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Què és Amics del NepAl?
Amics del Nepal, organització no governamental de desenvolupament sense ànim de lucre, treballa 
des de 1995 per donar suport als infants, joves i dones més desafavorits del Nepal per tal d’ajudar-los 
a desenvolupar-se tot donant-los la possibilitat de tenir unes millors condicions de vida. 

Mitjançant la realització de projectes de cooperació i programes de suport volem garantir llar, salut 
i educació en un dels països menys desenvolupats del món. Gràcies a més de 300 amics, que són el 
fonament de l’associació, amb la col·laboració d’empreses, fundacions privades, donants puntuals 
i amb els ajuts de les administracions públiques i col·legis professionals aconseguim tirar endavant 
tots els programes i projectes que l’associació du a terme al Nepal.
 
A més a més, un equip de voluntaris tant a Barcelona com al Nepal constitueixen la força humana 
que dia rera dia lluita per fer realitat les tasques humanitàries i garantir una millor vida a tots els 
beneficiaris que acompanya l’ONG. A Catalunya no deixem mai d’organitzar actes i esdeveniments 
per tal de donar a conèixer l’associació mentre divulguem la realitat cultural i social nepalesa. 
A Katmandú, de la mà d’un equip jove i emprenedor, realitzem també molts esdeveniments per, a 
més d’ajudar a fer conèixer l’associació, donar un cop de mà a la comunitat i conscienciar-la de la 
seva pròpia força per tirar endavant i millorar les seves condicions de vida.

Ja fa gairebé 25 anys que treballem per fer d’aquest món un món millor. Som un gra de sorra en 
aquest immens desert, però amb les nostres accions hem aconseguit que milers d’infants puguin 
tenir casa, educació i salut, que milers de dones tinguin accés a l’educació i així a un treball digne 
i que molts joves puguin desenvolupar totes les seves aptituds per, al cap i a la fi, forjar-se com a 
ciutadans i ciutadanes capaços de desenvolupar-se, ells mateixos i el seu país.
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L’any 2020 havia de ser un any molt especial 
per nosaltres. Celebràvem 25 anys de vida de 
l’Associació, de solidaritat, d’esforç, de treball i 
d’històries. Portàvem molt de temps preparant 
l’any, planificant els 25 actes de celebració que 
teníem previstos arreu del país, amb un gran acte 
de cloenda a la Trobada Anual de l’Associació on 
totes i tots pugéssim celebrar-ho conjuntament 
amb molts petons i moltes abraçades.

L’any 2020 ha acabat essent un any molt espe-
cial per nosaltres i per tota la humanitat. La pan-
dèmia de la COVID-19 ens ha canviat la manera 
de viure, la manera de fer i ens ha obligat a totes 
i tots a reinventar-nos per poder seguir enda-
vant. Al meu entendre, ens ha canviat la vida, 
la manera d’entendre-la, sobretot a la societat 
occidental. Aquesta pandèmia ens n’ha fet ado-
nar de com de fràgil i imprevisible és la societat 
i que les coses poden canviar radicalment d’un 
dia per l’altre. 
Ens ha acostat a la manera de viure de la so-
cietat nepalesa, de viure el dia a dia, sense plani-
ficacions llunyanes i gaudir del moment actual 
en el que vivim, sense preocupar-nos pel demà.

La pandèmia ha afectat l’economia de tots els 
països, però si l’hi sumem a un país subde-
senvolupat com el Nepal, el resultat final és 
una panorama desolador. El Nepal és un país 
on una gran part de la població treballa per 
un sou diari, pel que el confinament va deixar 
a milers de famílies sense recursos per com-
prar menjar ni cobrir les necessitats bàsiques. 

Davant les adversitats però, és quan més llueix 
l’equip d’Amics del Nepal. Ja ho van fer al 2015. 
I ara, ho han tornat a fer. 
El costat més humà de l’equip nepalès mai ens 
deixa de sorprendre.  
Per un banda, tot el personal de Bhimphedi va 
decidir confinar-se a la casa d’acollida sense 
veure la seva família per tal d’evitar els risc de 
contagi d’entrar i sortir cada dia de la casa, amb 

l’únic objectiu de protegir als nens i nenes que 
hi viuen. 
Per altra banda, el personal de Katmandú va 
protegir-se i sense por van repartir diferents 
pacs d’emergència a les famílies més necessita-
des. Dos gestos admirables i altruistes que de-
mostren un gran equip humà.
 
A Barcelona les coses tampoc han estat fàcils. 
Durant un any només ens hem vist una vega-
da en persona. Amb mascareta i mantenint les 
distàncies, sense petons i sense abraçades. I la 
veritat, és que se’ls troba molt a faltar. Malgrat 
això, no hem deixat tampoc de treballar i bus-
car la manera de reinventar-nos, i trobar noves 
fórmules. Ho aconseguirem amb més o menys 
èxit, però l’objectiu clar que tenim és que hem 
de remoure-ho tot suficientment com per man-
tenir el nivell actual d’ajuda al Nepal, sense cap 
davallada. I així ho farem. 

Sembla que el destí ens posa reptes cada 5 anys, 
al 2015 els terratrèmols van sacsejar el Nepal 
deixant milers de morts i al 2020 la pandèmia 
mundial ens ha agafat a tots per sorpresa dei-
xant més de 3 milions de morts al món. No 
obstant, de tot en traiem aprenentatges i en sor-
tim més forts. 
I com sempre, nosaltres seguirem lluitant i mi-
rant endavant. 
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L’alta comissionada per als Drets Humans de 
Nacions Unides, Michelle Bachelet, va denun-
ciar sis assassinats comesos al Nepal per oposi-
tors a la barreja de castes al país asiàtic, una es-
tructura social que Bachelet va qualificar d’acte 
de discriminació. 
La responsable de Drets Humans de l’ONU es 
referia a dos casos en particular. 
Primer, als assassinats d’un jove de 21 anys, 
identificat com Nawaraj, i els seus amics, tots 
ells dalit -l’escalafó més baix de la jerarquia so-
cial nepalí-. Segons les informacions de la inves-
tigació, els nois s’havien ofert a traslladar a la 
núvia de Nawaraj a la localitat de Jaharkot, on 
vivien. El trasllat es va fer a petició de la jove. No 
obstant això, abans que poguessin arribar a la 
seva llar, van ser perseguits i assassinats. 
La policia va trobar cinc cadàvers, entre ells el 
de Nawaraj. 
Els assassinats del jove i els seus amics van 
provocar tanta indignació al Nepal que el Mi-
nisteri d’Interior del país va crear un “comitè 
d’investigació d’alt nivell” de cinc membres per 
investigar els incidents. Als pocs dies la Policia 
va presentar càrrecs contra 20 presumptes au-
tors. 

L’ONU DENUNCIA EL SISTEMA DE CASTES AL NEpAL 

Els dalit, recorda l’ONU, veuen els seus 
drets profundament restringits en la 
societat nepalesa. 

