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Presentació
Amics del Nepal és una ONG de cooperació que l’any 2005 ha complert 10 anys. Al llarg
d’aquest temps l’organització ha anat creixent impulsant projectes i ampliant la seva
col·laboració amb organitzacions nepaleses 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 que beneficiïn i millorin 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 afrontar el subdesenvolupament en el que viu.
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 entre tots contribuir a fer possible un món més just i solidari.
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Nepal avui
Després de més de 50 anys d’esforços en desenvolupament, el Nepal segueix sent un dels
països més pobres i menys desenvolupats del món, amb una població estimada de 27 milions
d’habitants el 2005, un 42% de la qual viu per sota de la línia nacional de pobresa. El país ha de
fer front també a greus problemes medi ambientals derivats pel creixement de la població, la
pobresa i la dependència d’una agricultura de subsistència. La inestabilitat política ha anat
acompanyada d’un important deteriorament de la situació econòmica i social de tota la població
i que s’ha vist incrementada per la insurgència d’un moviment revolucionari d’inspiració
maoista, augmentant l’amenaça de frenar el desenvolupament del país malgrat els esforços
realitzats anteriorment.
L’analfabetisme és també una qüestió problemàtica, amb índexs que pels homes es situen en un
35% i el doble per les dones, amb un 70%. La taxa total de fertilitat se situa en 4,2 naixements
vius per dona i una ratio de mortalitat maternal estimada en 740 morts per cada 100.000
naixements vius. L’accés desigual de la dona a l’assistència sanitària i a l’educació
contribueixen en els alts índexs de mortalitat i morbilitat femenina. La població del Nepal és
jove, amb una mitjana d’edat de 20 anys. L’amenaça del VIH/SIDA és una de les principals
preocupacions sanitàries del país, juntament amb altres malalties derivades de la manca d’una
dieta calòrica adequada i de la potabilitat de l’aigua de consum humà..
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Altres indicadors
INDICADORS DE DESENVOLUPAMENT

1990

2004

830

1.370

4

0

Població per sota d’un dòlar/dia (%)

S/ dades

37,7

Població vivint per sota de la línia nacional de pobresa (%)

S/ dades

42,0

Accés a les millores de subministrament d’aigua (%)

37

81

Assistència antenatal (mínim d’una visita) (%)

9

49

Índex d’analfabetisme. Homes majors de 15 anys (%)

53

35

Índex d’analfabetisme. Dones majors de 15 anys (%)

86

70

Índex d’analfabetisme. Homes entre 15 i 24 anys (%)

33

20

Índex d’analfabetisme. Dones entre 15 i 24 anys (%)

73

49

19,2

19,7

Mitjana d’edat de primera relació sexual. Noies de 24-49

S/ dades

16,9

Edat de casament. Homes

S/ dades

21,5

Edat de casament. Dones

S/dades

17,9

Població total homes (en milers)

9.530,9

13.134,0

Població total dones (en milers)

9.094,2

12.590,2

Índex de creixement de la població (%)

2,3

2,2

Població urbana (%)

8,9

15,8

S/ dades

1,05

Relació de sexes (homes – dones) en la població

104,80

104,30

Dones de 15-49 anys (en milers)

4.276,6

6.067,8

5,31

4,26

Indicadors Econòmics i Sanitaris
Producte interior brut per càpita (en dòlars)
Percentatge anual de creixement del producte interior brut

Indicadors de reproducció sanitària entre adolescents
Proporció de població 14- 24 anys

Estadístiques

Homes - dones

Índex de fertilitat per dona 15-49 anys
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L’associació

President: Josep Villarreal
Vicepresidenta: Cristina Morales
Secretària: Montse Ros
Tresorer: Ramon Coderch
Vocals: Josefa Camardons, Isabel Fatjó, Carles
Garcia Ribera, Montserrat Garrigós, Mònica
Grau, Llorenç Oriol, Lili Sperry i Laura Triviño.
Coordinador: Ramon Viladomat
Amics del Nepal
Diputació, 296 bx. 08009 Barcelona
Tel. 93 302 62 76 - www.amicsnepal.org
E-mail: amicsnepal@amicsnepal.org
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Les contraparts al Nepal
Amics del Nepal desenvolupa la seva feina mitjançant la col·laboració amb entitats locals que
treballen en el sector de la infància en 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 són:

