MEMÒRIA ACTIVITATS 2002
AMICS DEL NEPAL

Amics del Nepal
Amics del Nepal és una organització no governamental creada l’any 1995. Els seus objectius són
donar suport a organitzacions nepaleses en defensa del món de la infància, especialment aquelles
que gestionen escoles i centres d’acollida per a nens i nenes orfes o desemparats.
Amics del Nepal és una organització que compta, l’any 2002, amb 350 sòcies i socis que
contribueixen al suport de les activitats que es desenvolupa. Així mateix, l’associació rep el suport
d’Administracions Públiques i d’entitats privades per les seves activitats.
Amics del Nepal disposa d’un local propi de 180 m2 situat al carrer Diputació, 296 baixos, on
desenvolupa les seves activitats de sensibilització i hi té les seves oficines. A l’associació hi
treballa una persona de suport administratiu i projectes amb contracte a mitja jornada i un
coordinador d’activitats a temps parcial. També es disposa de personal voluntari per a la
realització de diferents programes i activitats que es realitzen al llarg de l’any.

Nepal
Nepal està considerat per les Nacions Unides
com un dels països més pobres del món i un
país escassament desenvolupat. Segons
l’Informe de Desenvolupament Humà, el
2001 la seva renda per càpita era de 244 US
dòlars, amb una expectativa de vida de 58
anys i un índex d’analfabetisme del 60%
entre els majors de 15 anys. Entre els
principals problemes de la població hi figura
una insuficient dieta calòrica i una
inadequada atenció sanitària a nivell primari,
a més de greus mancances de salubritat de
l’aigua
i
unes
precàries
condicions
higièniques.
Nepal és una país que està situat entre dues
grans potències, Xina (Tibet) i l’Índia, amb
una població de 23 milions d’habitants, el
40% de la qual és menor de 15 anys i prop
del 90% viu a zones rurals amb una
estructura econòmica molt primària. Els
sistemes d’educació, salut, transport i
comunicacions
són
d’una
escassetat
extrema.

Malgrat
els
esforços
governamentals
orientats a la dinamització del sector rural, en
la implantació d’educació gratuïta a nivell
primari, en la construcció de noves carreteres
i telecomunicacions o en l’establiment de
centres d’atenció primària en àrees rurals, els
avenços
obtinguts
són
encara
poc
apreciables.
En els darrers anys, gràcies als esforços de
moltes ONG d’arreu del món s’han pogut
construir noves escoles, centres de salut i
altres equipaments socials en molts indrets
del país. Tot i això, una gran part de la
població segueix sense millorar les seves
condicions de vida, especialment els nens i
nenes que pateixen l’abandonament o la
desestructuració familiar.

Contraparts locals
Per aconseguir el seu objectiu, Amics del Nepal té establerts convenis de col·laboració amb ONG
del país que treballen en el món de la infància, disposant de centres i serveis d’acollida d’infants
desemparats.

CHILDREN’S HOME
Centre d’acollida
Children’s Home. Katmandú
Amor Children’s Home. Mahendranagar
És una organització que disposa de dos centres d’acollida per a nens i nenes orfes i abandonats.
Un dels centres és per a nenes, situat a Katmandú i l’altra per a nens, situat a Mahendranagar
(oest del país). El centre de Katmandú acull actualment 29 nenes i l’orfenat de Mahendranagar 62
nens.

NEPAL CHILDRENS ORGANIZATION (NCO)
Centres d’acollida:
Balmandir Katmandú
Siphel Katmandú
Bhimpedhi
Beni
Panchkal
Dhangadhi
La Nepal Children Organization treballa en donar acolliment i educació a nens i nenes orfes i
disposa de centres repartits arreu del país. És una organització no-governamental que es sustenta
amb ajudes internacionals.

CENTRE ANASHRAM
Centre d’acollida d’infants
Biratnagar
El centre Anashram està situat a la localitat de Biratnagar, al sud-est del país. Actualment el centre
acull un total de 80 nens i nenes orfes o abandonats i una comunitat de 15 persones grans que
conviuen en el mateix orfenat.