El segon cas remet a l’assassinat d’una nena de 
12 anys, també dalit, per negar-se a participar 
en un matrimoni forçat amb un presumpte vio-
lador d’una casta superior, a la localitat de 
Devdaha. El cadàver de la nena va ser trobat 
penjant d’un arbre el passat 23 de maig. 

Els dalit, recorda l’ONU, veuen els seus drets 
profundament restringits en la societat nepa-
lesa. Les barreres estructurals i la discriminació 
els obliguen a acceptar feines mal pagades i 
deshumanitzades, com l’eliminació d’animals 
morts, l’excavació de tombes o l’explotació en la 
fabricació de productes de cuir. 

A això s’afegeix la crisi provocada pel coronavi-
rus i l’ONU recorda, en aquest sentit, que acti-
vistes i periodistes dalit han denunciat diversos 
casos de discriminació basada en castes, inci-
dents d’abús sexual, assalt, negació de ritus fu-
neraris i discriminació en zones de quarantena. 
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Els 1.758 quilòmetres de frontera entre el Nepal 
i l’Índia, que centenars de milers de ciutadans 
d’ambdós països creuen sense necessitat de pas-
saport o visat, són des de fa temps una de les 
vies de pas més concorregudes del món pel que 
fa a tràfic de persones. 
Des del terratrèmol de l’any 2015, que es va co-
brar 9.000 vides i va provocar greus perjudicis 
a les estructures socials i econòmiques del Ne-
pal, l’activitat s’ha multiplicat, i milers d’homes, 
dones i nens nepalesos travessen el límit entre 
els dos països per desaparèixer i no tornar més. 

Pel que sembla, el mortal terratrèmol va ser la 
causa d’aquest increment. Una combinació de 
protecció insuficient dels drets humans, trem-
olors de terra, desigualtat de gènere, analfabet-
isme, pobresa i corrupció ha creat les condicions 
idònies per a la crisi relacionada amb el tràfic de 
persones que travessa el país de l’Himàlaia.

El país travessa una situació crítica relacio-
nada amb la tracta i tràfic de persones que 
està deixant un panorama de dolor i joventut 
perduda 

Abans del sisme, anualment s’introduïen de 
manera il·legal entre 10.000 i 15.000 persones 
(majoritàriament dones i nens, uns 12.000 cada 
any segons Unicef) del Nepal a l’Índia per em-
prar-les en la prostitució i el treball forçat. 
Es calcula que, actualment, ascendeix com a 
mínim a 20.000 dones i nens a l’any. 
Moltes d’elles, amb l’esperança d’obtenir una 
feina com a treballadores domèstiques en al-
gun país del Golf, acaben sent víctimes de 
l’explotació sexual en bordells de ciutats com 
Bombai o Nova Delhi o d’altres països.
No obstant això, la Policia Índia de Fronteres 
ha descobert que des de 2013-2019 el contraban 
d’éssers humans va augmentar un 500%.

CREIxEN LES DESApARICIONS DE DONES I NENS AL NEpAL 

Es calcula que des del 2013 al 2019 el contra-
ban d’éssers humans va augmentar al Nepal 
un 500%

Però la societat civil del Nepal està tractant de 
defensar-se: tots els dies, dotzenes de vigilants 
especialitzades, algunes dels quals són super-
vivents del tràfic, intenten interceptar i resca-
tar les possibles víctimes en els llocs fronter-
ers perquè no siguin venudes des del Nepal a 
través de la frontera cap a l’Índia. Altres alcen 
les seves veus contra el profund estigma social 
que persegueix a les seves víctimes en les seves 
comunitats.
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Motiu d’alarma és que el perill també està pre-
sent en el propi país i, fins i tot, a la llar. Moltes 
víctimes mai arriben a creuar la frontera. Les 
dones i les nenes són portades il·legalment des 
de les zones rurals als centres urbans del Nepal 
amb la promesa d’una feina. En realitat, a la fi 
acaben a Katmandú obligades a exercir la pros-
titució en centenars de restaurants amb espec-
tacle musical, bars amb ballarines o salons de 
massatge que serveixen de tapadora a bordells.

L’EFECTE DE LA pANDèMIA AL pAíS DELS hIMALàIES

Al voltant de set milions d’alumnes d’educació 
bàsica i mig milió d’universitaris es van veure 
afectats per la paralització docent al país, men-
tre es discutia l’assignació pressupostària en 
educació del següent any fiscal. El ministre de 
Finances la va fixar al voltant del 10,6% del pres-
supost total, allunyant-se del seu compromís re-
iterat d’invertir almenys el 20%. Això ha generat 
malestar entre els experts i docents, segons han 
expressat els mitjans locals. 

Segons Unicef, només a la vall de Katmandú, 
entre 10.000 i 13.000 nenes i dones treballen 
en el “sector de l’oci nocturn”, la majoria d’elles 
menors d’edat. No obstant això, es creu que les 
dades disponibles no reflecteixen amb exactitud 
la magnitud del problema i que les reals proba-
blement son molt més altes, ja que les víctimes 

El també escàs accés a l’electricitat a les zones 
rurals fa que aquests mesos de confinament 
hagin suposat un període lectiu perdut per als 
seus alumnes. El Govern publicava el 2018 un 
informe sobre el foment de l’ús de les Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació (TIC) que 
es va marcar com a fita que el 90% de la població 
tingués accés a Internet a través de banda ampla 
per al 2020. 

aprenen a mentir als treballadors socials so-
bre la seva edat i la seva situació per por de les 
represàlies dels amos i els gerents dels negocis. 
La investigació i la informació sobre el tràfic 
de persones al Nepal s’ha centrat sobretot en 
el tràfic exterior, és a dir, des del Nepal a altres 
països. No obstant això, arran del terratrèmol 
de 2015 s’ha produït un important repunt d’un 
fenomen molt menys conegut: el tràfic interior, 
en particular des de les zones rurals a la capital, 
Katmandú. 

Les dones i les nenes són portades il·legalment 
des de les zones rurals als centres urbans del 
Nepal amb la promesa d’una feina

El Nepal, sense turistes ni escaladors, pateix 
la covid-19. Cada vegada més treballadors 
necessiten suport per obtenir aliments i per 
als nens és impossible accedir a l’educació en 
línia 

A més, l’alfabetització digital del 75% de la po-
blació per a aquest any. Si el pla hagués com-
plert amb els seus objectius potser l’impacte de 
la crisi hauria estat menor.
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L’EVEREST CREIx gAIREbé UN METRE
El Nepal i la Xina han fixat l’altura de l’Everest 
en 8.848,86 metres, segons van revelar en un 
anunci conjunt després de col·laborar en un 
mesurament que posa fi a anys de polèmica i 
preguntes sobre quant mesura el pic més alt del 
món. 
“L’alçada de la muntanya Everest és de 8.848,86 
metres”, van dir en un anunci conjunt encap-
çalat pel ministre d’Exteriors de la Xina, Wang 
Yi, des de Pequín, en una videoconferència 
amb el ministre d’Exteriors del Nepal, Pradeep 
Gyawali, des de Katmandú.