AMICS NEPAL KTM (ANK)
Amics del Nepal Katmandú és la branca que l’associació ha
obert a la capital nepalesa. Per a aquesta activitat s’ha
comptat amb persones conegudes des de fa molts anys i en
les que hi té plena confiança. L’oficina al Nepal és un eina de
treball indispensable que permet estar físicament al costat
dels nens, tant dels que encara viuen als orfenats com els que
per edat els han d’abandonar. L’oficina permet executar
accions de tot tipus i estar informats de primera mà de la
situació dels projectes.
Gràcies a la creació d’ANK es poden agilitar els processos
de monitoratge dels projectes ja que el personal que disposa,
entre el qual hi ha un dels nois apadrinats, és qui millor pot
desenvolupar la feina en l’entramat cultural del país.

NEPAL CHILDREN’S ORGANIZATION (NCO)
La Nepal Children’s Organization (NCO) és una
ONG que treballa per donar acolliment i
educació a nens i nenes orfes o abandonats.
L’organització disposa de centres repartits arreu
del país, el centre més important dels quals és
Balmandir, situat al centre de Katmandú. Aquí
hi viuen més d’un centenar de nens i nenes orfes
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. Un
dels centres de la NCO amb el que Amics del
Nepal treballa més directament és el de la
localitat de Bhimphedi, situat a 100 km. al sud de Katmandú, on hi ha actualment una trentena
de nens i nenes acollits.
En tots els centres hi ha establert un programa d’apadrinament dels infants acollits.
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ANASHRAM PURWANCHAL
Anashram – Purwanchal és una organització social
d’atenció a la infància situada 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.

CHILDREN’S HOME
Children’s Home és una organització que
disposa de dos centres d’acollida per a
nens i nenes orfes i abandonats, un situat
a Patan (Katmandú) amb 40 nenes i
l’altre a l’extrem occidental del país, a
Mahendranagar
amb
80
nens.
L’organització impulsa a més un
programa educatiu, Educating Children
in Nepal, que té per objectiu 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.

MAITI NEPAL
Maiti Nepal és una organització que dóna 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 trobar-los un treball pel seu futur i auto
suport. En definitiva, Maiti Nepal disposa d’una casa d’acollida
d’infants, una escola (Teresa Academy), una casa per a noies
rescatades de la prostitució, diverses Transit Homes a les fronteres amb l’Índia i l’hospici per a
noies amb VIH-Sida.

CHILDREN’S WELFARE HOME (CWH)
CWH és una ONG fundada l’any 2001 a la ciutat de
Pokhara amb l’objectiu d’acollir nens abandonats, orfes i
de famílies extremadament pobres. El centre gestiona un
centre d’acollida en el que hi ha actualment una
quarantena d’infants d’entre 3 i 16 anys.
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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. L’organització realitza la
seva feina gràcies a la nova escola –
Sharada School- d’educació primària i
secundària des del curs 2005, en la que
hi estudien 350 infants. Així mateix el
centre ha començat a donar també
cursos
d’alfabetització
a
mares
d’alumnes del centre.

DCH
Destitute Children’s Home és una
organització creada per tres nois
apadrinats per Amics del Nepal,
després d’arribar a la majoria
d’edat. El seu projecte va consistir
en establir un centre d’acollida per
a nens i nenes en situació
d’abandonament
o
extrema
pobresa a l’àrea de Pokhara.
Actualment, el centre compta amb
13 infants orfes o de famílies molt
pobres. En aquesta casa hi tenen
totes les necessitats cobertes, tant
les alimentàries i educatives com
també les emocionals.

SNV
SNV-Nepal és una branca de l’Agència Holandesa de Desenvolupament per a la realització de
programes de cooperació amb ONG nepaleses. Amics del Nepal hi té signat un conveni de
col·laboració gràcies al qual la SNV supervisa alguns dels seus projectes a més de col·laborar
en el desenvolupament d’àrees rurals. En col·laboració amb SNV-Nepal es gestionen petits
programes dirigits a millorar les condicions de vida en l’àmbit rural a nivell educatiu i sanitari.

9

Programes
Amics del Nepal realitza els seus objectius a través dels següents programes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apadrinament d’infants
Projectes de cooperació
Formació ocupacional
Microcrèdits per a l’autoocupació
Beques d’estudi
Sensibilització

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.
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, fentlos competents i educant-los per un
futur 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. La voluntat de donar resposta a diverses situacions de necessitat ha
anat perfilant l’establiment de categories o modalitats d’apadrinament:
- L’apadrinament complet, destinat a aquells nens i nenes que viuen en centres
d’acollida, i que els proporciona allotjament, alimentació, escolaritat i assistència
sanitària.
-

L’apadrinament educatiu, per a nens que viuen amb la seva família, però que
sense aquest suport no podrien accedir a l’educació.

