 
va fer un regal a cada una de les cuidadores del 
centre pel festival Teej, el festival de la dona més 
important del Nepal, que va tenir lloc aquest 
Agost 2016.

beneficiaris 2016: 40 infants i joves
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bhimphedi children’s home

beneficiaris 2016: 30 infants i joves

El centre disposa d’uns 9.000 metres quadrats 
amb uns 500 metres quadrats construïts, 5.000 
metres quadrats d’hort i un jardí d’uns 1.000 
metres quadrats on els nens i nenes poden 
créixer gaudint del suau clima de la zona. Un 
equip de 6 persones amb el suport continuat de 
voluntaris ens cuidem del benestar físic i men-
tal dels nens. Tot un temple per als 25 nens i 
nenes que actualment viuen a la casa.
Des de la casa d’acolliment fem el seguiment i 
donem suport als nois que deixen el centre un 
cop ja tenen l’edat d’independitzar-se. També es 
realitza un esforç important per tal d’aconseguir 
la reagrupació familiar un cop s’ha trobat la 
família directa o bé la situació familiar del nen 
ha millorat el suficient. 
Aquest 2016 ha estat ple d’èxits en aquest capí-
tol, perquè hem recuperat el contacte amb 
les famílies de 4 dels nens i nenes del centre 
d’acolliment (Bipana, Jay, Ramesh i Som), i 
hem fet 3 reunificacions familiars (Sita, Aarati 
i Susmita). 
Amb el suport dels padrins i voluntaris d’Amics 
del Nepal esperem poder seguir ajudant molts 
més nens i nenes des del centre d’acolliment de 
Bhimphedi en els propers anys.
L’import total del projecte és de 34.413€.
Per a seguir tota l’actualitat de la casa 
d’acolliment, seguiu-nos a: 
www.amicsnepal.org/bhimphedi

La casa d’acolliment de Bhimphedi és un centre 
de propietat de la Nepal Children Organization 
fundat l’any 2001 i gestionat per Amics del Ne-
pal des de l’any 2007.
Bhimphedi és un municipi localitzat en la zona 
de muntanya mitja (a una altitud d’uns 1100 
metres), a uns 50 kilòmetres al sud de Katman-
du (la capital de Nepal). El poble té unes 1,500 
vivendes, amb uns 7,000 habitants, distribuïdes 
per tota una vall. El centre comercial és localit-
zat a la vall on s’uneixen dos rius i havia estat, 
abans de la construcció de la autovia de Prith-
ivi, punt de pas de tota la importació de l’Índia 
a la vall de Kathmandu, la capital del Districte 
i zona de descans i oci per a la família reial i 
els ministres Rana. Aquest fet fa que es puguin 
veure encara algunes construccions que mos-
tren la importància d’aquest indret en altres 
temps, com per exemple la casa dels elefants on 
es troben selles d’elefant que usaven la família 
reial per anar de caça de tigres.
Amics del Nepal realitza també projectes de co-
operació al poble, per tal de millorar les condi-
cions de vida dels seus habitants i promoure el 
desenvolupament sostenible i la igualtat entre 
ciutadans. Després del terratrèmol, Bhimphedi 
està patint un canvi important, amb l’enderroc 
de molts dels edificis històrics com l’escola. 
Però també hi ha plans de que Bhimphedi recu-
peri part de importància administrativa, fent-
lo capital de 7 dels municipis de la zona.
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Hi ha un lloc al món que pocs mortals coneixen 
i on només alguns privilegiats han pogut arrib-
ar. Les muntanyes que el custodien a mode de 
fortalesa són grises i inhòspites durant l’estació 
seca, oferint un panorama letàrgic a tot aquell 
que s’hi passeja. Tot d’una el cel es torna festa, 
i com un despertador sorollós fa reviure les 
muntanyes i els camps tot estenent de mica en 
mica una flassada d’aigua per tot. En pocs dies 
el gris i el marró es tornen d’un verd lluent, els 
rierols comencen a ressuscitar, els camps de 
blat de moro creixen imparables a pam per dia 
i els capolls de les antigues erugues eclosionen 
en papallones tan espectaculars que bé podrien 
confondre’s en animals mitològics.
Hi ha un lloc al món on regna la parsimònia i 
la improvisació, on els horaris i els plannings 
perden tota vigència, obligant als forasters a de-
senvolupar el sentit de la paciència a un nivell 
professional. Ke garné!
En aquest lloc de colors llampants, les hores 
transcorren plàcidament i sovint massa de pres-
sa entre te i te, entre ritmes bollywoodians que 
brollen de la ràdio a tot drap i l’aroma de l’encens 
que cada matí honora les infinites divinitats 
que s’encarreguen de mantenir l’harmonia de 
l’indret.

Amb els peus sempre mullats camines a través 
dels camps o carrer amunt, entre homenets 
forçuts que empenyen carros pesats i cabres 
que semblen cavalls. El autobús que porta la 
llet arriba i distribueix el seu carregament a les 
dones de la vila, que aprofiten l’avinentesa per 
fer safareig, tot rient i cridant amb la seva car-
acterística i entranyable estridència. A l’altra 
banda del carrer comencen a desfilar desenes 
de vailets repentinats i uniformats d’un blanc 
miraculós camí a l’escola, i també desenes 
d’adolescents també uniformats i curosament 
despentinats camí a l’institut.

Joana martínez bagué
voluntària a la casa d’acolliment de 
bhimphedi
 
4 maig de 2016 – 30 d’agost de 2016

Hi ha un lloc al món on els professors fan més 
campanes que els alumnes i on cada petit es-
deveniment és motiu de celebració. 
A mitja tarda els estudiants tornen cap a casa 
tot desfent-se la corbata i traient-se la camisa 
per fora dels pantalons de pinça. És hora de 
retrobar-se amb la família. En aquest racó de 
món hi habita la més nombrosa de totes, una 
família on els germans i germanes es compten 
per desenes. La seva llar és un temple en-
mig de la vall, tot i que no espereu trobar-hi 
el misticisme i la tranquil•litat pròpies d’un 
lloc sagrat... res més lluny de la realitat! Quan 
hom s’endinsa en aquest temple, tot sovint 
podrà contemplar alguns dels seus joves ha-
bitants enfilats pels arbres a més de deu metres 
d’altura fent caure els saborosos fruits de la 
primavera o damunt de les teulades, dins dels 
dipòsits d’aigua que necessiten una senzilla i 
passatgera reparació.
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Sí, sí, existeix un lloc al món on els nens cor-
ren i salten i s’enfilen sense l’ajuda de cap adult 
i sense superfícies flonges i segures on ater-
rar. I cauen, i es rasquen i es fan mal de ve-
gades, però no passa res, ans al contrari, per-
què aquests homenets i donetes adoren tot allò 
que es pot trobar dins d’una simple farmaciola 
i l’ensurt del moment de seguida es transforma 
en emoció amb la primera gota de Betadine i 
l’olor a desinfectant de mans.
Entre sorolloses riallades i crits, les germanes 
i germans es cuiden els uns dels altres amb 
delicades paraules... o bé a clatellots! La seva 
espontaneïtat i sinceritat implacable us farà 
sentir les persones més especials de l’univers 
o us enfonsarà en la més cruel de les misèries. 
Res no se’ls escapa a aquests petits lletrats!

Podreu trobar-los arreu del temple tocant la 
guitarra, assajant la coreografia de l’últim meg-
ahit del moment, practicant complicats trucs 
de màgia, cuinant plantes silvestres, plantant 
carabasses, ajudant a portar al món nous cabri-
dets o reparant qualsevol (i quan dic qualsevol, 
és qualsevol) artefacte. 
I és que els membres d’aquesta peculiar família 
posseeixen infinites habilitats. 