Encara que més del 70% de la població nepalesa 
té accés a Internet segons l’autoritat de teleco-
municacions, la majoria és només a través de les 
dades mòbils. Això dificulta l’accés diari als ma-
terials educatius, ja que suposa un elevat cost 
que no tots els estudiants poden assumir. 

Es calcula que els senderistes, escaladors i 
amants de la natura generen més d’un 
milió de llocs de treball, sent el 7,9% del PIB 
de país.

Molts han vist la seva única font d’ingressos 
destruïda en un país on els treballadors que 
viuen al dia són majoria: el 70% de la població 
activa. No reben prestacions del Govern i les 
mesures restrictives els impossibiliten guanyar 
el seu sou diari.
La fórmula que va proposar a final de març el 
Govern va ser simple: arròs, sal i oli per als que 
es trobessin en aquesta situació.

Fins ara, el Nepal, país al què pertany el vessant 
sud de l’Everest, fixava l’altura en 8.848 me-
tres, respectant un mesurament internacional-
ment reconegut realitzat per l’Índia el 1955, 
mentre que per a Pequín la muntanya mesurava 
8.844,43 metres, segons el seu últim mesura-
ment efectuat al 2005. 

A més de les barreres en matèria d’educació, els 
problemes econòmics es comencen a percebre. 
En un país on el turisme juga un paper essen-
cial, els balanços de 2020 prometen ser nega-
tius. Només el 2018 van visitar el Nepal més 
d’un milió turistes, deixant prop de 2.000 mi-
lions d’euros. 
El Consell Mundial de Viatges i Turisme calcula 
que els senderistes, escaladors i amants de la 
natura generen més d’un milió de llocs de tre-
ball sent el 7,9% del PIB de país.

Ara amb gairebé 300.000 casos de COVID-19 i 
més de 2.000 morts, la por a tornar a perdre-ho 
tot és superior al de la malaltia mateixa. 

Els tres metres de diferència responien a mè-
todes de mesura divergents. Xina calculava 
l’alçada del Chomolungma -nom tibetà pel qual 
es coneix al cim- calculant fins on arriba la roca 
per sota de la neu. Nepal recorria al protocol 
de la comunitat internacional, segons el qual la 
marca es fixa d’acord a la capa més superficial 
del pic, al què es refereixen com Sagarmatha.

L’altura de l’Everest és 8.848,86 metres, se-
gons van revelar en un anunci conjunt 
després de col·laborar en un mesurament 
que posa fi a anys de polèmica. 
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MILERS DE pERSONES SURTEN AL CARRER pER pROTESTAR 
CONTRA LA CONVOCATòRIA D’ELECCIONS ANTICIpADES

Milers de persones van sortir al carrer, el pas-
sat mes de desembre, a Katmandú, la capital del 
Nepal, per protestar contra la dissolució del Par-
lament i la convocatòria d’eleccions anticipades 
al país. Els manifestants, que van desafiar així 
les restriccions imposades per la pandèmia del 
coronavirus, es van reunir per mostrar el seu re-
buig als comicis i a la decisió del primer minis-
tre, Jadga Prasad Sharma Oli, i de la presidenta, 
Bidya Devi Bhandari. 

Aquesta és, doncs, la primera vegada que els 
dos països, el Nepal i la Xina, es posen d’acord 
en l’altura de l’Everest, posant així fi a una con-
trovèrsia que envolta el sostre del món des que 
va ser mesurat per primera vegada el 1849 pels 
britànics. Amb aquest anunci conjunt l’amistat 
entre els dos països arribarà “a noves altures”, 
van insistir les autoritats dels dos països que 
van participar a l’acte, una col·laboració estreta 
que ha anat augmentant durant els darrers anys 
i és vista amb preocupació pel rival de Pequín i 
gegant del sud, l’Índia. En els primers mesuraments, quan encara no se 

sabia que es tractava de la muntanya més alta 
del món, es van utilitzar càlculs trigonomètrics 
i va ser en aquesta època que es va donar al 
“pic XV” el nom d’Everest, cognom del geògraf 
britànic que els va liderar . Aquest anunci posa 
fi també als dubtes derivats de les especulacions 
dels geòlegs sobre l’impacte del terratrèmol de 
2015 a la zona, d’una magnitud 7,5 en l’escala 
Richter, en què van morir més de 9.000 per-
sones, incloent-ne 19 a l’Everest. 

que vol evitar de totes totes una moció de cen-
sura que, segons ell, hauria provocat un buit de 
poder i hauria portat al país a un nou episodi 
d’inestabilitat política. Aquesta decisió, però, 
s’ha topat amb diversos recursos legals al Su-
prem nepalès. 

La presidenta va disoldre la cambra per a-
liviar la crisi política en la que es troba el 
partit del Govern, comunista, ara en minoria

En aquest sentit, van exigir la represa dels plens 
amb el Parlament actual, gairebé deu dies 
després que Bhandari, seguint les recomana-
cions d’Oli, anunciés la dissolució de la Cambra 
i convoqués eleccions per al 30 d’abril i el 10 de 
maig de 2021. Oli, que es va fer amb la victòria 
amb una majoria aclaparadora el 2017, va dir

Després de la dissolució del Parlament, la for-
mació es va dividir en dos grups que es defineix-
en l’un a l’altre com “il·legítim”. La creixent crisi 
política i les onades de protestes van fer sonar 
les alarmes sobre la possibilitat que es registrin 
nous brots de coronavirus.
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ChILDREN’S hOME. LA NOSTRA CONTRApART AL NEpAL
Des de mitjans de 2014, quan Amics del Nepal va acabar amb el seu estatus d’INGO per tornar a 
l’estatus d’NGO, Children’s Home va esdevenir la nova contrapart al Nepal.
Children’s Home és l’organització més antiga amb la que Amics del Nepal col·labora, ja que la relació 
entre les dues organitzacions es remet a la fundació d’Amics del Nepal, l’any 1995. 
Children’s Home és titular de tres centres: Sano Khokana a Patan, Amor Children’s Home a Mahen-
dranagar i Florida International Boarding School a Mahendranagar.
Des del 2013 a Mahendranangar s’ha comptat amb equips de voluntaris que han donat suport a la 
casa d’acolliment en diferents àmbits; per oferir millores d’infraestructura així com activitats i ses-
sions educatives i de salut per tal de millorar la higiene, però també per donar als nens un espai de 
lleure i jocs.
A Sano Khokana s’hi han enviat principalment voluntaris per donar suport a tots els aspectes rela-
cionats amb la salut.
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kAvitA guruNg
directorA de progrAmes Amics del NepAl-kAtmANdú

(Traduït de l’original en anglès)

