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 Amics del Nepal és una organització no
governamental sense ànim de lucre,
creada l’any 1995, amb l’objectiu de donar
suport a organitzacions nepaleses en
defensa de la infància i especialment a
aquelles que gestionen escoles i centres
d’acollida per a nens i nenes del carrer,
orfes o desemparats.  
 
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.
  
 
 
 
 
 

A l’estiu del 2004, Amics del Nepal comptava amb 470 sòcies i socis, dels quals 360 són 
també padrines i padrins, que participen de les activitats i dels programes de cooperació que 
desenvolupa. També compta amb el suport d’entitats públiques i privades que contribueixen a 
assolir els objectius de l’entitat.   
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Presentació 
 

 

 
Nepal és un país poc present en la nostra societat. Conegut bàsicament per tenir les 
muntanyes més altes del món, els Himàlaia, que atreuen a un gran nombre de 
persones i expedicions que s’esforcen per assolir aquests cims, els més alts i 
emblemàtics del nostre planeta, Nepal és per a molts, bàsicament un paradís on gaudir 
dels seus nombrosos atractius naturals.   

Però darrere aquest Nepal turístic i aventurer s’hi amaga una realitat ben diferent. Un 
país molt poc desenvolupat amb un índex de pobresa que afecta al 80 % de la seva 
població. 

Conscients d’aquest desequilibri entre la imatge externa del país i la seva realitat 
quotidiana, ara fa deu anys va crear-se l’Associació Amics del Nepal impulsada per un 
grup de persones de diferent procedència, totes elles motivades per participar en la 
millora de les condicions de vida de la seva població, especialment la dels infants més 
desafavorits, als quals cal destinar els esforços i els recursos disponibles. 

En aquests deu anys, Amics del Nepal ha anat creixent impulsant projectes i ampliant 
la seva col·laboració amb organitzacions del país que contribueixen a pal·liar les 
mancances en què viuen molts infants. Des del seu origen, la voluntat de l’Associació 
ha estat destinar el màxim dels seus recursos a programes en benefici de la millora de 
les condicions de vida d’aquests infants, intentant mantenir una estructura de 
funcionament que suposés el mínim de despesa, però amb el repte constant d’ampliar 
els seus recursos per poder pal·liar les greus necessitats que el país té plantejades i 
poder fer front al subdesenvolupament en el que viu. 

En aquest informe es presenta un resum de les accions realitzades en els darrers anys, 
amb l’objectiu de rendir comptes del treball que dia a dia es va fent. Al mateix temps, 
aquest resum ha de contribuir a aconseguir que un nombre més gran de persones 
participi d’aquests projectes. 

Som conscients que calen molts recursos per tal que la situació del Nepal millori, però 
la nostra aportació, malgrat que sigui insignificant davant els recursos que el país 
necessita, ha de fer possible una millora en les condicions de vida d’aquests infants i 
fer que vegin el seu futur amb esperança. 

Amb aquest informe volem animar a totes aquelles persones, institucions i empreses 
mogudes per l’estima i la solidaritat amb els infants d’aquest petit país de l’Àsia, a 
seguir col·laborant en els projectes que des de l’Associació es porten a terme fent més 
visible i destacada la nostra aportació per contribuir a fer possible, entre tots, un món 
més just i solidari. 
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Nepal avui 
 

 
 
Nepal està considerat per les Nacions Unides com un dels països més pobres del món i 
escassament desenvolupat. Segons l’Informe 2004 de Desenvolupament Humà de 
Nacions Unides, la seva renda per càpita és de 230 US dòlars, una expectativa de vida de 
59 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 mediambientals. 
 

 
 
Indicadors de desenvolupament Valor Any 

Població (milions) 23.2 2001 

Índex de creixement de població (%) 2,27 2001 

Expectativa de vida (anys) 59,7 2001 

Renda per càpita (US $)  220,0 2001 

Índex de Desenvolupament Humà (valor) 0,466 2000 

Índex de Desenvolupament Humà (posició) 129,0 1999 

Població per sota de la línia nacional de pobresa (%) 38,0 2000 

Població sense accés a aigua potable (%) 20,1 2001 

Infants – 5 anys per sota del pes normal (%) 48,8 2000 

Analfabetisme adult (%) 57,6 2000 

Matriculació en educació primària (%) 72,1 1999 

Ràtio nenes / nens en educació primària (%) 74,0 1999 

Mortalitat infantil – 5 anys (per 1.000 naixements vius) 91,0 2000 

Mortalitat maternal (per 100.000 naixements vius) 539,0 1996 

Població que utilitza fonts d’energia tradicional per a ús domèstic (%) 92,0 1994/95 
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Malgrat els esforços governamentals orientats a la
dinamització del sector rural, en la implantació de
l’educació universal a nivell primari, en la construcció
de noves vies de comunicació o en l’establiment de
centres d’atenció primària en àrees rurals, els avanços
obtinguts són poc apreciables. 
Així, el 38% de la població, el que significa uns 10
milions de persones, viu en l’absoluta pobresa,
definida com el nivell d’ingressos necessaris per
obtenir un cistell de menjar (2.124 quilocalories per
persona i dia) i altres productes no alimentaris.  
L’escala de pobresa absoluta és més elevada en les
àrees rurals en comparació amb les àrees urbanes i la
subocupació s’estima que arriba al 43,4% del conjunt
de la població. 
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 a situació política de Nepal és difícil i complicada des de fa anys, però al 2003 la
ituació ha anat a pitjor. El malestar per la inestabilitat política que viu el país, amb un
ei absolutista i una guerrilla maoista que té controlat el 75% del territori, el govern és
ncapaç de fer front a les creixents dificultats econòmiques en que viu la gran majoria
e la població.  Després d’un any i mig sense Cap de Govern, el rei no va nomenar un
ou primer ministre fins el mes de juny de 2004, la qual cosa vol dir que tot l’any 2003