També els podreu veure amb cara ensopida a 
l’aula d’estudi, memoritzant i repetint la lliçó 
com lloros, o en els moments més crítics, di-
rectament adormits pel terra. Però si de veritat 
voleu assegurar la jugada i trobar-los sense pèr-
dua, busqueu una pantalla! Ordinadors, mòbils, 
televisors... la pantallamania és l’addicció més 
poderosa que pateixen aquests marrecs.
Després de tanta excitació arriba l’hora de dor-
mir. Les amoroses i increïbles mares passen re-
vista vigilant que cap espavilat s’escapoleixi de 
rentar-se les dents, mentre els més grans fan el 
ronso o comenten amb total secretisme quina 
és la noia més encisadora de l’institut. Després, 
ben d’hora, tots cauen rendits, de dos en dos, de 
tres en tres, sota els ventiladors de les caloroses 
habitacions del temple. La pau torna a regnar 
per unes hores sota l’impressionant cel estrellat 
d’aquest poblet.
Hi ha un lloc al món que posseeix una màgia es-
tranya que t’impedeix de marxar-ne. Un lloc on 
el buit que et queda mentre te n’allunyes només 
es pot omplir quan un dia qualsevol, mesos més 
tard, et despertes i t’adones que tots els records 
són reals, que tu vas ser un dels pocs mortals 
que van tenir el privilegi d’arribar a Balmandir, 
Bhimphedi.
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siphal cph
Siphal Child Protection Home és un centre 
d’acolliment d’infants depenent de la Nepal 
Children’s Organization (NCO), situat al barri 
de Siphal, al bell mig de Kathmandu. El centre 
té com a objectiu atendre infants que tenen els 
seus pares a la presó, mentre aquests complei-
xen la condemna.
Es continuen les accions dels darrers anys, com 
és el pagamanet dels serveis (llum, aiguai recol-
lida de brosses), el servei de fruites i verdures 
fresques per mantenir una dieta saludable i 
oferir el màxim de varietat possible, els serveis 
mèdics amb revisions periòdiques i la reno-
vació del vestuari.
Però creiem que Siphal necessita més, i 
aquest 2016 s’ha apostat per nous programes 
d’integració pels infants i els adolescents del 
centre, coordinats pel Miquel Comas des del 
Projecte Jove d’Amics del Nepal.

classes de reforç: Cada dia al migdia i a la 
tarda es fan classes de reforç escolar. Tots els 
nens i nenes assisteixen a les tutories fetes pels 
joves d’Amics del Nepal. Abans les feia un pro-
fessor però els nens no trobaven l’espai per 
obrir-se i explaia-se. Ara amb els seus germans i 
germanes grans poden ser ells mateixos i obrir-
se sense por per explicar els seus problemes.

beneficiaris 2016: 70 infants i joves

junts s’organitzen per comprar els ingredients, 
cuinar, servir i netejar. Tot el mes estan parlant 
del festival i ja tenen una llarga llista d’espera.

programa lúdic: Un cop al mes els infants i 
adolescents de Siphal escullen un menjar espe- 
cial. Cada dia tenen bons àpats d’arròs i llenties 
amb verdures, però un cop al mes se’ls dóna la 
possiblitat d’escollir el mejar que vulguin i tots

obres d’adaptació: Després del terratrèmol 
els edificis de Siphal es van veure afectats per-
dent espais que abans s’utilitzaven i ara per la 
seva perillositat queden tancats. Amics del Ne-
pal poc a poc fa obres de reformes per rehabili-
tar els espais i poder-los reobrir. De moment 
s’ha construït un espai per a la rentadora i ara 
es treballarà en la zona de jocs coberta.

En l’actualitat tots els programes i projectes que 
es duen a terme a la casa d’acollida estan realit-
zats directament pels joves d’Amics del Nepal. 
El PROGRAMA JOVE està directament invo-
lucrat en qualsevol de les activitats, cosa que per 
una banda ajuda a tenir més proximitat amb els 
infants i adolescents de Siphal i d’altra banda 
ajuda als joves a desenvolupar més aptituds i 
esforçar-se per aconseguir oferir un servei de 
més qualitat.



INFORME D’ACTIVITATS 2016 NAMASTE!

beneficiaris 2016: 52 infants i joves

kebs school
Els beneficiaris del programa d’apadrinament 
educatiu en l’àmbit urbà són infants de famí-
lies amb pocs recursos econòmics del districte 
de Maiju Bahal/Kumarigal (Ward 7) de la ciu-
tat de Kathmandu. Els infants són escolaritzats 
a la Kumari English Boarding School (KEBS) 
www.kumari.edu.np una escola privada situ-
ada al mateix barri, que ofereix tots els nivells 
educatius fins el grau superior. 
Al programa s’hi acullen 39 famílies (52 es-
tudiants). Només una d’aquestes famílies es 
propie-tària del seu habitatge, la resta paguen 
lloguer. La condició de les cases en general és 
molt precària. El denominador comú és l’espai 
reduït, amb un únic espai on dormen i cuinen 
famílies de 4 membres, amb matalassos amun-
tegats, sense tecnologia i poca ventilació. 
Tots els fills de les famílies estan escolaritzats, 
algunes famílies tenen ajudes d’altres ONG’s o 
d’altres programes de la nostra associació (Pro-
jecte Jove), d’altres famílies poden pagar l’escola 
d’altres germans, però no descartem la possi-
bilitat d’apadrinar els estudis d’aquests si la si-
tuació de la família no millora.
El programa educatiu de kebs també dóna 
classes de suport extraescolars per alumnes 
de classe 11 del mateix centre que formen part 
del projecte jove d’Amics del Nepal. D’aquesta 
manera els alumnes tenen un clima de confi-
ança i els joves adquireixen responsabilitats i 
habilitats per introduir·se en el món laboral. 

“L’educació no és la preparació per la 
vida, l’educació és la vida mateixa.”
Abans d’unir-me a Amics, jo estava anant a 
una escola pública on la qualitat de l’educació 
era baixa. Però un dia, de cop i volta, vaig sentir 
que havia sigut seleccionat per a rebre el patro-
cini d’Amics del Nepal. 
De seguida vaig veure que era la meva oportu-
nitat d’obtenir una bona educació. 
Com la meva educació no era bona, la meva 
família havia en part renunciat... 
Però hi ha una dita que diu: “sempre surt el sol 
després de cada nit”, i em va arribar l’oportunitat 
d’obtenir una millor educació en una millor es-
cola. Després d’aquest fet, la meva visió sobre la 
importància de l’educació va canviar dràstica-
ment.
Per ser honest, he de dir que estava cursant 
el grau 4 a l’escola del govern, però quan em 
vaig moure a l’escola privada em van donar 
l’admissió al grau 1, d’acord amb el meu nivell 
educatiu.
Aquest fet demostra el baix nivell en què estava 
anteriorment. Respecte això, em vaig mentalit-
zar en retenir i recuperar el que no havia pogut 
aprendre en els anys de classe 1, 2, 3 i 4.
I ara, amb la bona educació que he rebut, he 
sigut conscient de veure passar la meva vida 
per davant dels meus ulls i el Programa Jove ha 
afegit la capacitat de ser un bon exemple en mi.
Moltíssimes gràcies des del fons del meu cor 
al Programa d’apadrinament educatiu i el Pro-
grama Jove d’ Amics del Nepal i per afegir sig-
nificat a la meva vida sense sentit.

el meu viatge educatiu
(traducció de patricia  morales)

r o h i t 
gurung
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wlp/programa d’alfabetització de dones
Des de l’any 2005, que es va iniciar el pro-
jecte, Amics del Nepal ha pogut donar estudis 
d’alfabetització a més de 1.600 dones. 
Aquest programa de capacitació i formació està 
adreçat a dones majors de 18 anys. El programa 
comprèn classes d’alfabetització en llengua ne-
palesa i escriptura en alfabet sànscrit, així com 
la capacitació en regles bàsiques d’aritmètica i 
càlcul. 
El programa d’alfabetització és només un esglaó 
dins el programa de capacitació i empodera-
ment de dones, totes elles de procedència social 
i econòmica molt baixes, moltes d’elles sense 
una ocupació remunerada i ocupades en la 
seva família i treball de la llar. En aquest con-
text, el conjunt del programa preveu també la 
seva formació en alfabetització i capacitació 
productiva. 
Gràcies a les donacions rebudes a través de 
Migranodearena, aquest 2016 es va poder ini-
ciar una nova edició del WLP. Aquest programa 
es desenvolupa tant a la població de Mahen-
dranagar, al sud-oest del país, com a la Vall de 
Kathmandu, a les oficines d’Amics del Nepal. 

Mahendranagar és un municipi rural, situat 
a 700 km de Kathmandu, a l’extrem occiden-
tal del Nepal, amb una necessitat imperiosa 
d’atendre la comunitat de dones, la igualtat de 
gènere i l’analfabetització. Una de les comu-
nitats més afectades per la transformació de 
la zona és el grup indígena ètnic dels Tharu, 
que fins fa 10 anys formaven part del sistema 
esclavista del país i que, a dia d’avui, encara 
pateix discriminació ètnica i econòmica, vivint 
en assentaments il·legals que no disposen 
d’infraestructures sanitàries bàsiques.
Les àrees marginades dels voltants de Ma-
hendranagar es caracteritzen per la seva gran 
quantitat de prostíbuls. 