-

“Nens de la presó”: apadrinament destinat a oferir una llar provisional a aquells
nens i nenes amb pares complint condemna a la presó.

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.
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El programa de Formació Ocupacional proporciona coneixements pràctics i professionals a
tots els nens apadrinats que no aconsegueixen les suficients qualificacions acadèmiques per
anar passant de curs. També està obert a altres joves de famílies pobres que, tot hi havent
completat els seus estudis, desitgen especialitzar-se en algun ofici.
El programa de microcrèdits s’ha establert per donar l’oportunitat de muntar un petit negoci o
una petita empresa a tots els joves emprenedors apadrinats per Amics del Nepal que mostrin
interès per independitzar-se com a autònoms. La monitorització es porta a terme per personal
de l’organització a Katmandú. Per avaluar les propostes fetes pels joves una comissió
s’encarrega de contrastar opinions expertes i decidir la viabilitat del projecte.
Per a tots aquells que arriben a les portes de la universitat amb suficients qualificacions
acadèmiques i volen continuar cursant estudis superiors Amics del Nepal els hi ofereix un
programa de beques universitàries que cobreixen totes les despeses educatives. Es decideix
l’atorgament d’aquest ajut en funció de l’expedient acadèmic i la capacitació dels estudiants.
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.
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Apadrinament
Al llarg de 10 anys d’execució
del Programa d’Apadrinament
s’ha anat estudiant i valorant el
sistema educatiu nepalès, així
com l’enfocament que de
l’apadrinament en fan les
diverses organitzacions locals.
Atesa la complexitat inherent a
aquesta tasca, el programa està
elaborant un dossier on es
concretaran els objectius de
cada tipus d’apadrinament a
curt i mitjà termini, així com un
estudi dels diferents itineraris
educatius que els nens i nenes
apadrinats podran cursar.
L’any 2005, el programa ha
iniciat una nova activitat
adreçada als nois i noies en etapes educatives posteriors a l’ensenyament obligatori, que es
concreta en la creació d’un programa de formació professional i ocupacional que inclou: taller
de reparació de bicicletes, perruqueria, idiomes, ofimàtica, cuina i hosteleria i conducció de
vehicles. Anualment, Amics del Nepal realitza visites de seguiment dels nens i nenes
apadrinats, del seu estat de salut i evolució educativa.
•

Infants i joves apadrinats

A finals de l’any 2005, el nombre de nens i nenes apadrinats era de 330. Aquesta xifra suposa
un increment del 12 % del nombre d’infants apadrinats respecte a l’any anterior.
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Quadre de nens i nenes apadrinats per centre. Període 2002-2005

ONG

2002

2003

2004

2005

Amor Children's Home - Mahendranagar

57

69

64

62

Nois Estudiants

3

4

4

3

2

2

2

32

31

34

27

43

53

Quadre apadrinats per centres

Noies Estudiants
Children’s Home (CH)

Children's Home - Katmandú

29

Educating Children In Nepal
Total Children's Home

89

134

144

154

Casa Maiti Nepal Ktm

9

8

9

8

Total Maiti Nepal

9

8

9

8

Siphal

-

34

44

47

Bhimphedi

9

14

23

25

Bal Mandir - Naxal

18

17

16

16

Dhanghadi

6

6

6

0

NACC

4

4

4

4

Educatiu

20

0

0

0

Total NCO

57

75

93

92

Sharada Hostel

-

2

4

5

Sharada School

-

15

45

60

Total Forse Nepal

-

17

49

65

Maiti Nepal

Nepal Children
Organization (NCO)

Forse Nepal

Casa DCH -Pokhara

4

Total DCH

4

NBCC

7

Total NBCC = 2%

7

Destitute Children (DCH)

ANK – Boys Care Centre
(NBCC)

Total Nens/es Apadrinats

155

234

295

330
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Nens/es - joves apadrinats
180
160
140