a direcció política del país va ser en mans del rei.  En aquests moments Nepal és veu
és petit que mai enmig de dues grans potències cada vegada més emergents i amb
és creixement econòmic a nivell mundial, com son la Xina i l’Índia, mentre la seva
conomia fa anys que té un creixement molt inferior a la resta de països asiàtics. 
epal té una població de prop de 25 milions d’habitants, el 40% de la qual és menor
e 15 anys i prop del 80% viu a zones rurals amb una estructura econòmica molt
rimària. Els sistemes d’educació, salut, transport i comunicacions són en aquestes
xtenses àrees d’una escassetat extrema. 
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 nivell econòmic, la baixa productivitat del sector agrícola segueix sent la principal
orma de vida de quatre cinquenes parts de la població (1999), amb un important
inifundisme que suposa que 2/3 dels propietaris conreen menys d’una hectàrea de

erra. 
’alta dependència econòmica del sector agrari i la seva poca productivitat fa que no
igui suficient per bona part de la població. Aquesta situació afecta de manera
special als infants, ja que el 48% dels menors de cinc anys estan per sota del pes
ormal.  
ambé es molt problemàtic l’accés a l’aigua potable que afecta directament al 20% de

a població però amb greus mancances per a la resta, el que incideix en moltes de les
alalties que pateix permanentment bona part de la població nepalesa.  
 nivell educatiu, l’educació primària, malgrat els esforços realitzats, només arriba al
2% dels infants i d’una forma més especial a les nenes no arriben al 74% en relació
ls nens escolaritzats. 



Les contraparts locals 
 

 

Totes les organitzacions nepaleses amb les que col·labora Amics del Nepal són entitats 
que treballen en el món de la infància, ja sigui gestionant centres d’acollida per a nens i 
nenes orfes o abandonats, centres escolars per a la seva formació o incidint directament 
amb alguna de les problemàtiques que afecten al país com és el tràfic de nenes pel 
comerç sexual.  
Les entitats nepaleses amb les que Amics del Nepal hi té establerts convenis de 
col·laboració son: 
 

   

Vista de la Florida International Boarding School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

CHILDREN’S HOME (CHH)  
 
Children’s Home (CHH) és una organització que
isposa de dos centres d’acollida per a nens i
enes orfes i abandonats. Children’s Home és un
entre que acull actualment a 35 nenes i està
ituat a Patan i Amor Children’s Home és un
entre que acull a 80 nens i està situat a la ciutat
e Mahendranagar (extrem occidental del país). 

d
n
c
s
c
d
 
Educating Children in Nepal és un progr
autònom subsidiari de l’organització Children’s
Home. El seu objectiu és oferir escolarització a
més de 500 nens i nenes de famílies sense
recursos de la zona rural de l’oest del Nepal a
través de la Florida International Boarding School
situada també a la ciutat de Mahendranagar. 

ama

Centres de Children’s Home: 
- Children’s Home (Patan) 
- Amor Children’s Home (Mahendranagar) 
- Educating Children in Nepal   

(Mahendranagar) 
 
Aula d’estudi a Amor Children’s Home Nens de Mahendranagar 
Casa per a nenes de Children’s Home a Patan 
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Noies de Children’s Home 



NEPAL CHILDREN ORGANIZATION (NCO) 
La Nepal Children Organization (NCO) és una ONG que treballa per donar acolliment i 
educació a nens i nenes orfes o abandonats. La organització disposa de centres repartits 
arreu del país. 
El centre més important de la NCO és Balmandir, situat al centre de Katmandú. Aquí hi 
viuen més d’un centenar de nens i nenes d’entre 0 i 14 anys, procedents d’arreu del país. 
L’altre centre en importància és Siphal, que acull a més de cinquanta nens i nenes que 
tenen els seus pares a la presó complint condemna. 
Altres centres amb els que els col·labora són els situats a les ciutats de Bhimphedi, Beni, 
Panchkal i Dhangadhi. La col·laboració amb aquests centres es realitza a través de 
programes d’apadrinament dels infants acollits. 

Centres de la NCO 
- Balmandir (Katmandú) 
- Siphal (Katmandú) 
- Bhimphedi 
- Panchkal 
- Dhangadhi 

      
   

     

Nens i nenes del centre de Siphal i vista parcial de la cuina abans de la reforma iniciada a la tardor de 2004 

Nens i nenes del centre de Bhimphedi i vista d’un dels nous mòduls
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 que els acull. 



ANASHRAM  
 
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  
 
Maiti Nepal és una organització que dóna ac
moltes d’elles rescatades de la prostitució e
pateixen malalties com la sida, i en algun
proporciona una casa d’acollida on poder 
trobar-los un treball pel seu futur i auto supor
 
Maiti Nepal disposa, així mateix, de cas
abandonats de la regió de Katmandú: Casa
per a noies rescatades de la prostitució, 
l’Hospici per a noies amb VIH-Sida. 
 