En col·laboració amb l’ong nepalesa “Thagil so-
cial development association”, es va iniciar un 
tercer grup d’alfabetització per dones que han 
exercit o encara exerceixen la prostitució en 
major o menor grau.
Més de 200 dones aquest 2016 han tingut la 
possibilitat d’aprendre a llegir i escriure, així 
com passar una estona plegades on compartir 
experiències i vivències personals.

Aquest mes d’Agost s’ha celebrat a Nepal el fes-
tival Teej, el festival més gran per la dona del 
Nepal, i les alumnes de Kathmandu ho van ce-
lebrar conjuntament a les nostres oficines amb 
tot el personal d’Amics del Nepal, prenent un te 
i dolços típics del país. Aquest estiu les dones 
també han participat en el Programa de Reci-
clatge que estan duent a terme els nostres joves, 
i han col·laborat a confeccionar els objectes del 
mercat de Nadal realitzats amb materials reci-
clats.

beneficiaris 2016: 200 dones
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compartiendo mi experiencia con Amics del Nepal
Nirmala Pandey

coordinadora WLP mahendranagar
(traducció de rocío moreno)

Me llamo Nirmala Pandey y empecé a trabajar con Amics del Nepal como coordinadora del 
Programa de Alfabetización de Mujeres en Mahendranagar en Junio del 2015. Mi familia es de 
Mahendranagar y por ello he pasado una parte importante de mi vida aquí y siempre me ha 
preocupado la injusticia social y la desigualdad de género que nos rodea. El poder implicarme en 
el Programa de Alfabetización de Mujeres, ha sido una gran oportunidad, no sólo para mejorar 
la sociedad nepalesa, sino también para desarrollar mi carrera profesional.

El programa fue iniciado en distintas pueblos de la zona y hasta el momento, ha beneficiado a 
más de ciento cincuenta mujeres analfabetas y a sus respectivos hijos y familias. Dicho acceso a 
una educación básica, ha cambiado, de una forma única,  las circunstancias de las mujeres que 
han atendido a las clases. El programa de alfabetización no sólo ha mejorado su educación, sino 
que también ha desarrollado la confianza en ellas mismas y les ha proporcionado el conocimien-
to mínimo sobre higiene para asegurar su salud y la de los que les rodean. Además, el programa 
inicial ha seguido evolucionando con el paso de los meses y en su segunda fase, se han añadido 
clases de aritmética. Por todo ello, el reto en el que se ha embarcado Amics del Nepal ha sido 
muy apreciado por las comunidades locales de una de las áreas más necesitadas de nuestro país 
y ha jugado un papel esencial en el empoderamiento de las mujeres y niñas nepalesas.

El programa de alfabetización, no sólo ha proporcionado oportunidades de trabajo a las cuatro 
mujeres contratadas como profesoras, sino que también me ha ayudado a desarrollar mi carrera, 
a colaborar con mi propio sueldo a las necesidades de mi familia y a mejorar mi inglés mediante 
clases particulares, intercambio de emails y redacción de informes. Gracias a la oportunidad 
que Amics del Nepal me ha brindado, he sido capaz de desarrollar mis aptitudes de liderazgo, 
coordinar el equipo y conseguir un contrato fijo en Mahendranagar para seguir trabajando en 
cuestiones de injusticia social. Así pues, me gustaría enviar un enorme GRACIAS! a Amics del 
Nepal y a todos sus socios por todo el cariño, inspiración y apoyo a la sociedad rural nepalesa.
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De vegades, quan m’estiro al llit, a la nit, pen-
so: sóc a Kathmandu. Per moments oblido que 
vinc de Barcelona i que parlo català i castellà, 
però tot d’una recordo qui sóc i d’on vinc, què 
faig aquí i què aprenc. 
Certament és complicat d’explicar...
Hi ha un grup de joves que es reuneix cada dia 
per discutir, crear, ensenyar i tot d’una apren-
dre. Joves que quan els preguntes qualsevol 
cosa, queden en silenci absolut i, creieu-me, 
pot ser llarg i fins i tot impossible de trencar. 
Un silenci ple de somriures, o un silenci sense 
mirades. Expressar-se, decidir, dir el que pens-
en; sembla que de vegades ho tinguin prohibit 
o els hagin pres la llibertat de contradir-te, de 
dubtar i fins i tot d’opinar. Són joves ben nor-
mals, com els d’allà, però plens d’innocència, de 
ganes d’entendre i sempre disposats a ajudar-te 

i donar-te tants cops de mans com siguin ne-
cessaris. I així des de fa més d’un any em vaig 
envoltar d’adolescents silenciosos però molt 
somrients, que mai et diran que no (però això 
no vol dir que sí), que sempre et faran replant-
ejar la realitat d’una manera que mai te l’havies 
imaginada. Hem creat diferents projectes,  ho-
raris heterogenis, programes readaptats i tot es 
resumeix finalment en 2 hores per crear pro-
jectes socials per a la comunitat, la ciutat, la vall 
i el país si s’escau. 

Els joves d’Amics del Nepal a qui l’ONG els paga 
els estudis superiors es comprometen amb una 
causa social : “Ajudar a l’ONG a ajudar la seva 
pròpia comunitat, ciutat, vall i país si s’escau”. 
I qui millor per fer aquest treball social  per a 
Nepal que els propis nepalesos. 

PROJECTE JOVE
miquel comas zamora

COORDINADOR DEL PROJECTE
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I aquest “cop de mà sempre” serà  més fort, si la 
mà és local, especialista en el terreny, un cop de 
mà nepalesa. 
Podria enumerar els tants projectes  que anem 
teixint des de Kathmandu, com mantenir en-
cesa la flama perquè els joves entenguin que no 
necessiten estrictament anar a Dubai a treba-
llar, perquè entenguin que hi ha moltes coses 
a fer i que poden aconseguir moltes coses amb 
el seu coneixement, que no fa falta de vegades 
tenir un títol per compartir el coneixement, per 
fer-los entendre que la veritat no té edat i que 
tot es pot contrastar... 
Com mantenir la flama viva perquè vinguin 
cada dia de 11h30AM a 1h30PM i també per-
què és important que estiguin allà quan hi ha 
molta gent a l’altra banda del món que es preo-
cupa per què ells, la seva ciutat, la seva vall, al 
cap i a la fi: Nepal, tingui un futur millor.  

I així cau una nit més a Kathmandu, silenciosa, 
plena d’idees, amb una gran esperança, amb 
por també – els terratrèmols mai s’obliden – 
però amb ganes de què torni a sortir el sol.
 I com de costum em pregunto on sóc i que faig 
mentre penso: “Ells són els que poden acon-
seguir-ho i fer-ho realitat.”  

beneficiaris 2016: 30 joves

El projecte jove neix amb la intenció de donar 
suport de camp a la ONG: 

- Realitzar projectes per fer un impacte 
social (com els tallers i les obres de teatre sobre 
la gestió de residus i altres problemàtiques de la 
societat). 
- Classes de reforç per a infants desfa-
vorits com les classes setmanals al darrer cam-
pament de refugiats pel terratrèmol Chuch-
hepati, Kathmandu. 
- Programes alimentaris per crear un 
sentit d’equip entre els nens i nenes de la casa 
d’acollida de Siphal. 
- Programa d’Alfabetització per a dones, 
donant suport i creant materials per ajudar les 
dones que no han pogut accedir a l’educació..

