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ÀREA DE COOPERACIÓ: 
 
Durant l’any 1999 s’ha seguit amb els projectes de cooperació amb les            
ONG del país que s’havien iniciat l’any anterior.  
Així, entre els projectes portats a terme cal senyalar la creació de tres             
aules informàtiques als centres Amor Children’s Home       
(Mahendranagar), Children’s Home (Katmandú) i Nepal Children’s       
Organization (Bal Mandir. Katmandú), el programa d’infermeria, amb        
l’elaboració de fitxes sanitàries per a tots els nens i nenes dels centres,             
el projecte de construcció del nou centre de Bhimpedhi per a la NCO, la              
millora del centre Amor Children’s Home, amb la construcció de la pista            
polisportiva, a més dels programes d’activitats desenvolupats pels        
cooperants durant els mesos d’estiu a tots els centres. 
 
 
Programa d’infermeria 
 
L’any 1999 es va iniciar el programa d’atenció sanitària i educació per a la salut pels                
nens i nenes acollits als centres Amor Children’s Home, a Mahendranagar,           
Children’s Home, a Katmandú i Anat Ashram, a Biratnagar. 
El programa, desenvolupat per infermeres que van fer estades de tres mesos als             
diversos centres, va consistir en obrir fitxes sanitàries a tots els nens i nenes,              
controlant el seu pes i la seva talla, a més d’iniciar un programa de vitamines i                
desparasitació a tots ells.  
Degut als bons resultats d’aquests programa i davant les carències evidents de            
manca d’hàbits d’higiene i salut, es preveu poder desenvolupar una programa           
d’educació sanitària molt més ampli dedicat bàsicament a l’educació sanitària pels           
responsables dels centres i dels nens i nenes acollits. 
 

Projecte de nou centre d’acollida per a infants a 
Bhimphedi 
 
Després d’una visita realitzada el mes de desembre de 1998 a Nepal, la Nepal              
Children Organization va proposar a Amics del Nepal fer-se càrrec de la construcció             
d’un centre d’acollida de nens i nenes a la localitat de Bhimphedi. Per al nou centre                
la NCO va proposar la rehabilitació d’una antiga casa, pertanyent a la família real              
nepalesa, per condicionar-la com a centre d’acollida per a uns 25 infants orfes o              
abandonats de la regió. La proposta es va recollir i es van fer els estudis necessaris                
per valorar la conveniència i el cost de la restauració d’aquesta casa.  
El mes de juliol d’aquest any, dos arquitectes tècnics de l’associació, van visitar la              
zona i després de comprovar l’estat de l’edifici, van creure més convenient la             
construcció de dos mòduls nous al costat d’aquest edifici, davant les dificultats i el              



cost de la seva rehabilitació, a més de no ser apte com a centre per a infants. Val a                   
dir que l’edifici, de tres plantes, va ser construït fa més de 100 anys i actualment està                 
abandonat degut al seu estat. Es proposà que, degut al seu valor històric, convindria              
convertir-lo en un equipament per la localitat, apte per a diversos usos (centre             
sanitari, biblioteca, escola, etc.). L’edifici podria convertir-se també en un petit hotel            
per als visitants (A Bimphedi surt un trecking que dura dos dies fins a Katmandú,               
seguint l’antiga ruta que comunicava Katmandú amb la Índia a través del parc de              
Chitwan. 
Per a meitat del 200 està previst l’inici de les obres d’aquests dos mòduls, finançats               
amb la col·laboració de la Fundació Roviralta i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

 

 
Bhimphedi 

 
A Nepal uns 8 milions de nens/es viuen en àrees rurals. La majoria dels seus pares                
no saben llegir ni escriure. Els infants han de compartir el treball familiar. Per              
qüestions de pobresa material de la família, la majoria dels nens/es nepalesos els hi              
està negat el progrés. 
Nepal és un dels països amb un dels índex de mortalitat infantil més elevat (10,2%) i                
uns dels més baixa en alfabetització (26%) de tot el continent asiàtic. 
El districte de Makawanpur té una població superior als 250.000 habitants. La ciutat             
de Bhimphedi compta actualment amb uns 6.000 habitants. Molts d’ells viuen fora            
del nucli urbà, a les muntanyes de l’entorn. 
Fins a la meitat dels anys cinquanta, aquesta població era un punt viari important i               
únic en la ruta entre la Índia i la capital, Katmandú, amb una població, en aquella                
època, superior als 50.000 habitants. La seva decadència va començar a partir de la              
construcció de la nova carretera que uneix la frontera índia amb Katmandú. Això va              
suposar deixar de ser una ciutat de pas obligat per esdevenir una població allunyada              
de les grans vies de comunicació del país. 
Avui en dia, la principal riquesa de Bhimphedi li ve d’allotjar una presó i una central                
elèctrica. No obstant això, l’economia familiar de la població pot definir-se com de             
subsistència. 
Els nens i nenes de les zones rurals no tenen accés a l’escolaritat per que viuen                
llunyans a centres docents, molts d’ells són orfes o desemparats i a Bhimphedi no              
existeix cap centre d’acollida per aquest tipus d’infants. 
Amics del Nepal i Nepal Children’s Organization van signar un conveni de            
col·laboració per aquest projecte l’agost de 1999. 
 