MAITI NEPAL
Centres d’acollida Kathmandu
Teresa School
Centre d’atenció sanitària
Camps de prevenció
Hospici VIH / Sida
Maiti Nepal és una organització a donar acollida i suport a nenes i noies desemparades, moltes
d’elles rescatades de la prostitució en bordells de l’Índia. Moltes d’aquestes noies pateixen
malalties com la sida, i en alguns casos tenen fills petits. L’organització els proporciona una casa
d’acollida on poder refer la seva vida preocupant-se també de troba’ls-hi un treball pel seu futur i
auto suport. Maiti Nepal disposa, així mateix, de cases d’acollida, per a nens i nenes orfes o
abandonats de la regió de Katmandú, d’un hospici per a noies amb sida i centres de trànsit als
punts fornterers amb Índia.

Programa d’Apadrinaments
Els nens i nenes de Nepal
La població jove i els nens i nenes són el símbol del canvi. Per això, donar resposta a les
necessitats del nens i nenes és un requisit essencial per desenvolupament de la societat. A Nepal
uns 9 milions de nens i nenes viuen en àrees rurals. La majoria dels seus pares no saben llegir ni
escriure i amb ells han de compartir el treball familiar. Degut a la pobresa material de la família, la
majoria del nens i nenes nepalesos tenen negat el progrés. Nepal és un dels països amb un índex
més alt de mortalitat infantil i un dels més baixos en escolarització de tot el continent asiàtic.
La mort d’un nen o nena és sempre la pèrdua d’una nova esperança. Cada dia moren al món
35.000 nens i nenes per problemes de mal nutrició i per malalties curables. La UNICEF ha calculat
en 25 bilions de dòlars la quantitat necessària per protegir la infància del món, el mateix que es
gasta anualment Occident en cosmètics i perfums. Davant d’aquest panorama i d’aquestes xifres,
tothom ha de ser conscient de l’esforç que cal fer i com pot ajudar.
Les organitzacions nepaleses amb les que Amics del Nepal col·labora tenen com a objectiu donar
un desenvolupament integral als nens i nenes que més ho necessitin, fent-los competents i
educant-los per un futur i amb millors oportunitats de vida en l’etapa adulta.
El programa d’apadrinament que realitza Amics del Nepal va dirigit especialment a nens i nenes
acollits en centres en els quals no disposen d’altres recursos que les ajudes de l’exterior. Gràcies
a aquests recursos, els centres poden proporcionar als infants allotjament, educació, vestuari i
assistència sanitària. Una altra forma de col·laboració es participar en l’escolarització d’un nen o
nena d’una àrea rural del país.
En el moment de formalitzar el compromís d’apadrinament, es rep una proposta de nen o nena a
apadrinar d’alguns d’aquests centres, amb una fotografia, l’historial de l’infant i les seves
afeccions. Anualment es rep un informe de l’escola amb les qualificacions. Regularment el nen o
nena escriurà als padrins, així com els padrins també podran escriure’ls.
El seguiment dels nens i nenes apadrinats es realitza mitjançant l’Associació que, al llarg de l’any,
programa visites de control als centres i la supervisió sobre el terreny del seu estat i evolució. Els

padrins podran també conèixer i visitar personalment els seus afillats en el cas que viatgin al
Nepal.
Participa del somriure d’un infant és una acció del programa d’apadrinaments que consisteix en fer
arribar a tots els nens i nenes acollits en els centres, una joguina. Els padrins que vulguin poden
fer arribar els regals als nens i nenes apadrinats. Per tal que tots tinguin joguines es compta amb
la col·laboració d’altres entitats, cal destacar la participació dels alumnes de l’Escola Pública Milà i
Fontanals de Barcelona en la campanya del 2002 amb la donació de joguines didàctiques.
El programa d’apadrinaments compta amb donacions puntuals que permeten equipar les
instal·lacions o els nens i nenes amb petites adquisicions: equips de vídeo, tovalloles, sabates,
bicicletes, mobiliari..