Els joves d’Amics del Nepal han crescut des 
de petits apadrinats i han tingut l’oportunitat 
de rebre una educació íntegrament en anglès i 
amb un servei de qualitat. 
Ara és el moment, quan estan plens de força i 
energia i just abans d’incorporar-se al món del 
treball per mostrar qui són i què poden fer tot 
ajudant no tan sols els més desfavorits i amb 
menys possibilitats, si no també ajudar a la 
ONG a arribar a més gent. 
Al cap i a la fi l’educació va més enllà del co-
neixement i les ensenyances que podem trobar 
en un llibre o que ens pot dictar un professor. 
L’educació és generar un espai de confiança on 
l’alumne es senti segur i pugui fer errors tot 
descobrint les seves capacitats i aptituds.
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UNA HISTORIA QUE LLEVA MI NOMBRE
abel farré

voluntari projecte jove

Hace ya más de cuatro años que dejé la vida 
convencional. Sí, esa vida que marcan los 
cánones de la sociedad. Una vida anclada en 
esa llamada zona de confort en la cual según 
parece uno consigue neutralizar su ansiedad 
“gracias” a la pérdida del riego.
Habían sido tiempos de velas para dos, de vi-
das de trabajo, de préstamos materiales y otras 
cosas que ya no recuerdo, pues tal vez ya no 
son importantes para mí. Pues llega un mo-
mento en la vida en que uno se da cuenta que, 
si no tiene una cosa, es que no la necesita.
Esta primera rotura con lo que podría ser la 
normalidad, me llevó a viajar por Latinoamé-
rica durante más de dos años. Creo que fue-
ron tiempos de autoayuda en los que aprendí a 
tomar decisiones sin tener que pensar si 
existían consecuencias, pues lo bueno y lo 
malo quedaba siempre diluído por la felicidad.
Un buen día llegué a Barcelona y me di cuenta 
que todo seguía igual, una ciudad gris volvía 
a dar forma a ese personaje llamado “Abel” 
que durante tanto tiempo estuvo conmigo. La 
palabra miedo volvía a formar parte de mis 
pensamientos, y lo que me aportaba la gente 
no despertaba ningún interés sobre mí. 
Pero por suerte un día desperté de dicho letar-
go y de nuevo intenté buscar ese camino hacia 
ese estilo de vida que tanto me había ayudado.
Esta vez buscaba hacerlo diferente y en vez de 
convertirme en ese “yo” que deambula por el 
mundo a su antojo, quería dejar mi “egoísmo” 
de supervivencia, e influenciado tal vez por la 
moda del “karma”, sentir que mi acción fuese 
comunitaria.
En mi cabeza surgía la idea de colaborar con 
una ONG y con ello se me venían un montón 
de dudas. Unas dudas que giraban básicamente 
en torno a la pregunta que tal vez muchos vol-
untarios se hacen; - ¿Qué puedo aportar yo? –
Por una parte, siempre he pensado que no he 
venido a este mundo para dar sermones a na-
die, ni menos de cuál es la mejor opción de 

vida; pues la misma es la que cada uno decida 
y sólo es aquella la que hay que apoyar. 
Por otra parte, tal vez influenciado por libros 
como “Blanco Bueno busca Negro pobre” de 
Danny Peary, un cierto respeto entorno a la 
entrada en el mundo de la Cooperación Inter-
nacional se apoderaba de mí.
Pero por encima de todo esto, el principal mie-
do era como poder actuar de forma neutral en 
cada uno de mis discursos, pues yo no venía a 
cambiar ni transformar nada; quería encontrar 
un sitio en donde compartir y sobretodo un 
sitio en donde seguir aprendiendo a escuchar.
Después de llamar a diferentes puertas, “Amics 
de Nepal” me daba la posibilidad de participar 
como voluntario en un proyecto que parecía 
encajar con mis ideales, el Proyecto Joven.
Un proyecto basado en las cosas no materiales, 
un proyecto basado en las personas. Sí, tal vez 
el camino más difícil y por ello tal vez el más 
olvidado. El camino en el que uno escucha an-
tes de actuar.
Ahora cada mañana pedía gracias, a cada uno 
de aquellos que me dejaban empatizar con su 
cultura, a cada uno de aquellos que me dejaban 
sentarme a su lado para conocer la realidad de 
su país. Al fin y al cabo, los problemas que nos 
persiguen a cada uno de nosotros se repiten en 
cada uno de aquellos sitios llamados planeta, y 
para ello existen los retos, para superarlos.
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¿Y cuáles son esos retos? El Proyecto Joven 
lucha por desarrollar la capacidad humana y 
afectiva de cada una de las personas de la co-
munidad de Majhubahal, de acuerdo con la 
cultura a la que pertenecen
El Proyecto Joven se encarga de la alfabeti-
zación de las personas mayores, de dar clases 
de repaso a los más pequeños; en definitiva, 
dar a conocer aptitudes de adaptación al ser 
humano, frente a los cambios que se presentan 
día a día en nuestra evolución como personas.
Pero llega un momento en que el Proyecto Jo-
ven, frente a esta avalancha de sentimientos 
compartidos con cada uno de aquellos que 
forman parte de esta gran familia, también 
necesita sacar a florecer sus miedos interiores 
y todo aquello que la sociedad le pone a prue-
ba. Ese es el momento en el que ahora “yo” 
recuerdo, que fue aquello que me hizo tomar 
la decisión de coger un billete a Katmandú y 
quedarme unos meses en estas tierras.
La cuestión es que este grupo de jóvenes, to-
man las artes escénicas como forma de ca-
nalización de todo aquello que llevan dentro 
y utilizan el teatro para explorar su propia 
personalidad; al momento que ponen a escena 
cada uno de aquellos problemas que arrastra la 
sociedad nepalí.

El reciclaje, la desigualdad de género, etc.. son 
temas tomados con espíritu crítico para ser 
representados, y los que es más importante, se 
ponen en tela de juicio para cada uno de aque-
llos espectadores que acuden a sus puestas en 
escena.
Está claro que cuando el arte es el estandarte 
de representación de un conjunto de perso-
nas, las cosas se vuelven mucho más fáciles; 
pues de forma subversiva se puede entrar en el 
interior de cada uno de nosotros.
Ahora me siento tranquilo, pues “Amics de 
Nepal” no viene a cambiar nada, sino que tan 
sólo se encarga de dar esas herramientas para 
que cada uno de aquellos jóvenes las usen a su 
antojo, y así puedan expresar lo que deseen.
Llegados a este punto, supongo que importe 
o no tendría que acabar hablando de mi si-
tuación actual en relación a lo que estoy 
viviendo. Supongo que esta sería la forma cor-
recta de cerrar el círculo que se inició con las 
primeras palabras de este escrito.
Pero la verdad es que, en el fondo, aunque no 
os lo creáis, soy persona de pocas palabras, 
con lo cual sólo acabaré diciendo una cosa; 
me siento feliz aquí. Tal vez es un final sencillo 
para acabar esta bonita o no historia, pero es 
sincero. Y en estos casos creo que es la sinceri-
dad lo único que importa. 
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Las personas que carecen de una ciudadanía 
están marginados y se les niega el acceso a las 
prestaciones de asistencia social del gobierno. 
Las creencias tradicionales también se ha de-
mostrado que desempeñan un papel impor-
tante en la propagación de la enfermedad en 
Nepal.
Después de dos años de inactividad, en 2016 
Amics de Nepal ha puesto en marcha de nuevo 
su proyecto de salud, de la mano de ocho vol-
untarios (Samuel Blanco, Mireia Campasol, 
Mireia Campos, Gemma Escala, Marta Febrer, 
Isaac Julià Salvador Molla, Josep Navarro) que 
han trabajado en terreno entre los meses de 
Junio y Octubre.
Josep Navarro colaboró los tres meses que duró 
el proyecto como médico y el resto del equi-
po se fue incorporando para aportar cada uno 
su parte de experiencia profesional ya fuera a 
nivel organizativo, logístico o relacionado con 
el campo de salud: enfermería, psicología, fisi-
oterapia o medicina china tradicional.

Los servicios de salud en Nepal son propor-
cionados tanto por el sector público como el 
privado, dando pobres resultados para los es-
tándares internacionales. La prevalencia de las 
enfermedades es mayor en Nepal que en otros 
países del sur de Asia, especialmente en las zo-
nas rurales. Los centros de salud, la higiene, la 
nutrición y el saneamiento en Nepal no tienen 
la calidad que deberían tener, sobre todo en las 
zonas rurales, por tanto están fuera del alcance 
de la mayoría de la población
La demanda de servicios de salud se reduce aún 
más por la falta de educación para la salud. La 
atención de la salud reproductiva se descuida, 
y sitúa a las mujeres en desventaja. En su in-
forme de desarrollo humano de 2009, la ONU 
pone de relieve un creciente problema social en 
Nepal. 