Amb molt de gust presentem el nostre informe 
annual del 2020, no sense adonar-me de la rapi-
desa amb què han passat els dos anys que porto 
a Amics del Nepal. 
Aquests darrers dos anys treballant amb Amics, 
i especialment l’any 2020 degut als múltiples 
reptes no esperats, han dirigit l’organització cap 
a uns nous objectius i missions. 
Aquest any també va coincidir amb el 25è a-
niversari d’Amics del Nepal. Per això, i malgrat 
la pandèmia global i el caos que aquesta ha com-
portat, el recordatori de tots els anys de feina 
ens aporta determinació i motivació de tota la 
feina que queda per fer i que cal continuar.
Des de 2019, hem simplificat els múltiples pro-
jectes i esforços d’Amics del Nepal sota quatre 
programs claus: el d’infants, joves, dones i cen-
tres d’acolliment. 
Amics ha passat des dels seus inicis de suport 
als centres d’acolliment a actualment contribuir 
majoritàriament en els camps de l’educació, salut 
i,  en el anys més propers, en el desenvolupa-
ment de les comunitats a través de l’agricultura. 
En totes aquestes tasques, Amics del Nepal ha 
seguit fidel a la seva missió i ha treballat rigo-
rosament cap a la millora de les vides d’aquells 
que estan en desavantatge socio-econòmica les 
veus dels quals encara són molt presents en la 
societat nepalesa.  
També val la pena puntualitzar que tot i ser una 
organització petita, amb recursos limitats, cap 
persona del nostre equip es va veure afectat 
econòmicament tot i les incerteses que el 2020 
ha comportat. 
Vam ser igualment proactius i ràpids responent 
als beneficiaris del nostre programa i a les seves 
families, esforçant-nos per ajudar. 

Aquests temps de prova, ens han empès enda-
vant a ser més creatius i innovadors en els nos-
tres serveis d’entrega, i han proveït estímuls per 
ser millors solucionadors de problemes.

Veig reflectit des dels primers treballs d’Amics 
del Nepal fins avui en dia, en temps de post pan-
dèmia global, com una organització aparent-
ment petita s’ha pogut mantenir forta davant 
els multiples reptes i canvis que hi ha hagut i ha 
hagut de supear. 
Sigui com sigui, les ambicions que ens condu-
eixen són elevades, i el camí cap al desenvolupa-
ment és llarg i ple de reptes. 
Actualment som més conscients que mai de la 
naturalesa canviant dels temps en què vivim, i 
necessitem estar més atents que mai, més or-
ganitzats i tenir unes estratègies millors, per tal 
d’alimentar la font que manté vius la humanitat 
i els seus somnis. 

Citant a Dylan Thomas,
“Do not go gentle into that good night.                                                                               
Rage, rage against the dying of the light.”

M’agradaria acabar amb un agraiment de tot cor 
als membres de la junta d’Amics a Barcelona, 
als nostres partners, donants, els que ens donen 
support, i a cadascuna de les persones que es 
consideren Amics del Nepal.

Dhanyabaad
Namaste!
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CASES D’ACOLLIMENT
L’any 1995 Amics del Nepal va col·laborar per 
primera vegada, finançant la construcció de 
l’edifici,  amb una casa d’acolliment, Amor Chil-
drens Home, situada a l’extrem oest del districte 
de Kanchanpur, al Nepal. 
Des d’aleshores, l’organització ha estat trebal-
lant per tal de millorar la qualitat de vida dels 
nens a les cases d’acollida en diversos districtes 
del Nepal. Ha donat suport en diversos camps 
a les cases d’acolliment de; Siphal Children’s 
Home al districte de Katmandú, Patan Chil-
dren’s Home al districte de Lalitpur, Bhimphedi 
Balmandir al districte de Makwanpur, i Pur-
wanchal Bal Ashram al districte de Morang.
Durant els seus primers anys de col·laboració, 
Amics del Nepal va donar ajuda econòmica i va 
realitzar revisions i campaments de salut 

periòdiques a les cases d’acollida. 

Tot i això, al llarg dels anys, el suport d’Amics 
del Nepal s’ha estès en la millora dels centres 
d’acollida i sobretot a proporcionar millors 
oportunitats per a una educació de qualitat. 
A més, l’associació treballa conjuntament amb 
organitzacions locals, ONGs i autoritats gover-
namentals per tal de facilitar un benestar òptim 
i garantir els drets dels nens i nenes per donar-
los unes condicions de vida dignes. 

Pots obtenir més informació del Programa 
Cases d’acolliment al següent link:

https://www.amicsnepal.org/cases-dacolli-
ment/

https://www.amicsnepal.org/cases-dacolliment/
https://www.amicsnepal.org/cases-dacolliment/
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dANiel roig
membre de lA juNtA d’Amics del NepAl

Celebrem 25 anys d’Amics del Nepal, durant 
aquest temps hem viscut molts esdeveniments 
històrics. El 1996 es va iniciar la guerra civil en-
tre el govern monàrquic i els rebels maoistes. 
Vam viure la declaració del país com a república 
democràtica el 2008.
Durant aquest quart de segle hem vist el creixe-
ment de Katmandú triplicant la seva població i 
passant de la bicicleta a la motocicleta i el taxi i 
esdevenint una de les ciutats més contaminades 
del món.
Els terratrèmols del 2015. I per si no fos poc, 
aquell mateix any vam veure l’aprovació de 
l’esperada constitució nepalesa i el bloqueig du-
rant 8 mesos de les importacions deixant el país 
sense gas, gasolina i material mèdic. 
Poc després, però, vam viure el final dels talls de 
llum programats que arribaven a ser de més de 
dotze hores al dia a l’hivern.
Des de l’any passat han estat patint amb dure-
sa els efectes econòmics de la covid, degut als 
confinaments preventius al país i afectant a la 
principal entrada de diners del país, que són 
el més del 10% de la seva població treballant a 
l’estranger, especialment homes entre 20 i 40 
anys.
Des de fa uns pocs mesos també els efectes sani-
taris de la covid, després d’arribar l’onada de ca-
sos provinents de l’Índia.
Actualment no només el gel dels artics retro-
cedeix, també el de l’Himalaia i els nous llacs 
que es van formant seran un perill igual que les

temperatures que ja són extremes a les zones 
del Therai.
I mentre que passa tot això, Amics del Nepal ha 
creat milers de vincles de germanor al Nepal i 
aquí. 
He tingut la sort de poder viure durant anys al 
Nepal veient com en els centres d’acolliment 
creixen centenars de nens ben cuidats, sans, 
amb estudis i bons. Alguns d’aquests nens són 
ara els joves meravellosos que treballen cada dia 
al Centre d’Activitats d’Amics del Nepal gestio-
nant els projectes i que senten Amics del Nepal 
com la seva família. 
També he pogut conèixer centenars de padrins, 
voluntaris i Amics que han fet possible que any 
rere any trobem els recursos per a fer tots els 
projectes mentre compartim, celebrem i 
aprenem. Mestres, científics, metges, jubilats, 
músics i artistes, empresaris, estudiants... 
Aquests vincles i experiències, fruits de 
l’empatia, el respecte, l’apreci, la solidaritat i 
l’agraïment en totes les direccions que ens faran 
capaços de superar totes les dificultats que es 
presentin i gaudir sense excusa de cada dia.