CH - Children's Home

120

Maiti Nepal

100

NCO - Nepal Children Organization

80

Forse Nepal

60

DCH - Destitute Children
NBCC - Boys Care Centre

40
20
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2204 2005
Any

Distribució apadrinaments per centres 2005

CH - Children's Home
47%

NBCC - Boys Care
Centre
2%
DCH - Destitute
Children
1%

NCO - Nepal Children
Organization
28%

Maiti Nepal
2%

Forse Nepal
20%
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•

Projectes d’Apadrinament

El 15% de la quota d’apadrinament va destinat a finançar petits projectes de millora adreçats
als nens i nenes apadrinats. Durant l’any 2005 el vostre ajut ha anat destinat als següents
projectes:
Felicitació del Dhashain
Com cada any, es va enviar a tots els nens i nenes apadrinats
uns regals i felicitacions amb motiu del Festival de Dhashain.
D’aquesta manera reben un detall de tots els padrins i
padrines d’Amics del Nepal.

Monitorització dels nens de la presó i psicòleg a
Siphal
Aquest projecte es dedica a fer un seguiment dels nens que
han deixat el projecte i han tornat sota la custodia dels seus pares biològics que estaven complint
condemna a la presó. El director de Siphal, Mr.
Oli, s’encarrega personalment d’anar a les zones
remotes d’on són aquests nens per comprovar com
els hi va la vida en família i per veure si els nens
estan ben atesos, van a l’escola, mengen bé, etc.
Trimestralment
redacta
un
informe
de
monitorització que recull totes les dades
obtingudes en els seus viatges de seguiment.
S’ha seguit oferint ajut psicològic tant amb
teràpies individuals com de grup. Els nens i nenes
han experimentat una gran millora.

Classes d’espanyol
S’han ofert classes d’espanyol per als nois i noies grans. Les classes no han tingut una assistència molt
regular a causa de la situació d’inestabilitat política, que implica vagues que paralitzen els transports.

Apadrinaments de la SNV
L’any 2004 es van endegar uns projectes d’apadrinament amb la SNV que es financien d’una banda
amb donacions particulars i de l’altra amb diners dels projectes dels padrins. Així l’any 2005 s’ha donat
suport als següents projectes:
-

-

-

Single Women Group- Apadrinament de 20
nens. Finançat per l’Ecai Balbalika.
Children from Urban Sector. Apadrinem a 30
nens i nenes dels sectors urbans de
Kathmandu i Lalitpur durant un període de 5
anys. El seu cost és de 1.225’60 euros anuals.
Chitwan. Apadrinem a dos nois de la zona de
Chitwan per tal que puguin acabar els estudis
de grau superior. Aquest apadrinament
finalitza aquest any. El seu cost és de 584
euros.
Pàrvuls – 10 nens. Aquest projecte ha estat
finançat amb una donació particular.
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Berenars de la Akash Ganga International Boarding School (Sharada School)
Gràcies al suport d’alguns padrins i donacions particulars l’any 2005 s’ha seguit donant berenar a tots
els nens i nenes que acudeixen a la Akash Ganga International Boarding School.

Professor de la Sharada
Els projectes dels padrins també ha continuat donant
suport a pagar els honoraris d’un professor que dóna
reforç escolar als nens i nenes que assisteixen a
escola, així com educació als nens i nenes que encara
no són apadrinats i van al centre per rebre formació
no regulada.

Classes de ioga a Siphal
Un professor especialitzat s’encarrega de donar
lliçons de ioga a tots els qui viuen a l’orfenat de
Siphal. Aquesta pràctica encaixa amb la cultura
del país i els hi és molt útil per relaxar-se i afrontar
el dia a dia d’una manera més pausada. La pràctica
es realitza en grup.