PROGRAMA DE SALUT
sergio españa i patricia morales

coordinadors del projecte
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beneficiaris 2016: 250 infants i joves

De forma paralela, algunos de nuestros volun-
tarios han desarrollado en los distintos centros 
actividades de prevención primaria y secunda-
ria como talleres de higiene de manos, higiene 
dental, yoga, taichi, formación a las cuidadoras 
sobre ejercicios para bebés basados en la me-
dicina tradicional china, mejoría de la agudeza 
visual mediante el método “Bates”, higiene pos-
tural y fisioterapia.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos 
nuestros socios y amigos por vuestra impli-
cación y apoyo en la reactivación de nuestro 
proyecto, y a todo el equipo de voluntarios que 
han decidido regalar su tiempo para mejorar la 
calidad de vida de otras personas durante este 
año que esta a punto de acabar.

Con 3957€ de recaudación en la página http://
www.migranodearena.org, gracias a la ayuda 
de socios y otros colaboradores todos los niños 
de los centros de acogida que reciben el so-
porte de nuestra organización en Kathmandu 
(KEBS, Siphal, Patán Children’s Home), Bhim-
phedi y Mahendranagar, se han podido benefi-
ciar de un examen médico para el diagnóstico 
y tratamiento de todo tipo de patologías y afec-
ciones, y se ha podido iniciar la creación de una 
base de datos  relacionada con la salud de cada 
uno de ellos, que será actualizada año tras año. 

En total se han podido realizar más de 225 revi-
siones médicas que han permitido la detección 
de múltiples patologías de etiologías diversas. Y 
una vez realizada la detección se ha hecho la de-
rivación a especialistas en los hospitales priva-
dos más cercanos mayoritariamente oftalmól-
ogos, dentistas, dermatólogos y cardiólogos.
Al mismo tiempo, también se han hecho re-
visiones a los niños y niñas de otras organiza-
ciones amigas con las que Amics del Nepal co-
labora como Dream Nepal (Malahome) y Petit 
Món.
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bhimPhedi AWAsUKA, UN ANY i mig
mònica sans i berta marin

coordinadores del programa

Un terratrèmol no és una catàstrofe 
natural, sinó la mala adaptació de l’home 
enfront d’un fenomen natural.       
Pedro Lorenzo, dr. Arquitecte

La paraula Awasuka està formada per les ini-
cials de les paraules nepaleses Aawaas Sudhar 
Karyakram, que volen dir Programa de Millora 
de l’Hàbitat. El programa està desenvolupat per 
tres entitats: Amics del Nepal, Base-A i el CCD 
(Centre de Cooperació per al Desenvolupa-
ment) de la UPC. En aquesta unió de forces que 
es va iniciar el Juliol del 2015; Amics del Nepal 
aporta el coneixement del país, Base-A la ex-
periència en arquitectura i cooperació i la UPC 
el suport logístic dels cooperants desplaçats, 
així com l’assessorament d’un expert en coop-
eració. 

L’objectiu principal del programa és enfortir 
la població i apoderar-la amb coneixements 
tècnics, socials i econòmics, per tal que pugui 
respondre millor a terratrèmols futurs. Durant 
aquest primer any i mig, els coneixements tèc-
nics s’han estat transmetent a través de la con-
strucció de prototips, l’organització de tallers 
productius i les formacions setmanals.  Un cop 
es finalitzin els prototips, es reconstruiran les 
cases de la població, on Awasuka proveirà su-
port tècnic, un paleta per casa (cap d’obra) i el 
crèdit pels materials. Així s’aconsegueix que el 
programa sigui sostenible econòmicament, ja 
que la població retornarà el valor dels materi-
als i aquests diners seran la base de rotació del 
fons de crèdit, que farà que el programa sigui 
accessible a més persones. La organització so-
cial es millora a través de vàries accions: im-
partint tallers socials per les famílies, foment-
ant la roda d’aprenentatge (els beneficiaris que 
fan d’aprenents en el 1r torn de construcció, 
després fan de mestres en el 2n) i implicant a 
les dones per tal que contribueixin en la presa 
de decisions i la transmissió de coneixements. 

La roda d’aprenentatge d’Awasuka

Com a objectius secundaris, el programa està 
desenvolupant activitats per a resoldre altres 
problemes relacionats amb l’hàbitat: el tracta-
ment de l’aigua (conscienciació i tallers), la mil-
lora de latrines i la construcció de xemeneies 
per a obtenir cuines més saludables. Aquestes 
activitats es fan en forma de tallers puntuals per 
part de formadors locals especialitzats.

Activitats de formació sobre tractament 
d’aigua i instal•lacions de xemeneies
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tràmits amb el soci local
La contrapart local seleccionada (Cooperativa 
Agrícola Agragaami) treballa per: fomentar la 
cultura de l’estalvi en la població (hàbit gens 
estès), atorgar crèdits als seus cooperativistes, 
facilitar fertilitzant a millor preu i millorar 
les condicions del seu entorn. Al setembre de 
2015, durant la seva assemblea anual, els mem-
bres d’Agragaami van aprovar acollir el progra-
ma Awasuka sota la seva organització i es van 
establir les reunions periòdiques per tal d’anar 
desenvolupant el programa.
 
tasques de recerca
Certament, una feina ingent i molt poc visible. 
El terreny s’ha estudiat des de diverses perspec-
tives: normatives vigents i bibliografia tècnica 
existents, investigació de materials locals dis-
ponibles, eines i tècniques utilitzades, geologia 
local (racionalitzant les zones d’intervenció ur-
gent), documentació necessària per fer crèdits 
a la cooperativa, informació sobre cooperatives 
d’ajuda mútua, etc...
Un fort condicionant d’aquestes tasques de re-
cerca és que a Nepal no s’accepten comandes 
ni s’atenen demandes d’informació per telèfon: 
tot s’ha de fer presencialment, seguint els cos-
tums socials que dicten que no es poden tenir 
converses importants sense un bon te davant. 
Aquest és un tret de la cultura nepalesa que fa 
que moltes coses funcionin de forma diferent. 
Una pèrdua de temps o una inversió en caliu 
humà? 

Oficina d’Awasuka a Bhimphedi

diferents espais al poble
Entrant ja en la feina més visible, cal destacar 
el muntatge de la oficina que Awasuka com-
parteix local amb Agragaami: al tractar-se d’un 
edifici públic destinat a entitats, no es paga 
lloguer. També s’han localitzat un magatzem de 
material i un taller de producció.

Taller d’Awasuka a Bhimphedi

tècnic Local
Al principi es va creure convenient contractar 
un enginyer nepalès per tal de formar-lo, per 
poder donar continuïtat al programa en un fu-
tur. Aquesta figura era important també com a 
punt de referència constant al poble, ja que els 
torns de cooperants voluntaris canvien cada 4 
mesos. A Nepal però, la realitat dels titulats su-
periors és ben diferent: no tenen interès en tre-
ballar en entorns rurals. Tot i així, es va decidir 
intentar-ho i durant sis mesos es va contractar 
a un enginyer. Però ben aviat va decidir deix-
ar el programa i marxar a treballar a la ciutat.  
Veient el resultat, actualment s’està apostant 
per apoderar més a alguns personatges locals 
amb interès en aprendre i en quedar-se a viure 
al poble.  

1. QUè s’hA Fet A NePAL?
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coordinació d’equips
La coordinació selecciona cada curs als equips 
de cooperants tècnics a través de reunions in-
formatives a les Escoles d’Arquitectura i els in-
corpora les dues reunions de treball setmanals. 
De cara a Nepal, la coordinació està sempre 
disponible per a les consultes diàries de l’equip 
en terreny. 
 
Assessor en cooperació
Es reuneix amb l’equip un cop per setmana. 
Aporta la visió global del programa i descriu 
la direcció que s’ha de seguir, gràcies a la seva 
experiència.
 
tasques de coordinadors i cooperants
La coordinació fa feines molt diverses, a més de 
supervisar la feina dels voluntaris: tasques ad-
ministratives, redacció d’acords i projectes de 
finançament, justificacions, skypes setmanals 
amb terreny, reunions, presentacions del pro-
grama, i un llarg etcètera...  
Els cooperants se centren en desenvolupar i ac-
tualitzar el disseny dels prototips, en constant 
evolució: plànols, pòsters, manuals, models 3D, 
esquemes de creixement, etc... i també preparen 
documentació per l’equip de Nepal. 