Daniel Roig
Membre de la junta directiva d’Amics del Nepal
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bhimphedi childreN’s home
 beNeficiAris: 32 infants i joves

 locAlitAt: Bhimphedi (Makawanpur)

 ceNtre: Casa d’Acolliment propietat Nepal    
 Children’s Organisation (NCO)

 gestió: Amics del Nepal

 import destiNAt 2020:  34.727€

La casa d’acolliment Bhimphedi Children’s 
Home, també coneguda com a Bhimphedi Bal-
mandir, és propietat de Nepal Children Organi-
sation. Va ser fundada l’any 2001 i és gestionada 
per Amics del Nepal des de 2007.
A Bhimphedi Balmandir actualment hi ha 32 in-
fants (una mitja de 30 infants per any), tot i que

té una capacitat màxima per 45 persones. 
El recinte disposa d’uns 9.000 metres quadrats; 
500 metres quadrats construïts, 5.000 metres 
quadrats d’hort (on es desenvolupa el Namuna 
Bari Project) i un jardí d’uns 1.000 metres qua-
drats on els nens i nenes poden jugar i gaudir del 
suau clima de la regió. Un equip de set persones 
i el suport continu de voluntaris tenen cura del 
benestar dels infants. Des del Programa Chil-
dren’s Home s’estan fent grans esforços per tro-
bar les famílies dels nens, garantir l’establiment 
d’una relació entre ells i, si és possible, un re-
trobament. 

Més informació:

https://www.amicsnepal.org/cases-dacolli-
ment/balmandir-bhimphedi/

ActivitAts destAcAdes 2020
vídeo per coNscieNciAr sobre les 

mesures de preveNció de lA covid-19

Ja des del 10 de març van començar a posar fortes 
restriccions en l’obtenció de visats, començant 
pels països més afectats, i posteriorment, per a 
totes les entrades al país. 
Aquestes entrades es van limitar  a nepalesos que 
volguessin tornar al país, però amb l’obligació 
de restar a casa en quarantena.
A la casa d’acolliment de Bhimphedi les mesures 
no van ser menors, i els nens i nenes que hi vi-
uen van restar confinats durant uns mesos.

Al següent link podeu veure el vídeo que van 
fer els infants de la casa d’acolliment per a 
col·laborar en la conscienciació de les mesures 
per evitar la propagació de la Covid-19, seguint 
les indicacions d’higiene de les que es van fer di-
fusió per tot el Nepal gràcies a les xarxes socials, 
als canals de televisió i diaris.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=iUwwYBhwEFo&t=15s

durANt el coNfiNAmeNt, l’escolA 
segueix A bAlmANdir

Des del 5 d’abril els infants i el personal van ser 
confinats a la casa d’acolliment de Bhimphedi.
Amb les escoles tancades i sense oferir edu-
cació a distància per tal de continuar amb 
l’educació dels infants, es van organitzar a la 
casa d’acolliment sis grups de treball. 
La cuina, l’oficina, la sala d’ordinadors, la sala 
d’estudi i el jardí es van convertir en les noves 
aules i espais de treball educatiu.
Els nois més grans de la casa d’acolliment i el 
personal (l’educadora Ranjita, el director Suren-
dra, i l’ajudant del director Raj) van ser els pro-
fessors en temps de confinament.

https://www.amicsnepal.org/cases-dacolliment/balmandir-bhimphedi/
https://www.amicsnepal.org/cases-dacolliment/balmandir-bhimphedi/
https://www.youtube.com/watch?v=iUwwYBhwEFo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=iUwwYBhwEFo&t=15s
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jorNAdA esportivA A bhimphedi

El 8 de juny es va organitzar una jornada espor-
tiva com a part de l’educació de la casa.
L’esport és una part important de l’educació dels 
nens per a que desenvolupin resistència física i 
mental, i els dona forma al seu cos, fent-los forts 
i actius. També els ensenya el valor de l’esperit 
d’equip i la competència per saber compartir la 
victòria i la derrota.

dANsA durANt el coNfiNAmeNt

Durant el confinament, a la casa d’acolliment 
de Bhimphedi no van parar les activitats. A més 
d’unes hores diàries d’estudi, els nens van par-
ticipar en dansa, esport i manualitats, mentre 
col·laboraven en les tasques de la casa i de l’hort.
El personal de la casa d’acolliment es va confinar 
al centre i van estar dinamitzant totes aquestes 
activitats i cuidant dels nens i joves, tan del seu 
benestar físic com psicològic. Durant 3 mesos 
van ser 24h, 7 dies a la setmana al centre, i sem-
pre amb un somriure.

Al següent link podreu veure una petita coreo-
grafia dels infats de Bhimphedi:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=5l2JhSTZLxQ&t=3s

celebrAció del teej 2077

El Teej és un festival hindú molt celebrat per les 
dones del Nepal. Aquest dia se celebra amb can-
çons, danses i pregàries dedicades a la deessa 
Parvati, i la seva unió amb Shiva.
Moltes dones casades fan dejú durant aquest 
dia per a desitjar una llarga vida al seu marit. 
I moltes noies joves fan dejú per a demanar un 
bon marit.
A la casa d’acolliment de Bhimphedi no van ser 
menys, i el van celebrar amb un petit concurs de 
dansa.

https://www.youtube.com/watch?v=5l2JhSTZLxQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5l2JhSTZLxQ&t=3s
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reNovAció de les iNstAl·lAcioNs

Per celebrar que s’acostava la festa de de Vijaya 
Dashami, l’equip d’Amics del Nepal de Kat-
mandú va visitar Bhimphedi Balmandir el 16 
d’octubre amb la intenció de fer un rentat de 
cara a la llar. Es van portar 200 litres de pintura 
i altres eines per donar color a tot Balmandir.
L’equip de Katmandú va coordinar l’inici de 
la renovació i va comptar amb la participació 
d’alguns nens i el personal de Bhimphedi Bal-
mandir. 
El personal i els joves de Balmandir van poder 
acabar de pintar tota la casa per donar la benv-
inguda al festival Vijaya Dashami.

bAlmAN mArket

El 17 d’octubre es va realitzar el Balman Market 
al centre d’acolliment de Bhimphedi. En aques-
ta activitat, a més a més de proveir als nens i 
nenes del centre de roba d’hivern, sabates i al-
tres articles d’interès (com jocs electrònics), 
també es pretén donar valor a les propietats que 
posseeixen. 
Així mateix, amb la visita de l’equip de KTM al 
centre d’acolliment es va fer una revisió i actu-
alització de la informació recopilada i possibles 
requeriments de cadascuna de les persones be-
neficiàries. 
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ANNA bruNet
membre de lA juNtA d’Amics del NepAl

M’agrada viatjar i Nepal estava a la llista de llocs 
que volia visitar. Vaig pensar que una manera 
d’acostar-m’hi podia ser fent un voluntariat. 
Amb aquesta idea al cap, vaig escriure dues pa-
raules a Google: Nepal i Voluntariat, sense sab-
er que aquell gest marcaria els propers anys de 
la meva vida. Amb aquella cerca vaig descobrir 
que existia una ONG que es deia Amics del Ne-
pal i que aquell estiu, el del 2012, organitzaven 
unes estades solidàries en una casa d’acollida 
d’un poble anomenat Bhimphedi. 