Infermer a Amor Children’s Home - Mahendranaghar
Un infermer atén les necessitats sanitàries bàsiques del centre amb tres visites setmanals, també recepta
medicaments i tractaments i en cas de malaltia decideix en quin hospital s’ha d’ingressar el nen. Cost
del projecte: 420 euros.
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Projectes de cooperació
L’any 2005 l’Associació Amics del Nepal va quedar registrada com organització social al
Nepal (ANK). Gràcies a aquest registre, a partir d’aquest any des de l’oficina de Katmandú es
controlaran més de prop tots els projectes que es realitzen al Nepal.
Entre els primers projectes endegats hi ha els tallers de formació professional per a joves i les
aules d’idiomes i informàtica per als infants i joves apadrinats. Així mateix, des de l’oficina de
Katmandú s’ha començat a fer el seguiment dels joves de cara a orientar-los en el seu futur
professional.
Tallers ocupacionals per a joves sense família-ANK
Davant una economia basada en la
petita empresa i en els oficis
artesanals,
els nens apadrinats
veuen una gran sortida professional
en l’auto ocupació. Per formar-los
en l’àmbit professional s’ofereixen
tot tipus de tallers de formació per
formentar la seva ocupació. Alguns
dels tallers es porten a terme a la
mateixa seu d’ANK (perruqueria,
informàtica, reparació de bicicletes)
i d’altres (cuina, cambrer, carnet de
conduir) es fan en centres
especialitzats. També es donen
classes complementàries d’anglès i
castellà. El projecte està adreçat a
joves orfes o bé de famílies sense recursos, que estan o no apadrinats per l’Associació.
Durada del projecte: 2005/06
Núm. beneficiaris: 120 joves
Pressupost anual: 24.000 euros
Finançament: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (70%) Ajuntament d’Olesa de
Montserrat (12%)
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Amics Nepal Boys Care Centre-ANBCC
Un cop assolits els setze anys d’edat la
majoria de nois han de deixar els orfenats.
Aquest projecte és un complex format per
quatre habitacions amb accés individual,
una cuina i els corresponents serveis. Es
tracta d’una vivenda tutelada on els nois
han de posar en pràctica la vida en
independència. L’associació paga el
lloguer i les factures. Ells són els
encarregats de fer la compra setmanal,
cuinar, netejar, rentar-se la roba etc. Es
vigila diàriament l’evolució dels nens.
Durada del projecte: 2005/06
Núm. beneficiaris: 8 nois
Pressupost anual: 7.000 euros
Finançament: Ajuntaments de Sitges
Clínica d’atenció primària
La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària
finança una Centre d’Atenció Primària localitzat a l’extrarradi
de Katmandú, concretament al barri de Koteshwor. Aquest
indret és un assentament de barraques en el quin llurs habitants
no disposen de cap tipus d’atenció sanitària. El
projecte donarà servei integral a les famílies pobres.
Durada del projecte: 2005
Núm. beneficiaris: 3.000 famílies
Pressupost anual: 24.000 euros
Finançament: Semfyc (Sociedad Española
medicina de familia y comunitaria) 100%