Projectes de cooperació
A través dels projectes, Amics del Nepal dona suport a aquestes entitats, facilitant-los els recursos
per sostenir les seves actuacions i col·laborant amb elles en projectes vinculats amb l’educació i la
sanitat. Amics del Nepal també canalitza recursos per a la construcció i manteniment regular de
centres per a infants, participant activament de les seves necessitats més urgents.
Amics del Nepal ha signat un contracte de col·laboració amb l’organització holandesa, SNV, que
treballa a Nepal amb establiment a Katmandú, per a la millora de la gestió, del control i seguiment
dels projectes que es duen a terme i per abordar nous projectes compresos dins una acció més
global.

SNV Servei Holandès de Cooperació al Desenvolupament, és una agència pel
desenvolupament multicultural amb seu als Països Baixos, que opera internacionalment. SNV
recolza a organitzacions a 27 països a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i Europa, que volen
desenvolupar i millorar les seves capacitats. SNV treballa amb organitzacions que desenvolupen
la seva tasca a nivell local o de districte. Aquestes organitzacions presenten serveis a grups de
gent pobre en zones remotes, i es preocupa dels seus interessos. La política de SNV es concentra
en tres àrees de treball: gestió de recursos naturals, gestió local i desenvolupament del sector
privat. SNV al Nepal manté línies de cooperació amb organitzacions de districte governamentals i
no governamentals, associacions de negoci i a nivell nacional amb els Ministeris de
Desenvolupament Local, Conservació del Sòl, Ciència i Tecnologia, i Consell de Turisme de
Nepal.

☼ REPARACIÓ D’UNA ESCOLA I CONDICIONAMENT DEL TERRENY
Contrapart local: Escola Residència Namuna Machhindra, Kirtipur
Amics del Nepal treballa per a la recerca de suport per aquest projecte.
Cost del projecte: 2.933 €
Aquest projecte es realitza durant els anys 2002 i 2003.
Projecte presentat per SNV.
L’Escola Residència Namuna Machhindra és una de les escoles més antigues de les escoles
socials de Lagankhel. L’estructura física de l’escola la col·loca en una situació difícil sobretot
durant l’època dels monsons. La zona d’esbarjo, que es situa al pati central, s’inunda totalment i
moure’s d’un edifici a l’altre es fa gairebé impossible. Degut a aquesta problemàtica, el nombre de
nens i nenes s’ha reduït i la pretensió de l’escola és incrementar la inscripció d’aquells nens i nens
locals que fins ara no han assistit mai.
Quan el govern va fracassar en dirigir les escoles, la majoria d’elles va haver de tancar les seves
portes. Però, la junta d’aquesta escola en particular no els hi va donar cap esperança i, en canvi,
va convertir l’escola en una escola social i va fer grans esforços per tal de continuar proveint
educació als nens i nenes del districte de Lalitpur. L’estructura física de l’escola es troba ara en un
estat deplorable i els fons reunits mitjançant les quotes d’ensenyament arriba només per pagar els
salaris del personal que hi treballa. Aquesta és una escola per famílies pobres i de classe
mitja-baixa, a més, és una dels poques escoles que té un sistema d’ensenyament integrat on nens
i nenes cecs tenen l’oportunitat d’estudiar amb nens i nenes de la seva edat en un entorn normal.
Des del moment que aquesta escola ha sobreviscut els cruents períodes en què els ajuts del
govern no existeixen, no hi ha dubte sobre la possibilitat de la seva continuïtat.
☼ CAMPAMENT DE SALUT DE 7 DIES A L’ÀREA RURAL DE NUWACOT
Contrapart local: SAV-KCHS (Social Action Volunteers Kanti Children’s Hospital Society)
Amics del Nepal treballa per a la recerca de suport per aquest projecte.
Cost del projecte: 2.011 €
Aquest projecte es realitza durant l’any 2002.
Projecte presentat per SNV.
L’associació d’alumnes de Godavari es va iniciar per ex-alumnes de les escoles de St. Xavier i St.
Mary i ha contribuït de forma molt important a la superació de la població desvalguda de Nepal.
Aquests voluntaris provenen de diferents àmbits i ha estat realitzant la seva tasca a l’Hospital de
Nens de Kanti’s Children, proporcionant aliment, allotjament, vestit, transport i medicaments
necessaris.
L’organització de Camps de Salut es deu a la impossibilitat per fer arribar la població necessitada
d’atenció mèdica de les àrees remotes a l’hospital; àrees on el nivell de coneixement higiènics i
sanitaris és molt baix. Aquest desconeixement és un factor notable en les causes de la mortaldat
infantil.
Els objectius d’aquests campaments són donar el tractament i els medicaments necessaris als
nens i nenes malalts sense cap cost per a les famílies; sessions d’assessorament per a la població
local per a crear coneixements sobre malalties, higiene i sanejament; entrenament educatiu pel
flux addicional d’informació sanitària a les poblacions veïnes; i estímul als voluntaris sanitaris
mitjançant la seva valuosa contribució en activitats socials.