«altres» m’han ajudat a mi.
En aquests viatges i temporades a Nepal he co-
negut a gent increïble, tant nepalesos com cata-
lans, i he pogut comprovar que la suma de difer-
ents cultures i maneres de fer les coses és molt 
més enriquidor que un sol punt de vista.

Aquella estada solidaria va ser el meu primer 
contacte amb Nepal, i des d’aleshores les aven-
tures i experiències viscudes en aquell país no 
han deixat de sorprendre’m i són del millor que 
m’han passat en aquests darrers anys. Nepal és 
un país increïble, on tot el què és impossible pot 
resultar possible i el què hauria de ser possible 
pot resultar molt complicat.

Si he de fer un resum d’aquests quasi 10 anys 
amb Amics del Nepal, no sé ni per on començar. 
Jo desconeixia totalment el món de la coope-
ració, no tinc formació en aquest àmbit i per mi 
era tot nou.  Els viatges a Nepal i formar part de 
la junta directiva han estat la meva escola. 
Amics del Nepal és una ONG petita, on amb 
quatre gats es fa molta feina. Tots els que ens hi 
hem volgut implicar hem sigut benvinguts i hi 
hem trobat el nostre lloc. 
Per mi ha estat un espai on satisfer la meva in-
quietud de voler ajudar als altres i on aquests

Treballar en equip, planificar i decidir les accions 
conjuntament són la millor manera d’avançar i 
aquesta és una de les fortaleses d’Amics del Ne-
pal, on totes les accions es prenen escoltant què 
reclama la gent i el personal que tenim a Nepal, 
que són la força i el motor de l’associació i, so-
bretot, qui millor coneix les necessitats de cada 
moment.
Formar part de la ONG durant aquests anys, 
també ha tingut una altra gran recompensa. 
He tingut la sort de veure créixer aquells nanos 
que vaig conèixer en els meus primers viatges al 
Nepal, l’estiu del 2012 a Bhimphedi o l’estiu del 
2013 a la Mahendranagar.
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ANNA bruNet
membre de lA juNtA d’Amics del NepAl

 Els que aleshores eren uns petits marrecs i en-
cara viuen a les cases d’acollida, han crescut i 
ara ja són més alts que jo! I els que eren els més 
grans de la casa ara ja són joves que viuen les 
seves vides. 

Quan arriba el moment de deixar la casa 
d’acollida alguns decideixen estudiar o treballar 
a Katmandú, altres prefereixen tornar als seus 
pobles d’origen on tenen algun familiar i amb el 
temps tots van construint el seu camí. Amb al-
guns d’ells encara hi ha un cert vincle o contacte 
per Facebook, però a d’altres els hi hem perdut 
la pista. També tenim la sort d’haver incorporat 
alguns d’aquests joves a l’equip del Nepal, ara 
són personal d’Amics del Nepal i és un plaer i un 
orgull treballar junts, han estat molt bons fitxat-
ges. Acompanyar i veure créixer aquests nens i 
nenes és la feina que fa Amics del Nepal, amb la 
intenció de donar-los una oportunitat o varies, 
si cal, com faria la família. 

I així seguim!! perquè cada mes d’abril, quan 
comença el curs escolar, arriben nens i nenes 
nous a les cases d’acollida, petites cares noves i 
una mica espantades, que aniran creixent amb 
nosaltres i que, quan arribin a l’edat d’abandonar 
la casa que els ha acollit, els seguirem acompan-
yant amb el projecte de joves de Katmandú i fins 
que ja no ens necessitin més.

El 2020, Amics del Nepal, ha fet 25 anys. En 
qualsevol aniversari es diria: per molts anys! 
Però en aquest cas, el que jo desitjo és que un 
dia Amics del Nepal pugui desaparèixer perquè 
el Nepal ja no necessiti més l’ajuda externa i si-
gui el seu propi govern i la seva pròpia  gent qui 
es pugui fer càrrec d’assegurar i garantir una 
vida digne als seus habitants. 
Mentrestant, seguirem treballant, implicats i 
compromesos en l’educació i l’empoderament 
d’infants, joves i dones del Nepal, per tal que 
aquest dia, en què no ens necessitin més, no 
trigui massa en arribar.

Sabadell, abril de 2021.
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purwANchAl AshrAm
 beNeficiAris: 52 infants i joves

 locAlitAt: Biratnagar

 ceNtre: Casa d’Acolliment propietat de                 
 Purwanchal Anath Ashram (PAA)

 import destiNAt 2020:  11.554 €

La casa d’acolliment a Biratnagar, també co-
neguda com Purwanchal Bal Sewa Ashram, 
és una casa d’acolliment situada a Biratnagar. 
Anteriorment anomenada Gograha Bazaar, Bi-
ratnagar és una ciutat localitzada al sud-est del 
Nepal, al districte de Morang. 
És la segona ciutat més gran del Nepal, 
després de Katmandú, amb una població 
d’aproximadament 250.000 habitants i al vol-
tant de mig milió més que viuen als afores. 

Biratnagar és una ciutat comercial i de negocis, 
també molt important per ser el centre neuràl-
gic de la industria del país.  
Té un gran nombre d’empreses que exporten 
noodles, galetes i tèxtils a la resta del país i 
l’Índia, frontera de la qual es troba a pocs kilò-
metres de distància.
La casa acull  al voltant d’uns 50 nois i noies 
d’entre 1 i 21 anys i s’hi desenvolupa un progra-
ma de formació per a joves i altres comunitats 
de persones amb necessitats diverses. 
A banda del suport econòmic i de formació, 
Amics del Nepal també proporciona voluntariat 
educatiu i tallers de salut pels nens i nenes dues 
vegades l’any. 
La delegació d’Amics del Nepal a Girona 
col·labora amb el programa donant suport amb 
el menjar, formació i despeses mèdiques. 

ActivitAts destAcAdes 2020
La pandèmia ha afectat molts aspectes de la vida 
i costums habituals arreu del planeta. 
Pel que fa als beneficiaris del centre d’acolliment 
de Biratnagar, no els ha permès viatjar fins a 
Katmandú per participar al curs After SEE, com 
feien cada any. Així mateix, el confinament na-
cional tampoc ha permès realitzar cap dels dos 
workshops previstos al centre Purwanchal Bal 
Sewa Ashram.

desbordAmeNt d’AiguA Al 
purwANchAl AshrAm durANt el moNsó 

El Nepal és un país amb clima monsònic. A 
l’inici de la temporada dels monsons, les planes 
del sud s’enfronten a fortes inundacions. En-
guany, durant el monsó hi va haver un enorme 
desbordament d’aigua que va afectar l’interior 
de la casa d’acolliment Purwancal Bal Sewa Ash-
ram. Tot i que per sort no s’ha de lamentar cap 
dany personal ni material, l’incident va provo-
car el tancament total de la casa durant aproxi-
madament una setmana, temps que es va tarda 
a buidar l’aigua dels locals de l’Ashram.
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l’AsmitA thApA obté lA QuAlificAció 
A+ A l’exAmeN see