Creació de tres aules informàtiques a tres centres 
d’acollida de nens i nenes 
 
Amb la col·laboració de l’organització Tècnics pel Desenvolupament i el suport de la             
Universitat Politècnica de Catalunya, es va poder portar a terme la primera fase del              
projecte consistent en la creació de tres aules informàtiques en tres dels centres             
d’acollida de nens i nenes amb els que es col·labora habitualment.  

Cada una d’aquestes aules està equipada amb 13 ordinadors PC amb monitor i             
teclat, amb programes de tractament de textos, bases de dades, jocs. Etc. L’objectiu             
del projecte és donar formació als nens i nenes acollits en aquests centres, en les               
noves tecnologies de la comunicació de cara a la seva millor formació i a obtenir               
més possibilitats de trobar una feina a Nepal. 

El projecte es va realitzar durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre,              
iniciant-se amb la revisió del material informàtic a Barcelona, donat per diverses            
empreses, per part dels tècnics informàtics (estudiants d’Informàtica a la UPC) i la             
tramesa a Nepal d’un total de 30 PC, amb els seus corresponents teclats i pantalles,               
quatre impressores i material tècnic de suport (modems, programes, etc.). Per a la             
tramesa a Nepal es va comptar amb la col·laboració de l’empresa de missatgeria             
DHL. 

Els tècnics, una vegada a Nepal, van recollir els equips i van començar la seva               
instal·lació. Val a dir que alguns equips van ser inutilitzats per la policia a la duana.  
Així, en total es van poder crear tres aules, perfectament equipades amb uns 13              
equips a cada una, més impressora. Una vegada els equips van estar llestos, es van               
iniciar les classes de formació per als nens i nenes d’aquests centres. Una vegada              
els tècnics van abandonar Nepal, les aules han seguit funcionant gràcies a la             
col·laboració de tècnics locals. 

Per a l’any 2000 es previst seguir amb el programa, dotant-lo de nous equips i               
també de nous tècnics per a la formació dels nens i nenes. 

Val a dir que l’aula instal·lada al centre Bal Mandir de la Nepal Children Organization               
va ser inaugurada per la ministre de la Dona i de Benestar Social del Govern               
nepalès. A l’acte també hi eren presents, a més dels tècnics informàtics, d’una             
delegació de l’associació integrada pel seu president, Ramon Viladomat, i els vocals            
Fernando Espinós i Rosa Bertran. 
 
Programa de suport a les noies de Maiti Nepal 
 
Durant els mesos de juliol i agost es van poder portar a terme diverses activitats al                
centre de Maiti Nepal a Katmandú, per a noies rescatades de prostíbuls a l’Índia. La               
problemàtica d’aquestes noies és, bàsicament, que retornen a Nepal després          
d’haver estat alliberades en els centres de prostitució a Nepal, ja sigui perquè han              
estat rescatades per la policia, o perquè han estat alliberades degut a malalties,             
principalment la Sida. 



Amb l’organització Maiti Nepal s’hi porta una activitat de cooperació diversa, ja que             
per un costat es dóna suport al centre d’acollida de nens i nenes orfes o abandonats                
que acull, a través d’un programa d’apadrinaments, i també es dona suport a la casa               
d’acollida per a noies procedents de la prostitució. 

Així, durant l’estiu, dues tècniques cooperants, una metgessa i una psicòloga, van            
realitzar un programa de re recuperació d’aquestes noies a partir de la organització             
de diferents activitats, especialment de coneixement del propi cos i d’autoestima. El            
programa va ser molt ben rebut perles participants i per la pròpia direcció del centre. 

Per a l’any 200 s’espera que hi hagi continuïtat per aquest projecte iniciat l’any 1997. 

 

Obres de millora de la casa Amor Children’s Home 

Durant l’any 1999 s’han iniciat les obres de construcció de la pista poliesportiva al              
pati del centre Amor Children’s Home de Katmandú. Les obres consisteixen en la             
pavimentació amb ciment del pati de davant del centre per a la pràctica esportiva              
dels 50 nens acollits al centre. 