2. QUè s’hA Fet A bArceLoNA?

cooperants expatriats
Els torns a terreny dels estudiants d’arquitectura 
són de 4 mesos i escaig. Els torns es solapen 15 
dies amb els torns d’abans i després, per tal de 
garantir un bon traspàs d’informació. 
La coordinació visita cada torn durant un mes. 
Pel que fa al cooperant responsable econòmic 
d’Awasuka, aquest viu a Bhimphedi i es dedi-
ca a actualitzar setmanalment les factures de 
despeses. 

 3. eLs tres PrototiPs: PedrA, FUstA 
i bLoc

L’elecció de les tecnologies emprades en els tres 
prototips d’obra nova responen a varis criteris: 
l’anàlisi inicial de l’arquitectura tradicional, la 
possibilitat d’introduir millores i la 

disponibilitat de materials locals. 
D’aquesta manera, reconstruir i reforçar les 
cases afectades pel terratrèmol, es fa seguint un 
criteri tècnic adequat al país i als mitjans locals. 
El primer prototip que es va escollir va ser el de 
pedra i fang, ja que és la tècnica més emprada 
en l’entorn rural de Nepal. 
Els materials locals estaven disponibles arreu. 
Fent aquest prototip, es pretenia millorar una 
sèrie d’aspectes estructurals que l’arquitectura 
tradicional d’allà no contemplava, per a mil-
lorar-ne el comportament en cas de sisme; 
tot i tenir aquesta moltes característiques anti-
sísmiques.

Prototip de pedra i fang, futur edifici de vestuaris i 
serveis per a la pista poliesportiva.

Més tard es va decidir fer un segon prototip de 
vivenda d’emergència, ja que es va veure que 
aquestes eren molt precàries i que, moltes ve-
gades, la gent acaba vivint en aquests refugis 
temporals durant mesos. Per a fer aquesta vi-
venda es va escollir la fusta per a fer encofrats, 
fent que el material fos el més barat possible. 
Es tracta d’un prototip desmuntable a base de 
mòduls, que es pot construir molt fàcilment.

Prototip de fusta barata, vivenda mínima de Maia 
Didi, cuidadora de l’orfenat de Balmandir.
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Com a tercer prototip es va decidir fer-ne un de 
bloc de formigó, ja que aquest material existeix 
al poble, però no s’utilitza correctament.
En aquest cas s’ha utilitzat la tècnica de 
“mamposteria confinada”, una tecnologia anti-
sísmica molt barata que es fa servir arreu del 
món, i que a Nepal el govern no està difonent.

Prototip de bloc de formigó, vivenda mínima de San-
tamaia Didi, cuidadora de l’orfenat de Balmandir.

Paral•lelament als prototips d’obra nova, es va 
fer un prototip de reforç donant suport tècnic 
a una família que va decidir reparar i refor-
çar la seva casa de pedra i fang. Aquest tipus 
d’intervenció no està inclòs en els ajuts del go-
vern, i Awasuka ha decidit omplir aquest buit.

Prototip de reforç, de pedra i fang. Vivenda reparada 
i reforçada de la família Pradhan.

AgrAimeNt
Aquest programa no seria possible sense la 
col•laboració de tots els cooperants voluntaris, 
les coordinadores i l’assessor, la implicació i la 
confiança dels diferents finançadors. A tots ells, 
el més sincer agraïment. 
Si desitgeu més informació sobre Awasuka o 
esteu interessats en aportar fons, escriviu a les 
adreces electròniques: coord.basea@gmail.com  
o  amicsnepal@amicsnepal.org

Amics del Nepal. Coordinació General, 
infrastructura local i comptabilitat.

base A. Coordinació Tècnica i Cooperants 
Voluntaris.

ccd-UPc. Assessor Expert en Programes 
de Millora d’Hàbitat i en Cooperatives.
Ajuts al Programa en forma de pagament de 
despeses viatge per a cooperants.

Agragaami Krishak Krishi sahakaari. 
Contrapart. Cooperativa Agrícola: organit-
zació local i difusió social

coordiNAció
coordinadora general: Mònica Sans, Arquitecta i 
Cantant - Amics del Nepal
coordinadora tècnica: Berta Marín, Arquitecta - 
Base-A
Assessor expert: Pedro Lorenzo, Doctor Arquitecte 
- CCD-UPC

eQUiP hUmÀ
tècnics NePAL 2015-2016: Nerea Gezuraga, Mikel 
Zubiaga, Andrea Llanas, Valèria Cid, Àlex Espina, 
Diego Guerra,  Victoria Pous, Adrian Àlvarez, Alba 
Corbella, Andrea Martín.  Topografia: Marc Crespo. 
suport NePAL 2015-2016: Geòloga Universitat 
Uppsala: Yuliya Zuck.  Biòloga Aigua: Eva Pubill.  Pe-
riodistes: Sara Barrera i  Xavier Clarà.  Informàtic: 
Carles Turró.  Comptabilitat: Dani Roig i Geeta 
Shrestha.  Allotjament Coordinadors: Bhuphendra 
Man Pradhan.
tècnics bArceLoNA: José Carlos Sánchez, Andreu 
Llull, Àngel Joaniquet, Marta Guilera, Irene Gudel, 
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tots som voLUNtAris
El dia a dia d’Amics del Nepal està gestionat per persones que dediquen una part del seu temps 
a realitzar una acció al servei dels altres, sense esperar res a canvi. Som doncs, tots voluntaris. 
Cada un de nosaltres amb els seus motius, però a tots ens uneix l’estima i l’admiració cap al Nepal 
i la seva gent. Al llarg del 2016, més de 55 voluntaris, inclosos diversos membres de la junta, han 
viatjat al Nepal, on han col·laborat amb diversos projectes. Aquí us mostrem un recull d’algunes 
de les experiències. Aprofitem aquest espai per agrair-los a tots la feina feta, la seva implicació i 
el seu compromís.

xavier calvet (Balmandir- Bhimphedi)

Viatjar al Nepal se’m va presentar com una 
oportunitat interessant, vaig triar Amics del 
Nepal perquè hi tinc amics. Vaig fer de volun-
tari a Balmandir, ajudant en general i fent feines 
de manteniment en particular. L’experiència 
m’ha fet recordar que no tot en aquesta vida és 
la feina. La meva sensació és haver aportat al 
projecte poca cosa, el que he pogut, he guanyat 
molt més del què hi he deixat. L’estada al Nepaĺ 
m’ha fet veure clar que no tothom al món es 
mou pels diners. Nepal és una sorpresa con-
tinua.

Gràcies per aquesta sensibilitat que us honra a 
més a més de compartir-la es fa més gran.

esther roselló (Balmandir – Bhimphedi)

Bhimphedi és un paradís pel paisatge i sobre-
tot per la gent. Amb l’inestimable ajuda de 
nens i Didis vam aconseguir la fita d’acabar 
l’hivernacle  a l’hort de Balmandir, però ens 
vam quedar curts de temps per posar-lo en 
marxa....caldrà tornar-hi!!!
No podré oblidar mai la bondat de les Didis, 
són les millors mares pels nens i pels volunta-
ris!!

mireia trull (ACH/FIBBS – Mahendranagar)

Per a mi anar al Nepal era un petit somni. Tenia 
moltes ganes de conèixer el país de diversos 
alumnes que havia tingut i que m’havien mar-
cat molt com a persones. Tal com m’esperava, 
el lloc, la gent, l’experiència i els companys de 
projecte em van marcar. Nepal mai no deixa 
indiferent!”