Algunes de les persones beneficiàries de la casa 
d’acolliment van poder realitzar l’examen SEE. 
Finalment, i després de gairebé quatre mesos 
de deliberació, la Junta d’Educació del Nepal va 
publicar els resultats el dia 18 d’Agost. 
Entre ells, cal fer un esment especial de la clas-
sificació obtinguda per Ashmita Thapa, una jove 
del Purwanchal Ashram, que va obtenir la nota 
A+ en aquest examen.

l’escolA A cAsA

El centre d’acollida va començar a impartir 
classes a casa als més petits, ja que totes les es-
coles van tancar completament. Van ser els nens 
més grans els que es van involucrar al màxim i 
van impartir durant aquest temps les classes a 
casa als més petits. I, alhora, han seguit amb els 
seus estudis personals.
Tots els nens del centre van estar involucrats 
en algun tipus d’activitat dins de l’Ashram. Al-
guns es van dedicar a l’hort, d’altres a la cria 
d’animals, mentre que altres es van dedicar a 
aprendre noves habilitats com la sastreria, la 
música i la dansa. 

celebrAció del diA de l’iNfANt

Amb motiu del Dia de l’Infant, es va dur a terme 
un petit esdeveniment de música i dansa dins de 
l’Ashram. L’esdeveniment va ser organitzat pels 
nens més grans i tots els beneficiaris van poder 
gaudir d’una jornada ben especial. Així que, en 
cert sentit, el confinament va ser molt productiu 
per a tots els nens.

dAshAiN A birAtNAgAr

Tots els nens i el personal de la casa van cele-
brar el dia junts, on els més petits van rebre el 
tika i jamara del personal adult de les cases. A 
més, es va preparar un menjar especial com a 
part de la celebració del Dashain. Aquest any, 
com que cap dels nens va poder viatjar i visitar 
els seus familiars, va ser una bona oportuni-
tat perquè entre ells enfortissin les relacions i 
creessin nous llaços. I fins i tot van tenir la visita 
d’alguns be-neficiaris anteriors (ja grans) de la 
casa d’acollida.
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josep vilA
Amics del NepAl - giroNA

Tinc molt present el primer viatge al Nepal, a 
Biratnagar, el segon i el tercer amb 3 mesos de 
diferència, per aconseguir portar aquí a l’Ona el 
20 de juny del 1991.
Vivències en van haver moltes de bones i de no 
tant bones, en un país amb una terrible buro-
cràcia, extremes dificultats i sense cap mena de 
normativa per l’adopció internacional, el mateix 
que va passar quan vàrem aterrar a Barcelona.

Han passat molts anys i tenim aquí forces nenes 
i nens amb nosaltres, volíem ser pares i ho hem 
assolit amb diversitat d’experiències i realitats.

Vàrem començar a ajudar a Biratnagar amb un 
grup de padrins i col·laboradors, però la força 
i magnitud abnegada durant aquest any seria 
inimaginable sense l’esforç, dedicació i compro-
mís de l’associació Amics del Nepal.

Un fort agraïment des del fons del meu cor per 
totes i tots el que ho han fet possible. 
I a seguir!

Josep Vila
Girona, juny de 2021
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sANo kokhANA 
 beNeficiAris: 62 nenes i nadons

 locAlitAt: Lalitpur

 ceNtre: Casa d’Acolliment Sano Kokhana

 import destiNAt 2020:  11.047 €

L’organització Children’s Home, contrapart de 
l’associació al Nepal, dedicada a la cura i edu-
cació dels infants, dirigeix des de l’any 2007 la 
casa d’acolliment per a noies, coneguda també 
com Patan Children’s Home, que es troba en 
una zona molt tranquil·la als afores de Lalitpur, 
a l’àrea metropolitana de Katmandú. 
La casa acull 62 nadons, nens i nenes d’entre 

0 i 22 anys, tots ells orfes o en una situació  
d’exclusió social. 
Tots ells estan allotjats i escolaritzats per Patan 
Children’s Home.
Des de la seva fundació, Amics del Nepal ha estat 
treballant activament per tal de seguir propor-
cionant finançament i suport en l’educació i la 
cura dels infants de Patan Children’s Home. 
També s’han organitzat sis esdeveniments difer-
ents a l’any destinats a l’aprenentatge dels nens 
a través d’activitats divertides, sobretot enfo-
cades a la salut i l’educació. 
També la gestió dels voluntaris, les revisions 
mèdiques i la formació específica dels treballa-
dors ha estat proporcionant-se des d’Amics del 
Nepal al llarg dels anys.

ActivitAts destAcAdes 2020

AteNció sANitàriA bàsicA 

El 25 de gener es va organitzar un taller de salut 
a la casa d’acolliment de Patan amb l’ajuda del 
personal del Centre d’Activitats de Katmandú, 
en el que hi van participar al voltant de 30 nens 
i joves. L’objectiu principal del taller era crear 
consciència sobre l’atenció bàsica de salut en 
moments d’emergència.
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rAkshyA bANdhAN A lA cAsA
 d’AcollimeNt de pAtAN

El 3 d’agost els nens de la casa d’acolliment de 
Patan van celebrar el Rakshya Bandhan, que és 
un festival per celebrar la unió entre germans i 
germanes. Com a símbol d’amor, les noies po-
sen una polsera especial als seus germans.
Els sacerdots de la ciutat també celebren aques-
ta festa, posant un altre braçalet a cada un dels 
nens mentre reciten un mantra per desitjar-los 
sort.
Aquest dia, el cuiner de Patan Children Home 
va preparar un dinar ben especial per celebrar 
l’ocasió.

higieNe meNstruAl i reNtAt de mANs 

El segon taller es va dur a terme el 19 de desem-
bre, després de gairebé deu mesos de bloqueig i 
distanciament social. En aquest cas hi van par-
ticipar 35 nens, nenes i joves, amb dos objectius 
principals. En primer lloc, es va ensenyar a fer 
un adequat rentat de mans de forma divertida 
però a la vegada efectiva. En segon lloc, es va 
proporcionar informació bàsica sobre la 
menstruació (tema tabú en la societat nepalesa) 
i la necessitat d’una bona higiene menstrual, que 
cal realitzar de manera digna i sense estigmes. 
Al llarg del taller es van distribuir paquets sani-
taris, en els que hi havia desinfectant, sabó de 
mans, crema hidratant, tovalloletes higièniques, 
raspalls i mocadors.
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Amor childreN’s home 
 beNeficiAris: 35 infants i joves

 locAlitAt: Mahendranagar

 ceNtre: Casa d’Acolliment Amor 
        Children’s Home

 import destiNAt 2020:  11.600 €

Amor Children Home està situada a la ciutat 
de Mahendranagar, la novena ciutat del Nepal, 
a l’extrem occidental del país. Es troba a tan 
sols 5 km de la frontera amb Índia i és la porta 
d’entrada al Shuklaphanta National Park.
La casa d’acolliment es un centre privat cons-
truït l’any 1996 i ampliat entre l’any 2001 i 2002 
gràcies a les donacions particulars dels socis 
d’Amics del Nepal.
Children Home (CH), l’organització que gestio-
na Amor Children Home, va ser establerta a 

Katmandú el 1989 amb l’objectiu de proporcio-
nar una casa i educació als infants del carrer. 
L’any 1999, l’entitat Children’s Home va aixecar 
el centre  Amor CH a Mahendranagar amb la 
idea, encara vigent, que fos un centre únicament 
per nois, mentre que les noies es van quedar a 
Patan Children’s Home, a la Vall de Katmandú.
Avui en dia el centre de Mahendranagar acull 
35 nens, la majoria d’ells orfes o de famílies 
amb molts pocs recursos econòmics. Tots els 
nens estan escolaritzats al Florida International 
Boarding School, que és a la vora del centre.
Amics del Nepal ha estat col·laborant amb les 
despeses del centre des de la seva fundació, 
incidint en la millora de les infraestructures i 
enviant regularment voluntaris per tal d’oferir 
programes d’educació i salut. 