de

Centre d’atenció a la dona i l’infant i planificació
familiar
Localitzat juntament amb el centre sanitari de
Koteshwor aquest projecte es dedica a l’atenció a la
dona i l’infant, fent especial èmfasi en la planificació familiar i el seguiment de l’embaràs.
També es preveuen aules d’alfabetització i una biblioteca.
Durada del projecte: 2005
Núm. beneficiaris: 3.000 famílies
Pressupost anual: 24.000 euros
Finançament: Pendent de finançament
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Desenvolupament rural a Bhimphedi. Projecte triple E (educació, ecologia i energia)
Aquest projecte està en prova pilot i passarà a
implantar-se en la seva totalitat. El projecte
funciona donant un búfal femella a cinquanta
famílies. Aquestes es comprometen a enviar a tots
els menors de setze anys a escola sense fer
distincions de gènere. Amb els diners de la venda
de la llet retornen l’import de l’animal, quan han
retornat tot l’import l’animal passa a ser seu.
Mitjançant una petita obra a les vivendes
s’aconsegueix transformar els residus orgànics del
búfal en biogas. Aquest darrer punt és molt
important per sofrir el poble un procés de
desforestació que en provoca constants
esllavissades.
Durada del projecte: 2005
Núm. beneficiaris: 3.000 famílies
Pressupost anual: 24.000 euros
Finançament: Pendent de finançament
Assistència jurídica per a noies rescatades de xarxes de prostitució-Maiti Nepal
El projecte de suport legal és un dels serveis que ofereix l’organització Maiti Nepal a noies que
han estat víctimes del tràfic sexual i s’han vist obligades a exercir la prostitució a bordells de
ciutats de l’Índia. Gràcies a aquest servei, moltes de les noies recuperades de la prostitució
poden presentar demandes contra els seus segrestadors als tribunals de justícia del Nepal. El
projecte consisteix en sufragar les despeses d’advocats per denunciar i portar a judici a
traficants d’aquestes noies.
Durada del projecte: 2005
Núm. beneficiaris: 30 noies.
Pressupost anual: 3.000 euros
Finançament: Col·legi d’Advocats de Barcelona
Suport a les escoles rurals del Nepal-SNV
Es dona suport a una escola primària i una secundària de la
zona rural. La SNV regularment fa treball de camp per
detectar les necessitats de comunitats rurals i elabora projectes afins amb les mancances de
l’àmbit de la educació, sanitat i discriminació de gènere. Dues escoles d’aquest projecte reben
el just finançament per funcionar del govern i en els últims anys no han pogut augmentar la
qualitat de l’educació ni millorar les instal·lacions. El fet d’estar en zones rurals fa que
l’assistència per part dels nens sigui molt baixa pel difícil accés i perquè la majoria de famílies
depenen d’una economia agro-forestal i necessiten l’ajuda dels fills per les labors agricultores.
Durada del projecte: 2005
Núm. beneficiaris: 300
Pressupost anual: 6.000 euros
Finançament: Ajuntaments de Cornellà de Llobregat (66%) i Olesa de Montserrat (34%)
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Escola secundària de Japha-SNV
Aquest projecte cobreix la reconstrucció integral d’una
escola de primària als afores de Katmandú. L’escola
havia sigut construïda en una zona inadequada i per
això la major part de les aules s’inunden
sistemàticament amb l’arribada de les pluges. La nova
escola estarà situada en una posició elevada i comptarà
amb serveis que ara no té, com per exemple lavabos i
biblioteca. També s’aportaran tots els materials
educatius necessaris.
Durada del projecte: 2005/06
Núm. beneficiaris: 450
Pressupost anual: 8.900 euros
Finançament: The Body Shop Company
Nova cuina al centre Siphal Protection Home-NCO
Al llarg de l’any 2005 s’ha pogut completar el projecte de
millora dels equipaments del centre, com són la cuina i
menjador així com el subministrament d’aigua potable i
serveis sanitaris.
El projecte ha consistit en la perforació d’un pou i la
instal·lació d’un sistema de subministrament i potabilització
d’aigua i la remodelació total de la cuina i zona de menjador
del centre.
El centre acull a prop de 60 infants 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.
Núm. beneficiaris: 60 infants
Durada del projecte: 2005
Cost total: 8.000 euros
Finançament: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Nova teulada pel centre de Siphal-NCO
S’ha cimentat de nou la teulada del menjador per evitar
filtracions d’aigua i humitats.
Núm. beneficiaris: 60 infants
Durada del projecte: 2004/5
Cost total: 2.000 euros
Finançament: Esplugues de Llobregat
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Nou mòdul per a cuina i menjador al centre d’acollida de
Bhimphedi-NCO
S’ha construït un nou mòdul que fa les funcions de cuina i de
menjador ja que tant la cuina de que disposava el projecte com
l’espai que es feia servir de menjador eren massa petits i estaven
en mal estat. S’ha reformat l’antic menjador convertint-lo en sala
d’estudi.
Durada del projecte: 2005
Núm. beneficiaris: 30 nens/es
Pressupost anual: 12.000 euros
Finançament: Ajuntament de Caldes de Montbui (70%)

Escalfadors d’aigua solars pel centre de Bhimphedi-NCO
S’han instal.lat un conjunt de plaques solars en el sostre d’un
dels mòduls per tal de subministrar aigua calenta durant
l’hivern.
Durada del projecte: 2005
Núm. beneficiaris: 30 nens/es
Pressupost anual: 4.000 euros
Finançament: Donacions particulars
Sharada School- Forse Nepal
El projecte realitzat ha consistit en portar
endavant una escola pròpia, la Sharada
School, per proporcionar educació formal
fins al nivell de "high school" (superior) a
350 nens i nenes de la zona. La nova escola
s’ha situat en un edifici llogat situat en el
mateix barri, per a la qual s’han contractat 10
mestres.

Núm. beneficiaris: 350 nens/es + 10 mestres
Durada del projecte: 2004/05
Pressupost anual: 10.880 euros.
Finançament: Ajuntaments d’Alella i Corbera
de Llobregat.
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Programa d’alfabetització de dones- Forse Nepal
Les
mares
dels
nens
amb
apadrinament educatiu de Sharada
School van adreçar-se als nostres
col·laboradors demanant si els hi
podíem ensenyar a llegir i escriure.
Gratament hem engegat aquest
projecte que dóna accés a aquests
coneixements tant bàsics com
necessaris. L’aprenentatge dura un
any, es fa classe una hora al dia en
horaris compatibles amb les tasques
de les dones. El curs es divideix en
tres fases, lectura, escriptura i
comprensió. Cada grup es composa
de vint i cinc dones i al finalitzar se’ls
hi dóna un certificat d’aprenentatge.