Ariadna goñi (Projecte Jove- Katmandú)

Veure uns joves que passen de tenir tanta ver-
gonya que no et miren ni als ulls, a ser capaços 
d’exposar idees, ballar i actuar en públic o di-
namitzar tallers per a altres nens, em sembla de 
les coses més maques que he viscut al Nepal.  
Maques i que corroboren que l’esforç que s’està 
fent des del projecte Jove a Katmandú, és molt i 
val molt la pena.

maria victoria tous (Awasuka- Bhimphedi)

Nepal, Bhimphedi, puede resumirse para mí 
como cuatro meses viviendo entre las nubes - 
reales y metafóricas -, entre personas alegres y

salvador molla (Projecte Salut - Katmandú)

He participat en tres programes d’ajuda huma-
nitària a la meva vida, des de Kosovo al Senegal.
L’experiència a Nepal m’ha semblat JUSTICIA 
SOCIAL JUSTA, malgrat la redundància pel fet 
de donar suport a la part més dèbil i vulnerable 
de la societat, la infància més desafavorida.
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isabel valero (Balmandir- Bhimphedi)

Nepal no és un país que deixi indiferent a qual-
sevol, i menys si arribes de casualitat, com em 
va passar a mi. Vaig conèixer Amics del Nepal a 
través d’un amic i vaig començar traduint fitxes 
per a ells des de aquí, fins que vaig decidir apor-
tar una mica més marxant uns mesos a Bhim-
phedi, un poblet ple de màgia entre muntanyes, 
on em van acollir amb els braços oberts. La gent 
a Bhimphedi, i sobretot els nens i nenes de Bal-
mandir eren l’energia que em feia llevar cada 
dia amb ganes de fer coses noves i fer-los la 
vida una mica més fàcil. Vaig tenir l’oportunitat 
d’ensenyar anglès, d’ajudar-los a estudiar, de 
donar color a casa seva, de jugar amb ells, de 
dedicar-los tot el meu temps i d’aprendre, so-
bretot que amb l’ajuda de totes les persones que 
anem cada any i les que treballen allà tot l’any, 
que tot el que vaig viure és possible. Gràcies a 
Amics del Nepal per aquesta experiència i per 
la vida i l’energia que rebo cada cop que ho re-
cordo. 

Hi havia d’anar i vaig pensar que hi podria fer 
alguna cosa.
He treballat en agricultura bastants any de la 
meva vida i em vaig posar a buscar una ONG 
del ram, no és fàcil, però Amics del Nepal em 
van posar en contacte amb en Dani de Bal-
mandir (Bhimphedi) i volien muntar un hiv-
ernacle. Vaig buscar informació i allí els fan de 
bambú, tot un repte per mi! Però ja m’agradava. 
El projecte em va permetre conèixer una mica 
de prop com és la vida allí. La bona gent que 
t’hi trobes i els monsons que deu n’hi do.
He establert lligams dins i fora de la ONG i es-
pero participar d’altres projectes, amb ànsia! Si 
em perdo busqueu-me per allí.

sencillas que te recuerdan que para ser feliz se 
necessita mucho menos de lo que nos hacen 
creer desde aquí. Cuatro meses en los que des-
cubrir y construir una arquitectura cuyo valor 
es difícil que se aprecie en una foto o un render.  
“Puedes crear, soñar, diseñar el más hermoso 
lugar en el mundo, pero necesitas gente para 
hacer tu sueño realidad”.

marina viñas (Balmandir – Bhimphedi)

Tres anys més tard he tornat al Balmandir de 
Bhimphedi. El primer cop ja em va captivar per 
l’espai, la seva gent i l’entorn. Enguany he po-
gut veure de primera mà una gran evolució del 
centre: no tant sols s’ha fet una gran tasca en les 
instal•lacions (amb un gran hort i una granja) 
sinó també en l’organització del dia a dia dels 
nanus i de l’staff.
Durant aquests tres mesos sembla que no he 
fet res, però en el fons no hem parat ni un se-
gon: he tapat esquerdes i pintat les habitacions 
del mòdul dels grans, he treballat a l’hort, he 
fet iogurs, he ajudat a millorar els espais exteri-
ors .... També he donat suport en l’estudi, he fet 
classes d’anglès i espanyol i he preparat activi-
tats diverses buscant noves maneres d’aprendre 
cantant, ballant i jugant, fugint del sistema de 
copiar i repetir. I sobretot, he gaudit d’estar a un 
lloc meravellós amb gent meravellosa. Si haig 
de definir què ha significat per mi: una bona 
dosi d’energia que et fa veure el món amb uns 
altres ulls. 

Joan Fisse (Balmandir – Bhimphedi)

Feia més de 50 anys que sabia que aniria al Ne-
pal. No sabia com ni perquè. Quan en vaig fer 
60 els fills em van regalar el viatge.
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Del 18 d’Octubre al 18 de Novembre Amics del 
Nepal va exposar a la casa Elizalde una col•lecció 
de fotografies realitzades per l’Illia Torralba. 
L’exposició mostrava l’experiència viscuda pel 
fotògraf en els seus dos voluntariats amb 
Amics del Nepal durant els estius de 2015 i 2016. 
Les fotografies de l’Illia ens van acostar a la re-
alitat del país després dels terratrèmols del 2015, 
posant èmfasi en els projectes i col•lectius més 
desafavorits amb els que treballa Amics del 
Nepal, infants, joves i dones.

difusió/sensibilització 

trobAdA ANUAL de socis 2016 

exPosició FotogrÀFicA
 “viu Nepal”

Ens va explicar com és la vida i el dia a dia en el 
centre i com els nens a través de les activitats i 
jocs van creixent i aprenent gaudint d’un entorn 
propici pel seu bon desenvolupament personal, 
amb amor i cura. El Dani va venir a més a més 
acompanyat de la seva dona, la Manisha, profes-
sora de l’escola de Bhimphedi, que ens va cantar 
una cançó en Nepalès. 

En Miquel Comas porta 2 anys vivint a Kat-
mandú on coordina i dinamitza les activitats 
amb joves i dones en el nostre centre de la capi-
tal del Nepal. Amb les seves explicacions i víde-
os realitzats pels mateixos joves ens va encoma-
nar la seva energia, la mateixa força amb la que 
aconsegueix que els joves apadrinats per Amics 
del Nepal es comprometin i impliquin en ajudar 
a la seva pròpia comunitat mitjançant projectes 
socials que al mateix temps els fan reflexionar i 
aprendre. 

El dissabte 5 de novembre a La Casa Elizalde de 
Barcelona, va tenir lloc la trobada anual d’Amics 
del Nepal. Un any més ens vam reunir per com-
partir les experiències viscudes durant l’últim 
any, i aquest cop ho vem fer en un entorn molt 
especial, rodejats de les magnifiques fotografies 
d’Illia Torralba, dins l’exposició “Viu Nepal”. 
L’acte va estar protagonitzat per dues persones 
molt implicades amb els projectes que la nostra 
associació desenvolupa sobre el terreny. Dues 
persones que un dia van decidir anar a viure 
al Nepal i dedicar el seu temps i vides a ajudar 
aquest país. 
En Dani Roig que fa 4 anys que viu allà i més de 
dos que coordina el centre d’acollida que Amics 
del Nepal té a Bhimphedi. 
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quinto nepalès

En aquesta edició vam sorprendre a tots els as-
sistents amb un parell de partides cantades pels 
nens i nenes de Balmandir, uns lloros ben es-
pecials que van arrencar un munt de rialles i 
admiració ! Vam obtenir un benefici de 744€, 
destinat íntegrament a la casa d’acolliment (Bal-
mandir), situada a la localitat de Bhimphedi.

El divendres 23 de desembre vam celebrar el 
Nadal a La Violeta de Gràcia. Va ser un acte 
molt familiar on no hi va faltar la música. La 
Coral Christmas Carols de l’Escola Música de 
Gràcia ens va oferir un repertori de  nadales 
d’arreu del món  i els Maakalas van tancar l’acte 
amb un concert de música actual transmetent-
nos tot el seu ritme i alegria. Tampoc van fal-
tar a la festa els regals solidaris i el sorteig de 
les rifes de Nadal, tot acompanyat d’una bona 
xocolatada. Finalment també es va fer un reco-
neixement i un petit obsequi als voluntaris que 
han anat al Nepal al llarg del 2016. Es van re-
captar més de 800€. 

festa de nadal

El Dissabte 9 de Gener va tenir lloc el Quin-
to solidari d’Amics del Nepal a Sabadell. Una 
vegada més la gent de la S.C.R El Ciervo ens 
va cedir les instal•lacions per poder portar a 
terme aquest Quinto tant especial.

langtang disaster
El 17 d’Abril va tenir lloc la trobada solidària 
liderada per l’organització “Langtang Disaster”, 
en el primer aniversari dels terratrèmols al Ne-
pal, als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Amics 
del Nepal hi va participar i hi va tenir present 
amb una parada de regals solidari on es van 
poder recaptar 713,78€.
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El Ricardo Riera y el Jorge Lastra, amb la valu-
osa ajuda de les seves amistats “mañas”, s’han 
bolcat un any més a organitzar l’anomenat 
“Taper Nepal”. 
El 17 d’Abril a l’espai d’activitats i teràpies 
Cuerpo y Mente de Saragossa i el 4 de desem-
bre a la botiga, escola  de teràpies Aranatura. 
Aquestes sessions tenen la finalitat de donar a 
conèixer la casa d’acollida que Amics del Ne-
pal gestiona a Bhimphedi i aconseguir fons 
pel projecte. Aquest any s’han recaptat més 
de 500€. El Ricardo y el Jorge fa més de 5 anys 
que col•laboren amb Amics del Nepal, tots dos 
han estat a Bhimphedi en diverses ocasions, 
col•laborant com a voluntaris i fent una feinada 
increïble, coneixen molt bé els nens i tot el per-
sonal, per això les seves sessions estan plenes 
d’entusiasme per un lloc que els té el cor robat. 