Paral·lelament a aquestes obres, el centre ha realitzat diverses obres de millora,            
entre les que cal destacar: construcció d’un dipòsit de 50.000 litres per aigua             
portable, pel consum del centre. Construcció de serveis per a la cuina, equipament             
d’un filtre d’aigua potable i rehabilitació de l’espai destinat a hort. Així mateix, durant              
aquest any s’ha pintat tot el centre, tant exterior com interior, s’ha instal·lat telèfon i               
s’ha millorat la instal·lació elèctrica, que tenia moltes deficiències. 

També s’ha equipat el centre amb quatre noves bicicletes, pels nois més grans, així              
com divers material didàctic per als nens, a més de noves taules per estudiar. Val a                
dir que, a partir de l’estiu, es va obrir l’aula informàtica situada al tercer pis de l’edifici                 
i equipada amb 10 PC i una impressora. Finalment no va ser possible la connexió a                
Internet degut a problemes amb el centre de connexió. 

Per al 200 queden pendents la finalització del pati i la construcció d’un porxo a               
l’entrada de la casa, per activitats a l’aire lliure dels nens durant les èpoques de pluja.                
El porxo ha de servir, en una altra fase, per a l'ampliació de la casa amb una sala                  
situada sobre el terrat, i l’ampliació de la cuina. Queda també pendent la renovació              
de totes les lliteres i la compra de nous matalassos i roba de llit per als nens. 

El projecte s’ha finançat amb aportacions extraordinàries de l’associació i també           
gràcies a l’aportació econòmica de l’ONG Caldes Solidària, de Caldes de Montbui.  

 

Programa d’activitats dels cooperants 
 
Al llarg de 1999 han estat un total de 24 els cooperants que han participat en                
diversos programes als centres. Així, a més dels cooperants informàtics (5)           
d’infermeria (3) i de suport a Maiti Nepal (2), han participat en programes d’educació i               
activitats als diversos centres 1 tècnica agrícola, 1 tècnica en medi-ambient, 2            
professores de música, 2 tècniques amb educació infantil, 1 periodista per a            



reportatges (la Vanguardia) a més d’altres cooperants (7) que han participat en            
programes de convivència amb els nens i nenes. 
 
 
RESUM D’ACTIVITATS REALITZADES  
 

- Inauguració de la nova seu social al carrer Diputació, 296 baixos, de            
Barcelona, amb sala per a activitats, exposicions, etc. (juliol 1999). 

- Edició del butlletí “Namasté” de difusió de les activitats de l’associació, cada            
dos mesos. El butlletí es reparteix entre tots els socis i col·laboradors. 

- Creació de la Web de l’associació, amb informació dels projectes i activitats            
que realitza, allotjada provisionalment dins la Web de l’Ajuntament de Barcelona:           
www.bcn.es/tjussana/amicsnepal. Queda en projecte demanar un domini propi i         
tenir una Web interactiva. 

- Realització de cursos de llengua i cultura nepalesa al si de l’entitat, dirigits al              
públic en general, per un millor coneixement del Nepal. Cursos de febrer a abril i               
de maig a juliol. 

- Cursos i convocatòries per a cooperants per a fer estades al Nepal, amb les              
ONG col·laboradores (setembre i març) 

- Participació amb un stand a la Festa de la Diversitat de SOS Racisme, al Moll               
de la Fusta de Barcelona. 

- Edició de dos tríptics informatius sobre projectes de cooperació i activitats de            
l’associació. 

- Exposició: “Colors de la Índia i Nepal” de Santi Roura, a la seu de l’associació               
(juliol) 

- Exposició de fotografies “Jai Nepal” realitzades per Ingrid Ghering, a la seu            
de l’associació (desembre). 

- Presentació dels projectes de cooperació que realitza l’organització, amb la          
participació dels cooperants (octubre i novembre) 

- Presentació a Caldes de Montbui, amb la col·laboració de Caldes Solidària. 

- Concert de piano al Conservatori Superior de Música de Barcelona “Música           
per créixer” el mes de novembre, per a recollir fons per a nous projectes. 

- Trobada anual de l’associació, el mes d’octubre, amb la participació de més de             
200 persones, al Patronat Flor de Maig de la Diputació de Barcelona. 

- Festa nepalesa per Nadal, organitzada per joves nepalesos residents a          
Barcelona, a la seu de l’associació. 

http://www.bcn.es/tjussana/amicsnepal


- Participació en programes de ràdio: COMRàdio (Tots X tots), Ràdio Estel,           
Ràdio Nacional (Món Obert) i  COPE, per explicar els projectes de cooperació. 

- Càpsula a BTV sobre el treball i l’experiència d’una família barcelonina           
cooperant al Nepal. 