Núm. beneficiaris: 60 dones
Durada del projecte: 2005/06
Pressupost anual: 3.000 euros
Finançament: Donacions particulars
Amb la col.laboració de The Direct
Help Foundation
Ampliació del centre d’acollida de Pokhara-CWH
El projecte realitzat ha consistit en la compra de
l’edifici, que fins ara era de lloguer, així com la
compra d’un solar de 150 m² adjacent en el que s’hi
ha pogut construir un edifici nou que aconsegueix
gairebé doblar la superfície disponible del centre.
Núm. beneficiaris: 40 nens/es
Durada del projecte: 2004/5
Pressupost: 25.200 euros
Finançament: Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
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Construcció de la cuina i el menjador-CHILDREN’S HOME

L’orfenat Children’s Home està construint
un nou edifici per allotjar-hi a les seves
nenes. Amics del Nepal n’en subvenciona la
cuina i el menjador d’aquesta nova
construcció que ja es troba començada.
Núm. beneficiaris: 40 nenes
Durada del projecte: 2005/06
Pressupost anual: 9.000 euros
Finançament: Pendent finançament

Suport a infants víctimes del conflicte maoista-Maiti Nepal
Apadrinament de 30 nois i noies en un orfenat del sud del país, on el conflicte maoista és més
intens.
Durada del projecte: 2004/05
Núm. beneficiaris: 30 nois/noies
Pressupost anual: 6.000 euros
Finançament: ECAI Balbalika
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Formació ocupacional
Amics del Nepal realitza, des de fa 10 anys, un programa de suport a
organitzacions nepaleses d’ajuda a la infància. Aquestes
organitzacions gestionen centres d’acollida per a infants d’edats
compreses entre els 0 i els 17 anys. Fins ara, les atencions d’Amics
del Nepal s’han centrat en donar suport a aquests infants
proporcionant-los els recursos necessaris per a la seva alimentació,
escolarització i vestit en aquests centres.
El problema detectat sorgeix a partir del moment que els nois i noies
han d’abandonar els centres pel fet d’haver arribat a una determinada
edat, principalment al voltant dels 17 anys. La majoria d’aquests
joves no té una família directa amb qui es relacioni, el que fa que el
seu futur sigui poc clar i amb poques perspectives de poder assolir
feines remunerades en el seu país.
Encara que no tots els joves abandonen els centres
en aquestes edats, ja que n’hi ha que per les seves
capacitats poden seguir amb una formació reglada i
fins i tot, alguns d’ells, accedir a la universitat, la
majoria prefereixen tenir una formació professional
ja que els permet obtenir una ocupació al seu propi
país. En aquest context socio-econòmic, s’entén la
necessitat de generar un pla de formació ocupacional
per a tots els adolescents apadrinats per Amics del
Nepal.
Durant el 2005 s’ha creat un centre propi de formació professional amb diferents tipologies
d’oficis (perruqueria i estètica, informàtica, reparació
de bicicletes) a l’hora que s’han establert els primers
convenis de col.laboració externs amb escoles de
formació ocupacional (hosteleria, cuina, permís de
conduir, confecció). A més, el nostre centre ha
desenvolupat una línia complementària de formació en
idiomes (anglès i espanyol) per a tots els joves.
L’objectiu d’aquest programa és incentivar l’autoocupació entre els adolescents com a sortida
professional de futur i es complementa amb el
programa de microcrèdits.

Microcrèdits
Atesa la dificultat d’accedir a un lloc de treball al Nepal, donada l’actual situació política i
econòmica, i tenint en compte que els joves procedents de castes baixes tenen més dificultats a
l’hora de buscar una primera feina, Amics del Nepal està estudiant la creació d’una comissió
que tindrà com a finalitat específica el seguiment i el suport a iniciatives individuals o
col·lectives adreçades a crear petits negocis, que inclourà la concessió de petits crèdits per a
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iniciar les activitats econòmiques. La comissió avaluarà i realitzarà el seguiment de les
iniciatives que es proposin.
Un cop finalitzat l’apadrinament, la comissió s’encarrega
d’avaluar la concessió de micro crèdits per aquells joves o
grups de joves (en cooperatives) que desitgin començar un
petit negoci. Tant les idees com el seu posterior
desenvolupament han de venir de part de l’interessat/da, la
comissió aporta el capital i els joves fan l’esforç de tirar
endavant. La comissió 10+ està estudiant dos projectes. Un
d’ells és l’establiment d’una petita botiga de comestibles i
l’altre una botiga de cosmètics.