taper nepal

concerts

El dissabte 12 de Novembre, el grup de teatre 
El Ciervo de Sabadell , va representar l’obra de 
teatre el Visitant Inesperat d’Agatha Christie a 
La Patronal de Sant Quirze del Vallès. Gràcies 
a la col•laboració d’Ateneu del Mòn i l’acció 
solidària del grup de teatre, tots els guanys de 
la venda d’entrades (765€) van anar destinats a 
la casa d’acolliment d’Amics del Nepal a Bhim-
phedi.

teatre

El 10 de Març va tenir lloc al conservatori de 
música de Barcelona un concert per celebrar 
el dia internacional de la dona. La Cristina 
Morales, presidenta d’Amics del Nepal, i al-
tres professores, van fer un esplèndid concert 
que va servir per recollir diners pel projecte 
d’alfabetització de dones al Nepal que portem 
a terme a Katmandú i Mahendranagar. Es van 
recaptar 400€ que van anar destinats al projecte 
d’alfabetització de dones.
El 19 de Juny es va celebrar a la Societat Coral 
ELS AMICS de Terrassa un fantàstic concert de 
Gigi i Laura per recollir diners per les activitats 
de voluntariat a Mahedranagar.

El 27 de Juny a la tarda va tenir lloc a Rellinars 
el segon concert solidari per recollir diners pel 
projecte de Mahendranagar.  En el primer con-
cert es van aconseguir 400€ i en el segon 170€, 
tots aquests guanys van viatjar a l’estiu cap a 
Mahendranagar i es van destinar a les activitats 
que van portar a terme els voluntaris a la casa 
d’acolliment Amor Children’s Home. 

calendari
Un any més hem editat un calendari amb les 
fotos realitzades per Illia Torralba. El  calendari 
el tenim a la venda per 5 euros. Encara ens en 
queden!
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President: Enric Recoder
Vice-President: Anna Brunet
Secretari: Elisa López
Tresorer: Ramon Coderch
Vocals: Cristina Morales, Judith Manzanal, 
Sergio España, Mireia Crosa, Patrícia Morales, 
Rocío Moreno, Neus Saperes.

eQUiP tècNic A bArceLoNA

Apadrinaments: Mireia Crosa, Cristina 
Morales i Josefa Camardons
Bhimphedi: Mònica Sans i Enric Recoder 
Children’s Home: Mireia Crosa i 
Josefa Camardons
Mahendranagar: Rocío Moreno i 
Neus Saperas
Kebs: Patrícia Morales i Elisa López
Siphal: Esquip de Junta
WLP: Rocio Moreno

Projecte jove: Mireia Crosa
Salut: Sergio España i Patricia Morales
Voluntariat: Anna Brunet
Awasuka: Mònica Sans
Gestió econòmica: Judith Manzanal i Anna 
Carreras
Comunicació: Enric Recoder, Anna Carreras 
i Ramon Viladomat
Girona: Karl Jhanke
Administració: Mª Eugènia Aleix i 
Núria Férriz 

eQUiP tècNic A NePAL
Coordinador de projectes: Mohan Tiwari
Comptabilitat: Geeta Shreshta
Didi: Sarada Chitrakar

Bhimphedi/Joves: Daniel Roig
WLP/Joves/Siphal: Miquel Comas

 L’AssociAció 

bAse sociAL

395 socis i padrins
48 voluntaris

dAdes ecoNÒmiQUes 2015
El passat 3 de Juny es va celebrar l’assemblea 
annual de l’Associació Amics del Nepal, en la 
que el tresorer, Ramon Coderch, va presentar 
els ingressos i despeses del l’exercici 2015, així 
com el balanç de situació del mateix.
El resultat de l’exercici va donar un saldo positiu 
de +17.444,78€, que serà regularitzat durant 
l’exercici 2016.
Tothom va coincidir en destacar l’esforç efec-
tuat durant un any tan complicat, on tan els in-
gressos com les despeses han assolit  xifres ex-
traordinàries per l’associació degut als fatídics 
terratrèmols de l’abril i maig de 2015, i els 
comptes van quedar aprovats.
 

A la mateixa assemblea es va aprovar el pres-
supost per al 2016.
El pressupost s’ha fet tenint en compte els di-
ners a amortitzar de 2105, però tornant a un 
escenari usual pel que es refereix a ingressos/
despeses de l‘associació . D’aquesta manera 
està basat en la despesa i els ingressos corrents, 
quedant de la següent manera:
 
· Total despeses 2016:   180.277,03€
· Total ingressos 2016:  187.000,00€
· Resultat exercici:          + 6.722.97€
 
El pressupost va quedar aprovat per unanimi-
tat.
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Padrins i socis: 98.951,81€
Don. privades/fundacions: 63.171,82€
Donacions particulars: 85.015,00€
Regals solidaris/festes/loteria: 9.927,69€

Interessos bancaris: 6,51€

Gestió i administració: 18.355,46€
 Salaris: 0,00€
 Arrendament: 5.270,76€
 Assegurança: 40,29€
 Serveis bancaris: 1.151,60€
 Suministres: 713,26€
 Altres serveis (correus/material 
 oficina/imprenta/servidor): 6.522,41€
 Tributs: 144,77€

 Ativitats 4.657,14
Programes i Projectes Nepal: 191.756,30€
Previsió transf. projectes: 28.671,00€
Ajust IVA: -21,74€

Amortització: 867,03€

iNgressos 2015

desPeses 2015

totAL desPeses 239.628,05€

totAL iNgressos 257.072,83€

comPArAtivA exercicis ecoNÒmics 2014 i 2015
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Estem acostumats a sentir que després de la 
tempesta sempre arriba la calma. Però al Nepal, 
després de la tempesta produïda pels fatídics 
terratrèmols de 2015, el que va quedar va ser 
una capa de fang que fa més difícil l’aixecar-se i 
seguir caminant.
En un món cada cop més globalitzat, les 
desigualtats es fan cada vegada més importants. 
Vivim en una societat on l’individualisme i els 
interessos econòmics passen per sobre dels 
drets més fonamentals dels individus. Els go-
verns s’embarquen en absurdes curses arma-
mentístiques, de quotes d’immigració i de qui 
fa el mur més llarg i més difícil de saltar...
Però, per altra banda, aquesta globalització ha 
aconseguit el que fa 100 anys semblava impos-
sible: un grup de gent normal, amb una vida 
normal i uns interessos normals de Barcelona 
i rodalies s’esforça per tal que un grup de gent 
normal que viu amb dificultats al Nepal pugui 
tirar endevant.
Aquest 2016 hem notat més que mai aquest 
recolzament. Després d’un 2015 ple de solidari-
tat, el 2016 podia ser un any perillós, doncs la

editorial
Enric Recoder

President

gent ja ha fet un esforç afegit durant l’any ante-
rior. 
Però la realitat és ben diferent, i l’associació se-
gueix més viva que mai recolzant als col.lectius 
més desfavorits del Nepal.
En aquest sentit vull agrair de manera efusiva 
a tots els socis, padrins, amics i donants de 
l’associació pel seu esforç i confiança, any rere 
any, convidant-vos a tots a participar del dia a 
dia de l’associació, doncs Amics del Nepal sou 
vosaltres.
Agrair a totes les persones que formen part de 
l’equip de treball de l’associació: tots fent una 
tasca admirable, sense mai defallir, de manera 
totalment voluntària (Amics del Nepal no des-
tina ni un sol euro a sous a Barcelona).
I agrair molt especialment a la Cristina Mo-
rales, presidenta de l’associació fins aquest 
passat mes de juny, pel salt de qualitat que ha 
donat a l’associació durant aquests últims dos 
anys i per servir-nos de far en qualsevol mo-
ment d’adversitat.

Gràcies a tots.
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agraïments
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BHIMPHEDI