 

Taller de confecció a Maiti on hi treballen algunes de les noies i ass
 

 
 
 
 
 
 

 Els nens i nenes del centre Anashram a punt de marxar cap a l’escola. Una habitació dels nens. 
ollida i suport a nenes i noies desemparades, 
n bordells de l’Índia. Moltes d’aquestes noies 
s casos tenen fills petits. L’organització els 
refer la seva vida preocupant-se també de 
t. 

es d’acollida, per a nens i nenes orfes o 
 d’acollida d’infants, Teresa Academy, Casa 

Transit Homes a les fronteres amb l’Índia i 
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aig del grup musical al pati del nou centre. 



 
 

        
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

CHILDREN’S WELFARE HOME (CWH) 
CWH es va fundar l’any 2001 a la ciutat de Pokhara
amb l’objectiu d’acollir nens abandonats, orfes i de
famílies extremadament pobres que no els podien
oferir res. Actualment el centre és un petit orfenat que
ofereix als nens una llar afectiva, menjar, roba,
medicines, educació, bon ambient...  
Actualment hi ha uns 30 nens entre 3-18 anys, els
quals van a una escola pública, a més de tenir un
mestre de suport al propi centre i una dona que en té
cura dels més petits. L’atenció que reben els nens a
CWH és molt bona, però el nombre de nens i nenes
que pot acollir és limitat perquè no tenen un
finançament regular. El director del centre té bons
projectes per créixer i per donar una sortida als nens a
mesura que es vagin fent grans, però no ho tirarà
endavant fins que l’estructura inicial estigui ben
consolidada. 

 
 

 

 

 

 

FORSE NEPAL 
FORSE- Nepal (Forum For Social Enlightenment-Nepal)
és una entitat constituïda l’any 1999 amb l’objectiu
principal de proporcionar educació a nens de famílies
sense recursos, nens orfes, nens que treballen i altres
desafavorits.  
El programa educatiu que realitza dóna formació a nens
i nenes fins al nivell de "High School" (superior) a la
Sharada School 
 
 
 
 
 
 
 

SNV 
SNV és una agència holandesa de desenvolupament amb qui Amics del Nepal ha 
signat un contracte de col·laboració amb l’objectiu de supervisar els projectes que 
Amics del Nepal realitza amb les ONG nepaleses, millorar la gestió dels recursos i per 
abordar nous projectes compresos dins una acció més global. 

Els projectes que Amics del Nepal fa amb la SNV són petits programes que es realitzen 
majoritàriament en les zones més poc desenvolupades i de difícil accés al país, i estan 
dirigits especialment a la millora de les condicions de vida en l’àmbit rural a nivell 
educatiu i sanitari, bàsicament. 
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Programes 
 
 
Per aconseguir els seus objectius, Amics del Nepal col·labora amb diverses  
organitzacions locals que treballen per a la infància. Algunes d’aquests organitzacions 
disposen de centres d’acollida d’infants desemparats, donant un servei a una àmplia 
comunitat en les zones del país on estan establertes. Altres realitzen programes educatius 
i de formació professional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa d’Apadrinament es realitza directament amb els centres d’acolliment i centres 
escolars a través de convenis establerts pel suport dels nens i nenes. Amics del Nepal fa 
la captació de padrins i el control i l’aplicació dels recursos. 
 
El programa de Cooperació realitza projectes per la millora dels equipaments i de les 
condicions de vida dels infants en diverses zones del país, alguns dels quals incideixen 
directament en la millora dels centres on viuen els nens i nenes apadrinats. Aquest 
programa compta amb la col·laboració i suport de diversos organismes públics, entitats 
privades i particulars pel que fa als recursos disponibles. 
 
Finalment, en la línia marcada pels objectius de l’entitat, es realitzen projectes de 
sensibilització per donar a conèixer la realitat del país en concret i en línies més generals, 
de tot el subcontinent indi. El programa va dirigit a la població en general de cara a 
apropar unes altres cultures i unes formes de vida diferents a la societat que coneixem. 

 

 
Els programes que es realitzen son:  

- APADRINAMENT 

- COOPERACIÓ 

- SENSIBILITZACIÓ 
 
 
 
 
 

Treballs d’ampliació i pavimentació del pati del centre Amor Children’s
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 Home a Mahendranagar. 



 

 

 
 

• 

 

• 
Apadrinament 

o Apadrinament complet, per a nens 
orfes o abandonats, en centres 
d’acollida. 

o Apadrinament educatiu, per a nens de
famílies amb pocs recursos. 

o Nens de la presó: Apadrinament 
d’infants que tenen els seus pares 
complint condemna a la presó. 
• 
Cooperació 

o Construcció i millora d’equipaments 
(escoles i centres d’acollida) 
Programes de salut (educació sanitària, 
nutrició, higiene...) 

o Programes educatius (suport escolar, 
informàtica...) 

o Desenvolupament rural  
Sensibilització 

o Tallers, conferències i exposicions 
o Comerç just 
o Festes i activitats culturals 
o Cicles de Cinema 
o Activitats d’integració i suport a la 

comunitat nepalesa a Catalunya 
PROGRAMES
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Apadrinament 
 

 
 
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. 
 
Per poder complir amb aquest objectiu, Amics del Nepal té establert un programa de 
suport a aquestes entitats que suposa l’apadrinament dels nens i nenes acollits. Gràcies a 
les aportacions dels padrins, els centres poden proporcionar als infants allotjament, 
educació, vestuari i assistència sanitària. En altres casos, l’apadrinament és només per 
l’escolarització d’un nen o nena ja que en aquests casos l’infant viu amb la seva família. 
 
Anualment, Amics del Nepal realitza visites de seguiment dels nens i nenes apadrinats, 
del seu estat de salut i evolució educativa. Els padrins poden visitar personalment els 
seus afillats si viatgen al Nepal. 
 