☼ GRANJA D’ANIMALS
Contrapart local: Amor Children’s Home
Amics del Nepal treballa per a la recerca de suport per aquest projecte.
Cost del projecte: 24.475 €
Aquest projecte no té data prevista a l’espera de la recepció d’ajut econòmic.
El projecte de crear una granja d’animals (pollastres, porcs, vedelles i búfals) va adreçat als nens
del centre Amor Children’s Home. La seva finalitat és generar productes càrnics i làctics per a
l’alimentació dels nens i nois del centre i a la vegada ajudar a cobrir part de les despeses, venent
els productes restants als mercats locals.
ja és de uns 19,500 US$.
☼ TALLER DE CONFECCIÓ
Contrapart local: Amor Children’s Home
Amics del Nepal treballa per a la recerca de suport per aquest projecte.
Cost del projecte: X €
Aquest projecte no té data prevista a l’espera de la recepció d’ajut econòmic.

Aquest projecte es basa en poder muntar un taller de confecció per als nens del centre d’Amor
Children’s Home. El cost inclou la construcció del taller i els materials de sastreria així com la
contractació d’un director per a la formació i la gestió del taller. Aquest projecte també beneficiaria
a dones amb situació desfavorida, ja que també s’obriria a la seva contractació.
La seva finalitat és aconseguir que els nens puguin vendre les confeccions als mercats de la zona
i així poder tenir un medi de vida un cop acabin els estudis elementals.
☼ CONDICIONAMENT D’UNA CASA PER A CENTRE D’ACOLLIDA A LA LOCALITAT DE
BENI BAZAR
Contrapart local: NCO
Aquest projecte es realitza durant els anys 2001 i 2002.
Aquest centre rehabilitat tindrà capacitat per acollir a 15 nens i nenes de les àrees de Maydi,
Lumbini, Gandaki, Rapti i Karnali river area. Els terrenys i la construcció són propietat de la NCO.
En aquesta parcel·la hi ha dos edificis, un per a oficines i el segon per a centre d’acollida.

☼ CENTRE D’ACOLLIDA D’INFANTS A LA LOCALITAT DE BHIMPEDHI
Contrapart local: NCO
Amb el suport de Caldes Solidària, Ajuntament de Cornellà i Fundació Roviralta.
Aquest projecte es realitza durant els anys 2001 i 2002.
La petició d’ajut per a aquest projecte originàriament consisteix a la restauració d’una casa ja
existent a la localitat de Bhimpedhi, situada al sud de Katmandú en un terrenys de propietat de la
NCO. Aquesta casa amb més de cent anys d’antiguitat, malgrat tenir una estructura ben
conservada, presentava diverses deficiències que la feien no apte per a ser una casa per infants.
Davant la impossibilitat de restaurar i condicionar l’edifici s’opta per la construcció de dos mòduls
de planta baixa, cadascun amb una capacitat de 12 nens o nenes i una mainadera. Cada un
d’aquests mòduls, de només planta baixa, té les mateixes característiques d’una casa familiar.