Beques d’estudi
D’altra banda, per a tots aquells que vulguin estudiar una carrera
universitària (un cop superat el grau 12) i hagin demostrat que són
capaços de treure-li profit, la comissió els hi concedirà beques
d’estudis universitaris. Tant els microcrèdits com les beques
d’estudis tenen uns requisits i unes condicions estrictes i són
monitoritzades d’aprop pel personal de l’organització al Nepal, per
la Junta d’Amics del Nepal Katmandú i per la comissió de treball a
Barcelona.

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. També s’organitzen trobades i
activitats culturals per donar a conèixer el Nepal i compartir experiències.
Programa de celebració de 10 anys d’Amics del Nepal
Activitats:
Sopar d’aniversari a Sitges. 18 de juny del 2005
Sopar-espectacle a la terrassa de l’Antic Hotel Miramar de Sitges. Una vetllada familiar amb
dansa, música i circ. També va tenir lloc una subhasta solidària.
Trobada al CaixaForum. 13 de novembre del 2005
Acte commemoratiu del desè aniversari de l’associació amb un seguit d’actuacions
musicals i l’estrena del vídeo institucional que recull els 10 anys de cooperació amb el
Nepal.
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Funció solidària del Trencanous
En el marc de les festes de Nadal, Amics del Nepal va organitzar una
representació extraordinària de l’espectacle “Trencanous”
de
Txaikovski, a càrrec de la companyia “Atot”. L’Auditori Eduard Toldrà
del Conservatori Municipal de música es va omplir a vessar i la
recaptació va superar els 3.000 euros, que seran destinats al finançament
del centre Destitute Children’s Home de Pokhara.
DVD 10 Anys de projectes al Nepal
Amb el desè aniversari de l’associació s’ha editat un DVD de trenta cinc minuts de duració que
explica les activitats de l’associació i el seu funcionament. Sota el títol 10 anys de somriures
recull imatges d’arxiu i d’altres enregistrades recentment als centres amb els que hi
col·laborem, també s’entrevista a diferents responsables de l’associació.
Escola Kalavana
Des de principis del 2005, 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 combinen la informació teòrica i la pràctica per facilitar una
comprensió global i situar en el seu entorn natural la dansa índia.

Conferència d’Anuradha Koirala a Casa Àsia
Anuradha Koirala, directora de l’organització
nepalesa Maiti Nepal, va ser a Barcelona el
mes de setembre. Després de la projecció de la
pel·lícula “The day my god died” sobre el
drama de la prostitució infantil al Nepal, va
donar una conferència a l’Auditori Tagore de
Casa Àsia. L’Acte va ser organitzat en
col·laboració amb l’Ecai Balbalika i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona.
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Comunicació
Butlletins
Amics del Nepal edita semestralment dos butlletins informatius, un sobre les activitats i els
programes de cooperació i sensibilització i un altre pel programa d’apadrinament.

Nova web www.amicsnepal.org
S’ha reestructurat la web de l’associació. S’incorpora mès informació tant del país com
d’Amics del Nepal, també te noves links, l’informe de les Nacions Unides i et permet fer-te
soci per internet.

27

Pressupost 2005
INGRESSOS

DESPESES

Quotes socis
Apadrinaments
Projectes subvencions

11.000
150.000
80.000

Donatius
Altres
Loteria

9.000

112.500
22.500
10.000
73.600
15.000
1.000
3.000
6.400
11.000
9.000

264.000

264.000

36.400

9.375
7.000
8.300

10.000
1.000
3.000

Aportacio Nepal Art & Handicrafts

Funcionament

Apadrinaments
Projectes subvencions
Projectes subvencions
Projectes subvencions
Funcionament
Funcionament
Funcionament
Funcionament
Funcionament
LLoguer Nepal Art & Handicrafts

Sous
Lloguer
Despeses Generals
Consums 3000
Bancs 1300
Altres 4000

4.000
2.000
5.725

Impremta
Auditoria
Diversos
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