        

Participa del somriure d’un infant  
Aquesta acció del programa d’apadrinaments consisteix en fer arribar a tots els nens i 
nenes acollits en els centres, una joguina a l’any. Per a que tots els nens i nenes tinguin 
una joguina es compta, a banda dels padrins, amb la col·laboració d’altres entitats.  Cal 
destacar la participació de l’Escola Francesa en la campanya del 2000 i al CEIP Ramon 
Llull de Barcelona en la campanya del 2002, amb la donació de diferents joguines 
didàctiques. 
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Nens i nenes apadrinats 
 
A finals de l’any 2003, el nombre de nens i nenes apadrinats era de 229, dels quals 192 
eren apadrinaments complets i 37 eren educatius. Aquesta xifra suposa un increment del 
45 % del nombre total de nens i nenes apadrinats respecte a l’any anterior. 
 
 

 APADRINAMENTS 2002 2003 2004 * 
  
CHILDREN’S HOME (CH)  
Amor Children’s Home 
Nois estudiants 
Noies estudiants 
Children’s Home 
Educating Children in Nepal 

55
3
-

31
-

71 
3 
2 

31 
26 

63
4
2

31
40

Total 89 133 140
  
MAITI NEPAL  
Centre Katmandú 9 8 7
Total  9 8 7
  
NEPAL CHILDREN ORGANIZATION (NCO)  
NCO – Siphal 
NCO – Bhimphedi 
NCO – Bal Mandir 
NCO – Dhanghadi 
NCO – NGCC 
NCO – Educatiu 

-
9

18
6
3

24

34 
14 
15 

6 
3 
- 

42
23
15

6
4
-

Total  60 72 90
  
FORSE NEPAL  
Sharada School - 16 41
Total  - 16 41
  
TOTAL NENS/NENES APADRINATS 158 229 278

 
 
           Nens i nenes apadrinats per centres 
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CHILDREN'S HOME
NEPAL CHILDREN ORG.
MAITI NEPAL
FORSE NEPAL

 
Increment 2002 - 03: + 71 (45%) 
Increment 2003 –04: + 33 (33%) 
(*) 2004 Dades fins a setembre  
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Cooperació 
 
 
Amics del Nepal dóna suport a ONG nepaleses facilitant-los els recursos necessaris 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. 
 
MAITI NEPAL 
Suport legal contra el tràfic sexual de noies 
Aquest projecte, finançat pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, contribueix a sufragar les 
despeses d’advocats per denunciar i portar a judici a traficants de noies nepaleses per a 
la prostitució.  
Durada del projecte: 2003-04   
Núm. beneficiaris: 30 noies. Pressupost anual: 3.000 euros  
 

Programa de formació de perruqueres  
El projecte comporta la formació professional en perruqueria de noies de Maiti Nepal. En 
un principi aquest projecte s’havia de fer a Barcelona, però la negativa del Ministeri 
d’Afers Estrangers espanyol de donar un visat de formació per a tres noies de Maiti a la 
cadena de perruqueries La Pelu, va fer que el projecte s’hagués de replantejar. 
Ara, l’objectiu és que aquestes noies tinguin una formació professional a Nepal, i gràcies a 
la implicació directa de Maiti, sigui possible obrir un centre de perruqueria portat per 
aquestes noies a Katmandú. 
Pressupost inicial: 4.480 euros. Finançament: donacions particulars. 

Teresa Academy  
Dins el mateix recinte de Maiti Nepal a Katmandú hi ha ubicada la Teresa Academy on 
van a escola tots els nens i nenes acollits a Maiti, ens els diferents graus d’escolarització. 
La Teresa Academy va començar inicialment amb classes de guarderia i parvulari i 1er. 
grau des del 2 d’abril del 1998 amb 35 estudiants. Des de llavors el nombre d’estudiants 
ha augmentat i cada vegada l’escola està rebent més i més alumnes cada mes. L’escola 
facilita educació fins el grau VI i després són admesos en altres escoles que els donen 
classe fins al nivell 10 o més. L’escola té el projecte d’augmentar els nivells 
d’ensenyament fins al nivell 10, de forma que els alumnes puguin estudiar de forma 
continuada en aquesta escola. 
Durada del projecte: 2003-05   
Pressupost anual: 2.000 euros.  
Finançament: donacions particulars. 
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Vista de la Teresa Academy dins el
complex de Maiti Nepal a Katmandú

 

 
 



SNV 
 
Ampliació de l’escola pública de Dasharat  
 

 
Reparació de l’Escola de Primària Shri Rastriya S
Aquesta escola té una antiguitat de 40 anys i es trob
és una escola pública, com la majoria d’escoles del 
d’aquí que sigui patrocinada/subvencionada per la
continuat de la població local en les obres, han nece
la. 
Durada del projecte: 2003-04  
Beneficiaris: 350 estudiants (260 nois, 90 noies) i 15 
Pressupost: 7.900 euros 
Finançament: Ajuntament de Reus (60%) 
 
Altres projectes:  

Single Women Group Organització de mares solte
suport educatiu a 20 fills d’aquestes dones durant un
Children from Urban Sector. Apadrinament de 30 
un període de 5 anys.   
Chitwan Midwife. Apadrinament durant uns dos a
llevadores.  
Pre-schools Apadrinament de deu nens d’educació p
 
 
 