☼ SUPORT LEGAL
Contrapart local: Maiti Nepal
Amb el suport del Col·legi d’Advocats de Barcelona
Aquest projecte es realitza durant els anys 2001, 2002 i 2003.
L’organització Maiti Nepal, d’ajuda a noies abandonades a les fronteres del Nepal procedents de
la prostitució a l’Índia, realitza una feina de portar als acusats de traficar amb aquestes noies
davant els tribunals del Nepal. El projecte consisteix en donar suport a l’organització per poder
contractar advocats locals i poder portar l’acusació i la causa davant els tribunals.
☼ PROJECTE DE SALUT PER ALS CENTRES D’ACOLLIDA
Contraparts locals: Children’s Home i Anashram.
Aquest projectes es realitza durant els anys 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002.
* S’adjunta article amb el desenvolupament del projecte.

El Programa de Salut beneficia a 200 nens i nenes, d’edats compreses entre els 5 i els 17 anys als
centres gestionats per les contra-parts locals situats a Katmandú, Mahendra-nagar i Biratnagar.
El programa s’ha dut a terme amb infermeres expatriades durant períodes de 2 a 4 mesos durant
3 anys consecutius per a la revisió mèdica de nens i nenes i per a la formació sobre temes
sanitaris i d’higiene personal. Actualment el projecte es troba amb la fase final, amb la contractació
d’infermeres locals.

☼ AULES INFORMÀTIQUES
Contraparts locals: NCO i Children’s Home
Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya i amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
Aquest projecte es realitza durant els anys 2000, 2001 i 2002
*S’adjunta article de premsa.
Dotació als centres NCO – Balmandir, Katmandú; Children’s Home – Katmandú i Amor Children’s
Home – Mahendranagar d’aules informàtiques. Informàtics expatriats instal·len els ordinadors i fan
la primera formació per als nois i noies dels centres. Personal local s’encarregarà d’impartir
classes periòdiques d’informàtica i ofimàtica.

☼ REPARACIÓ I MILLORA DEL CENTRE D’ACOLLIDA DE MAHENDRANAGAR
Contrapart local: Children’s Home
Aquest projecte es realitza durant l’any 1999.
La construcció d’aquest centre es va realitzar gràcies al donatiu d’una sòcia d’Amics del Nepal.
Posteriorment s’han realitzat obres de millora de la instal·lació: pavimentació del pati, construcció
del porxo, i instal·lació de les cistelles de bàsquet.

ACTIVITATS 2002
●

PUBLICACIÓ DEL NAMASTE

Butlletí informatiu de periodicitat trimestral.

●

CONGRÉS DE LA SIDA A BARCELONA

Del 7 al 12 de juliol de 2002.
L’associació ha col·laborat per a fer possible la participació dels responsables i dels metges de
l’associació Maiti Nepal per a la participació en aquest congrés internacional que tindrà lloc a
Barcelona.

●

CURSOS DE LLENGUA I CULTURA NEPALESA

Del gener al juny de 2002.
A la seu de l’associació s’imparteixen classes tots els dimarts i els dijous cursos de llengua i
cultura nepalesa, pel professor Dick Bahadur. Les classes estan obertes a totes les persones
interessades en conèixer la llengua i la cultura del Nepal.

●

FESTA DE LA DIVERSITAT

Del 3 al 5 de maig de 2002.
Participació de la festa organitzada per SOS Racisme amb la presència d’Amics del Nepal amb un
stand.