Imatges de la nova escola pública d’ensenyament 
secundari de Dasharat a la regió de Bajura,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El projecte ha consistit en reparar i ampliar l’escola
pública d’ensenyament secundari de Dasharat, al
districte de Bajura, i que va ser malmesa pels
efectes dels monsons de l’any 2000. Des de llavors
els nens i nenes rebien les classes en molt males
condicions i a l’aire lliure.  
El projecte va ser presentat a la SNV per
l’organització local Nepal Peacewin l’any 2002.
L’escola va ser creada l’any 1967 gràcies a l’esforç
de persones locals, convertint-se en escola
secundària l’any 1979.  
Bajura, situat a l’oest del país, és una de les zones
més remotes i més poc desenvolupades de Nepal,
amb un índex d’analfabetisme que arriba al 70%
de la població adulta. 
Durada del projecte: 2002-04 
Beneficiaris: 200 noies i 340 noies 
Pressupost: 12.500 euros.  
Finançament: Fundació Francisca Roviralta (80%) 
arboday  
a en un estat deplorable. Encara que 
Nepal, aquesta no té suficients fons i 
 comunitat local. Malgrat el suport 
ssitat de l’ajuda exterior per finalitzar-

professors 

res. El programa va adreçat a donar 
 període de cinc anys.  
nens i nenes dels sectors urbans per 

nys de tres noies per a estudiar de 

re-escolar. 
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NEPAL CHILDREN ORGANIZATION (NCO) 
 
Siphal Protection Home 
Siphal Child Protection Home es un centre d’acollida de la Nepal Children Organization 
(NCO) que porta tres anys en funcionament. El centre acull a 56 nens i nenes d’entre 3 i 
16 anys que tenen els seus pares a la presó, complint condemna. La NCO té signat un 
acord amb el Govern de Nepal per poder recollir els nens que viuen a la presó amb els 
seus pares (pare o mare) després d’haver arribat a un acord amb els mateixos pares i els 
responsables penitenciaris.  Els  nens que accedeixen al centre hi viuen fins que els seus 
progenitors acabin de complir la condemna, que algun familiar els reclami o fins que 
arribin a la majoria d’edat.  
El projecte de millora del centre consisteix en la reconstrucció de la teulada de l’edifici 
principal, on hi ha els dormitoris, així com la millora de la cuina i el menjador, situats en un 
edifici annex.  També està previst la perforació d’un pou i la instal·lació d’un sistema de 
subministrament i potabilització d’aigua; la realització d’un programa d’ajuda i consell 
psicològic pels nens i nenes, així com un programa de monitorizació dels infants que 
deixen el centre i que inclou el finançament de la seva educació fins a la majoria d’edat.  
Núm. beneficiaris: 56 nens i nenes. 
Durada del projecte: 2004/6  Cost total: 25.000 euros 
Finançament aprovat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (8%) Esplugues de Llob. (8%) 
 

Millores a la Casa de Bhimphedi 
Durant l’any 2003 el projecte s’ha centrat en la millora de les condicions de la casa amb la 
construcció d’una cuina per a cada un dels dos mòduls existents i en la col·locació d’un 
paviment de linòleum al terra per a que les cases tinguin més calidesa. 
Núm. beneficiaris: 28 nens i nenes. 
Finançament: Viatgers Sense Fronteres 
 

Rehabilitació i condicionament de l’edifici Rama de Bhimphedi per a ús social 
El projecte consisteix en la recuperació i reconstrucció de la casa construïda a principis 
del segle XX com a alberg de caça de la família reial nepalesa Rama. La casa està 
situada en el mateix recinte propietat de la NCO i en el que hi ha els dos mòduls per a 
residència dels nens i nenes acollits per aquesta organització. 
L’objectiu és poder destinar aquest edifici de tres plantes, per a un ús social de tota la 
població de Bhimpedhi. Així el projecte preveu a banda de la rehabilitació integral de 
l’edifici, ubicar a la planta baixa una biblioteca-centre cultural, aules d’estudi, una aula 
informàtica i una botiga de productes d’artesania de la regió. Les plantes superiors 
s’habilitaran com a alberg de viatgers, per a que s’hi puguin allotjar els turistes que viatges 
per la zona.  
La casa disposa també de dos edifici annexos ens els quals està previst condicionar per 
ubicar-hi una granja-escola per a la formació de la població local de cara a millorar la 
productivitat agropecuària de la zona. 
Núm. beneficiaris: 4.000 (població àrea de Bhimphedi) 
Durada del projecte: 2004-06 
Pressupost: 70.500 euros. Finançament: pendent 
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HELP NEPAL 
 
Centre d’acollida de Jhapa 
El projecte es basa en la construcció d’un centre d’acollida per a infants orfes o 
abandonats, al districte de Jhapa, a l’est del país, per a un total de 35 nens i nenes. El 
projecte comprèn la construcció d’un edifici, un mur circumdant, la millora de l’accés al 
centre així com tot l’equipament necessari pel seu funcionament (cuina, mobiliari, 
utensilis, potabilitzadora d’aigua, etc.) 
Núm. beneficiaris: 35 nens i nenes.  Durada del projecte: 2005/6 
Cost total: 140.000 euros. Finançament: Fundació Bonaria 
 
Ampliació de l’escola de districte d’Urlabari 
Aquest projecte compren l’ampliació de l’actual edifici de l’escola Shree Tarabari Lower 
Secondary School amb la construcció d’un nou mòdul amb dues aules, una aula 
informàtica equipada amb 10 ordenadors i la construcció d’una pista esportiva davant 
l’escola. 
Núm. beneficiaris: 180 nens i nenes 
Durada del projecte: 2005/6  Cost total: 28.400 euros. Finançament: Fundació Bonaria 
 
Camps de Salut a Jhapa i Morang 
L’objectiu d’aquest projecte és realitzar dos camps de salut a les poblacions rurals dels 
districtes de Jhapa i Morang. El projecte preveu la contractació de metges que oferiran 
visites gratuïtes a tota la població que ho necessiti, en les seves diferents especialitats. 
També es donaran classes i consells sanitaris a la població.  
Núm. beneficiaris: 2.000 persones.  Durada del projecte: 2005/06 
Pressupost: 40.000 euros. Finançament: Fundació Bonaria 

 
FORSE NEPAL 
 

Sharada School 
Aquest projecte va ser iniciat per l’entitat local FORSE-Nepal (Forum For Social 
Enlightenment-Nepal) l’any 1999. El seu objectiu principal és proporcionar educació a 
nens de famílies sense recursos, nens orfes, nens que treballen i altres desafavorits. El 
projecte es desenvolupa en una zona marginal de la ciutat de Katmandú (Boudanath). 
El programa educatiu que es vol proporcionar a aquests nens és educació formal fins al 
nivell de "high school" (superior). El projecte s’ha plantejat amb dos objectius principals: 
apadrinar els nens perquè puguin anar a una escola reglada no pública i la creació d’una 
nova escola a la que hi puguin assistir els nens acollits per FORSE. 
Núm. beneficiaris: 70 nens/es + 5 mestres.  Durada del projecte: 2003/05 
Pressupost anual: 10.880 euros.   
Finançament aprovat: Ajuntament de Corbera de Llobregat (14%) 
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CHILDREN’S WELFARE HOME (CWH) 
 
Ampliació del centre d’acollida de Pokhara 
CWH es va fundar l’any 2001 a la ciutat de Pokhara amb l’objectiu d’acollir nens 
abandonats, orfes i de famílies extremadament pobres que no els podien oferir res. 
L’atenció que reben els nens a CWH és molt bona, però el nombre de nens i nenes que 
pot acollir és limitat perquè no tenen un finançament regular.  
Amics del Nepal va iniciar el 2003 una col·laboració amb CWH després que se li 
presentés un projecte per poder fer front a les principals necessitats que tenien en aquell 
moment (lloguer, construcció d’un nou pis, sou per a un mestre, ordinador i material de 
cuina).  
El 2004 s’ha presentat un nou projecte per ampliar la capacitat i millora de les 
instal·lacions del centre i que consisteix en la compra d’un pati de 150 m² situat al costat 
del centre per construir-hi una edificació adjunta que s’utilitzarà com a dormitori i bany 
dels nens i nenes, sala d’estudi, aula informàtica, oficina i menjador. 
Núm. beneficiaris: 30 nens i nenes 
Durada del projecte: 2005/6 
Pressupost: 25.200 euros  Finançament: Pendent 

 
CHILDREN’S HOME (CHH) 
 
Projecte de Salut al centre Amor Children’s Home de Mahendranagar 
El projecte de salut que es realitza al centre d’acollida Amor Children’s Home de 
Mahendranagar pretén que tots els nens residents tinguin un bon estat de salut. Per això 
s’administren anualment vitamines i desparasitaris, a més de mantenir la farmaciola plena 
de material sanitari en cas de caigudes o ferides, i també medicaments bàsics. 
Fa un any es va contractar un infermer, Lokendra Batta, que va al centre dos cops per 
setmana tres hores al dia. La seva feina és controlar l’estat dels nens i també realitzar 
classes d’educació sanitària. Per fer aquesta feina rep una retribució de 3.000 rupies (40 
euros) mensuals. L’infermer envia a l’organització un informe de l’estat dels nens cada 
tres mesos.  
Núm. beneficiaris: 75 nens.  Cost anual: 420 euros. Finançament: Prog. Apadrinament 
 
Projecte de Salut al centre Children’s Home de Patan 
El projecte de salut intenta garantir que totes las nenes que resideixen en aquest centre 
disposin de l’estat de salut adequat. Per això, anualment s’administren reforços vitamínics 
i desparasitaris. També es subministren els medicaments i material sanitari bàsic per a 
que puguin utilitzar-los en cas de necessitat. 
L’any 2003 es van portar totes les nenes al dentista per una revisió i 12 d’elles se'ls ha 
posat ulleres. Així mateix, el Dr. Ajit Rajamatji ofereix assistència gratuïta per totes elles 
en la seva clínica privada, disposant dels seus serveis en casos d’urgència. Con a 
compensació, es dotarà a la clínica d’aparells de Raigs X, d’ultrasonografia i material de 
laboratori.  
Núm. beneficiaris: 35 nenes. Cost anual: 420 euros. Finançament: Prog. Apadrinament 



Sensibilització 
 

 

El programa de Sensibilització d’Amics del Nepal té com a objectiu donar elements pel 
coneixement d’aspectes socials i culturals de les societats que conformen el subcontinent 
indi, a través de conferències, tallers, cursos, projeccions o exposicions.  
Així mateix, també es realitzen altres programes de temàtiques més àmplies com és el 
cicle de Cinema i Drets Humans. 
 

 

 
 
 
 

CICLE DE CINEMA  
I DRETS HUMANS 
 
Amics del Nepal, amb la col·laboració
de SICOM i Gandhiji, va organitzar, del
juliol de 2003 al mes de maig de 2004,
a la seu de l’entitat, un Cicle de
Cinema centrat en els Drets Humans. 
 