●

CICLE ÀSIA, UNA MIRADA SOLIDÀRIA

De l’octubre de 2001 al març de 2002.
Aquest cicle ha estat organitzat conjuntament amb SICOM (Solidaritat i Comunicació) amb el
suport del Gabinet d’Integració Europea i Solidaritat de la Diputació.
El cicle de conferències que té lloc a la seu de l’associació pretén obtenir una visió sobre la
situació actual de diferents països del continent asiàtic. Els països tractats per aquest cicle han
estat: Afganistan, Birmània, Índia, Xina, Aràbia Saudita, Indo-Xina: Cambodja, Vietnam i Laos,
Iraq, Iran, Filipines, Repúbliques Caucàsiques i Nepal a càrrec de periodistes i especialistes en
aquests països.
Altres activitats que han acompanyat al cicle han estat la projecció dels audiovisuals Nepal, únic i
divers realitzat per TV3 i Tengboche, al cor de l’Himàlaia del programa Thalassa, del Canal 33; les
exposicions Les festes populars de Nepal i Tangkas tibetanes; i una mostra d’artesania nepalesa.

●

TROBADA ANUAL D’AMICS DEL NEPAL

Del 6 al 7 d’octubre de 2001
La trobada d’aquest any es va celebrar a la casa de colònies Can Calçada, a la comarca de la
Selva. Hi van participar prop de 200 persones durant tot el cap de setmana, amb sopar nepalès,
realitzat per joves nepalesos residents a Barcelona, tallers de jocs, festes i gastronomia, a més
d’una festa per celebrar el Dashain, el més gran festival anual de Nepal.

●

FESTIVAL DEL TIHAR (FESTA DE LA LLUM)

1 de desembre de 2002
La comunitat nepalesa de Barcelona va organitzar el Festival del Tihar (Festa de la Llum) una de
les celebracions més populars i tradicionals del calendari festiu nepalès, amb una gran festa a la
seu de l’entitat. En aquesta celebració hi van participar més d’un centenar de persones vinculades
amb l’associació i altres esporàdiques. L’acte estava obert a tothom, amb convocatòria pública
realitzada a través dels mitjans de comunicació de Barcelona, i consistí amb diferents actuacions
musicals i de dansa tradicional, així com en una degustació de menjars de la cuina tradicional
nepalesa.
●

MOSTRA D’ARTESANIA NEPALESA

De l’1 de desembre de 2002 al 15 de gener de 2003
Celebració d’una mostra de productes nepalesos a la seu de l’entitat. La Mostra té com a finalitat
vendre productes típics nepalesos i també productes realitzats per joves de les entitats amb les
que l’associació col·labora al Nepal per al finançament de projectes i activitats a l’associació.
Aquest any, els organitzadors de la mostra van ser Image, Art & Handicraf de Katmandú.
●

CICLE DE CINEMA ORIENTAL

Del 16 de desembre de 2002 al 4 de gener de 2003
En aquest primer cicle de cinema Oriental, celebrat a la seu de l’entitat, es van projectar un total
de quatre pel·lícules:
-

16 de desembre: Ni uno menos (1998) País: Xina. Director: Zhang Yimou.
Intèrprets: Wei Minzhi, Zhang Huike

-

23 de desembre: La ducha (1999) País: Xina. Director: Zhang Yang. Intèrprets: Xu
Zhu, Wu Jiang, Peng Du

-

30 de desembre: Oriente es oriente (East is East) (1999). País: Gran Bretanya.
Director: Damien O'Donnell. Intèrprets: Georger Khan, Ella Khan, Sajid Khan,
Meenah Khan, Maneer Khan, Saleem Khan.

-

4 de gener: Himalaya. L’enfance d’un chef (2000) País: França-Nepal. Director: Eric Valli

L’objectiu del cicle era apropar diversos aspectes de la cultura oriental a partir de la introducció de
noves fòrmules de la nova societat emergent en aquests països, com era el cas de les dues
pel·lícules xineses; el problema de l’adapació d’immigrants paquistanesos a la Gran Bretanya
després de dues generacions i la imatge de les formes actuals de vida d’una comunitat que viu a
més de 4.000 m als Himàlaies.