Durant nou mesos es van presentar un
total de 44 pel·lícules i documentals,
totes elles amb una vinculació directa o
indirecta amb la defensa dels drets
humans fonamentals de les persones i
la denúncia de la seva vulneració.  El
programa es va dividir en 10
temàtiques, cadascuna d’elles
centrada en un dret fonamental de les
persones. 
 
El Cicle de Cinema de Drets Humans
es va englobar dins el Festival
Internacional de Cinema i Drets
Humans de Barcelona que es va fer als
Cinemes Verdi de Barcelona el mes
d’octubre de 2003. 
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CICLE DE TALLERS  
L’ÀSIA MÉS A PROP 
Aquest cicle organitzat conjuntament amb
l’Equip Àsia Formació i la col·laboració de
Casa Àsia, ha programat un total de 13
tallers per difondre la cultura del
subcontinent indi.  
Els tallers han estat impartits per diversos
especialistes i han comprés des de l’art
tradicional als costums actuals de la societat
índia. Els tallers s’han celebrat els dimarts,
de novembre de 2003  a març de 2004. 



 ESCOLA KALAVANA 
Des de principis d’octubre de 2003  fins a finals de maig de 2004, la
 

seu de l’entitat ha acollit un cicle de tallers de dansa clàssica índia i
diverses conferències organitzades per l’Escola Kalavana, dirigida
per Mercè Escrich.  
Els tallers s’han realitzat tots els dimecres, d’octubre a maig, i
combinen la informació teòrica i la pràctica per facilitar una
comprensió global i situar en el seu entorn natural la dansa índia. La
introducció pràctica consistirà en un aprenentatge de les postures i
dels moviments essencials del Bharatanatyam, una de les danses
més elaborades tècnicament de l'Índia i la introducció teòrica ens
acosta a una cultura ben diferent de la nostra en la que la dansa i el
ioga son equiparables.  
CONFERÈNCIA D’ANURADHA KOIRALA 
Anuradha Koirala, directora de l’organització nepalesa Maiti
Nepal, va ser a Barcelona el mes de febrer per participar en un
acte organitzat per Amics del Nepal, sobre el tràfic sexual de
nenes nepaleses a la Índia.  Koirala va fer una àmplia exposició
de la problemàtica que existeix al Nepal pel tràfic de noies que
son comprades a les seves famílies i després portades
il·legalment a bordells de l’Índia. 
L’acte, que va tenir lloc a l’Auditori de l’Escola Industrial de
Barcelona, i prèviament s’havia projectat el documental «Niñas de
hojalata» dirigit per Miguel Bardem, estrenat per Canal Plus. 
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “NIÑAS DE HOJALATA” 
Coincidint amb la visita a Barcelona de la directora de Maiti Nepal, Amics
del Nepal va organitzar la presentació de Niñas de hojalata (Tin Girls) un
dels documentals de la serie Valor Humano sobre temes socials produïts
per Canal Plus. 
El documental està inspirat en l’article Cuando no significa nunca jamás,
escrit per Chelo Álvarez amb la col·laboració de Anjana Shakya,
presidenta de HimRights, i publicat per la revista Planeta Humano. «Niñas
de hojalata» té una durada de 70 minuts i es va estrenar el 19 de
novembre de 2003 a Canal Plus.  
El documental compta amb els testimonis de les vertaderes protagonistes
d’aquesta història, entre elles Binda, Kalpana i Bimala, tres de les
supervivents que expliquen davant la camera la seva trágica i
commovedora història. 

 

 

 

 

Fira de la Solidaritat per a la Cooperació Internacional de Cornellà 
Amics del Nepal va participar a la V Fira de la Solidaritat de Cornellà de Llobregat
celebrada el dia 5 de juny, amb un passi del documental “Niñas de hojalata” seguit d’un
debat sobre la situació de les dones a Nepal. 
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SETMANA DELS DRETS HUMANS DE CORNELLÀ 
Amics del Nepal va participar a la Setmana dels Drets Humans a Cornellà amb la
presentació del documental Num 55, 13 Lane. Kamatipura, Mumbai, de la
realitzadora nepalesa Sushmita Basnet, que explica el rescat d’un grup de noies
nepaleses en un bordell de Bombay. El documental, presentat al Festival de Cinema i
Drets Humans de Barcelona, és un crit a la consciència d’aquesta situació inhumana i
ajudar les organitzacions que dediquen les seves vides a combatre el tràfic de dones i
nenes que es veuen forçades a la prostitució. 
La projecció del documental, que va tenir lloc al Centre Titan, va anar seguida d’un
debat en el que hi participà el president d’Amics del Nepal, Josep Villarreal.  
TROBADA ANUAL D’AMICS DEL NEPAL 
La Trobada Anual és la gran Festa dels socis de l’entitat. En els darrers quatre anys la
Trobada s’ha celebrat a la casa de colònies Can Calçada, a Riudarenes (La Selva) i el
programa d’activitats inclou tallers, conferències i xerrades, projeccions, i jocs  a més
d’activitats relacionades amb la cooperació i el programa d’Apadrinament de l’associació.
Les trobades acullen, durant el cap de setmana, unes 200 persones. 
FESTA DEL TIHAR 
En col·laboració amb la comunitat nepalesa a Barcelona, el primer
diumenge de desembre té lloc a la seu de l’Associació la festa de
celebració del Festival Tihar (Festival de la Llum) d’una gran
tradició i seguiment al Nepal. La festa, oberta a tothom, consisteix
en un programa de música, dansa i gastronomia tradicional
nepalesa.  
MOSTRA D’ARTESANIA NEPALESA 
Cada any per Nadal, Amics del Nepal organitza a la
seu de l’entitat una fira de productes nepalesos,
alguns 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, amb els
entranyables amics Laxmi i Man i es va celebrar del
15 de novembre al 15 de gener de 2004. 
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L’ÀSIA, UNA MIRADA DIFERE
Amics del Nepal, juntament am
Comunicació, va  organitzar en
2002 i els primers mesos del 
de xerrades sobre “L’Àsia,
diferent”, que va permetre
assistents la realitat de 
l’Afganistan, la Xina, el Paquis
propi Nepal.  
El cicle va tenir un grau de 
considerem prou elevat, espec
al suport dels mitjans de comun

LES DEU CRISIS HUMANITÀRIES  
DEL MÓN ACTUAL 
Aquest segon cicle, realitat d’octubre de 2003 i a
maig de 2004, s’ha organitzat conjuntament amb
Metges Sense Fronteres, associació a la qual
pertanyen tots els ponents. El cicle es fonamenta en
l’Informe elaborat per Metges Sense Fronteres sobre
“Les deu crisis humanitàries més oblidades durant
l’any 2002”.  
Aquestes crisis afecten Angola, Colòmbia, la República Democràtica de
Somàlia, Sudan, Corea del Nord i Txetxènia, a més de referir-se a les p
tenen accés a medicaments que els salvarien la vida i la indiferència en
al Dret Internacional Humanitari 
FESTA DE LA DIVERSITAT 
Amics del Nepal ha participat amb estand propi, a les darreres edicions
de la Festa organitzada per SOS Racisme. L’edició del 2003 es va fer
al Moll de la Fusta de Barcelona del 16 al 18 de maig. A l’estand es va
oferir informació sobre els programes i activitats de l’Associació, així
com una degustació de diferents productes de la cuina nepalesa. 
   

SOPAR – SUBHASTA  
Amics del Nepal va organitzar, el dissabte 31 de gener de 2003, a la seu de 
l’associació, un sopar típic nepalès seguit d’una subhasta de productes donats per 
col·laborar amb el projecte de formació professional de noies de Maiti Nepal.   
Entre els articles que es van subhastar va haver-hi la cantimplora que va fer el cim de 
l’Everest amb l’Araceli Segarra, un vestit de la cantant Lucrecia, una pilota signada per 
tots els jugadors del Barça, samarretes del club Super 3 signades pels principals 
personatges, calendaris del Barça i la samarreta del Cocu, cadires de Xavier Pujol, un 
jersei dissenyat per Margarita Nuez o un viatge al Carib donat per Viatges Tarannà. 
El sopar va ser ofert pel Restaurant nepalès Himali, del barri de Gràcia de Barcelona. 
NT 
b Solidaritat i

tre la tardor del
2003, un cicle
 una mirada
 acostar als

països com
tan, l’Índia o el

seguiment que
ialment gràcies
icació. 

l Congo, Libèria,
oblacions que no
vers el respecte
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Butlletins 
 

Amics del Nepal edita quatrimestralment dos butlletins informatius, un sobre les activitats i els programes de 
cooperació i sensibilització i un altre pel programa d’apadrinament. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Xifres 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE DE RESULTATS   2003  
Despeses 
Suport centres Nepal            98.857,34 
Serveis professionals              1.508,00 
Despeses personal              1.844,12 
Lloguers                9.978,15 
Serveis externs               2.189,90 
Despeses activitats              2.289,35 
Amortitzacions               1.166,28 
Regularitzacions                     538,53 
Dot. Prov. Deute Hisenda i Ecai                10.956,26 
Botiga                2.525,76 

Total:            139.258,57 
Ingressos 
Apadrinaments   91.568,81  
Quotes socis i donatius  30.714,55 
Projectes     5.295,02 
Activitats (Tallers / Cinema)   6.025,94 
Arrendaments local    3.194,20 
Subvencions       1.548,00 
Altres (Loteria)       6.045,69 

Total:                           145.036,36 
 
Resultat exercici:   5.777,79 
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BALANÇ DE SITUACIÓ   2003 

Actiu 
 
IMMOBILITZAT            3.898,46

Mobiliari               635,62 
Equips procés informació           821,44 
Altre immobilitzat material        5.678,80 
Amortització acum. mobiliari         133,18 
Amortització acum. Equips inf.         446,49 
Amortització acum. Altre immob.        2.652,73 
 
ACTIU CIRCULANT                91.410,85 

Existències        2.637,82 
Deutors         9.318,14 
Inversions financeres     16.030,36 
Tresoreria      63.424,53 
 
Total Actiu                   95.309,31 
 

Passiu 
 
FONS PROPIS          66.115,65 

Dotació Fundacional         66.115,65 
 
CREDITORS A CURT TERMINI        18.237,40 
 
PREVISIONS INSOLVÈNCIES        10.956,26 

Previsions          10.956,26 
 
Total Passiu          95.309,31 
NAMASTE PADRINS 

Butlletí informatiu d’apadrinament on
s’inclouen aquelles informacions, 
novetats i les necessitats dels nens i 
nenes que tenim apadrinats. 
NAMASTE  
Publicació del 
butlletí quatrimestral
d’informació dels 
projectes i activitats 
de l’Associació. 
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Diputació, 296 bx.    08009 Barcelona 
Tel. 93 302 62 76 / Fax. 93 304 00 60 
E-mail: amicsnepal@amicsnepal.org 

www.amicsnepal.org 
 