Aquest és el projecte en el que Amics del Nepal 
fa més anys que hi col·labora.
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sAlut i esport A Amor childreN’s home 

El 16 de gener, un equip del personal d’AN a Kat-
mandú es va desplaçar fins a Mahendranagar 
per dur a terme activitats centrades en la salut 
i l’esport al llarg de 4 dies amb els 34 nens de la 
casa d’acolliment Amor. Es va realitzar un taller 
d’una hora basat en atenció sanitària bàsica i 
primers auxilis, així com es va dur a terme un 
esdeveniment esportiu que consistia en divers-
es activitats individuals i grupals segons el niv-
ell dels participants. Tot plegat amb l’objectiu 
principal de fomentar l’hàbit esportiu, ajudant a 
descobrir les facultats, interessos i habilitats de 
cadascú, i mostrant com l’esport pot ajudar en 
un bon estat de salut. 

les reformes dels lAvAbos 
exteriors completAdes

molts d’ells encara no havien tornat a la casa 
d’acolliment.
Tan sols 8 beneficiaris van passar el confina-
ment nacional a Amor, sota les precaucions sa-
nitàries necessàries.

ActivitAts destAcAdes 2020

coNfiNAmeNt A cAsA 

En finalitzar els exàmens finals, al mes de març 
del 2020, la majoria de beneficiaris d’Amor’s 
Children’s Home van anar a visitar els seus fa-
miliars. D’aquest manera, quan va començar el 
confinament nacional degut a la pandèmia  

Des de la construcció del centre, als anys noran-
ta, s’han anat realitzant obres de manteniment 
i millora. És una casa gran i també és gran el 
desgast quan els habitants són infants i joves. 
Una vegada més, el suport econòmic de la 
Fundació Roviralta ha fet possible la reforma 
d’aquestes instal·lacions exteriors de la casa, 
que consta de diversos lavabos i espais d’higiene, 
molt utilitzats pels nens i nois que viuen al cen-
tre, tant en les estones de lleure com per refres-
car-se i rentar-se en tornar de l’escola.
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cristiNA morAles
membre fuNdAdorA d’Amics del NepAl

El meu nom és Cristina Morales. Vaig tenir la 
gran sort i el gran honor de ser un dels mem-
bres fundadors d’Amics del Nepal, l’any 1995, 
juntament amb altres companys i companyes, 
la majoria famílies que, com nosaltres, havíem 
adoptat els nostres fills i filles al Nepal.

L’any 1994, un govern comunista va arribar 
al poder al Nepal. Les adopcions internacio-
nals es van interrompre, i el petit orfenat on 
vaig adoptar la meva filla Nima, que es deia 
Children’s Home, va deixar de rebre els dona-
tius i ajuts que acostumaven a fer les famílies 
adoptants. El sr. Uttar Tamata, responsable de 
l’orfenat, ens va fer arribar una demanda força 
desesperada d’ajut; el govern no els donava res, 
i sense el suport de les famílies adoptants, tenia 
greus dificultats per oferir menjar i el més bàsic 
a la vintena de nens i nenes que estaven acollits 
a Children’s Home.

Entre unes quantes famílies vam convidar el sr. 
Tamata, que va venir a Barcelona amb dos ob-
jectius molt clars: buscar suport econòmic regu-
lar per poder mantenir els infants al seu càrrec, 
i aconseguir diners per construir una casa prò-
pia a la regió de Mahendranagar, al sudoest del 
país.
Vam organitzar un acte a l’auditori Eduard Tol-
drà del Conservatori on vam aplegar familiars i 
amics. 

Allí el sr. Tamata ens va ensenyar fotos dels 
nens i nenes, i espontàniament moltes persones 
van mostrar la seva voluntat d’ajudar a tirar en-
davant aquell petit orfenat: havia nascut el pro-
grama d’apadrinament del que unes setmanes 
més tard passaria a nomenar-se 
“Amics del Nepal”. 
El consolat del Nepal a Barcelona es va involu-
crar també en la tasca, ens va oferir els seus es-
pais per a les primeres trobades, es van elaborar 
uns estatuts, es va crear una associació... i fins 
avui!

D’altra banda, la meva mare es va voler implicar 
personalment en la construcció de la casa que el 
Sr. Tamata volia fer, i va finançar-ne la creació 
del que seria, i segueix sent, “Amor Children’s 
Home”.  Amor, com a contracció dels cognoms 
Amorós-Morales, ja que la meva mare va voler 
construir la casa en la memòria del meu pare, 
i en agraïment al país que li donar la seva neta 
Nima.

Amics del Nepal és una part molt important de 
la meva vida, moltes felicitats i molta força per 
seguir molts més anys!
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INFàNCIA
Els infants han estat sempre al centre de 
l’univers dels projectes d’Amics del Nepal. 
L’accés a una educació de qualitat al Nepal ha 
esdevingut la majoria de vegades obstaculitzada 
per la manca de recursos econòmics i les dife-
rències en l’estatus sociocultural. 
Durant els darrers 25 anys, Amics del Nepal 
ha fet molts esforços per tal de reduir aquesta 
bretxa social amb el suport de patrocinis per 
a l’escolarització de centenars de joves, nens i 
nenes.  
A través de tots aquest projectes Amics del Ne-
pal vol assolir els següents objectius:

Objectius en educació:  
- Tots els nens han de tenir accés a una educació 
de qualitat
- Que tots els nens i nenes desenvolupin al mà-
xim les seves habilitats i capacitats, facilitant 
una fàcil transició cap a estudis superiors i la 
seva vida diària.

Objectius en salut:   
- Que tots els nens visquin en un entorn d’amor, 
atenció i higiene on rebin una alimentació salu-
dable i una atenció sanitària adient.
- Que tots el nens i nenes siguin conscients i ca-
paços de mantenir uns hàbits que els portin a 
una vida saludable i afectiva.

A banda d’aquests objectius, el programa per la 
infància té com a finalitat que les famílies i  en-
titats nepaleses puguin prendre partit i ser ca-
paços de  fer-se càrrec, cadascun al nivell que li 
pertoca, dels objectius d’educació i salut esmen-
tats per tal de mantenir-los en el futur.

Si vols més informació general del Programa 
d’Infants, clica al següent enllaç:

https://www.amicsnepal.org/programa-din-
fants/

https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/
https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/
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suport A les fAmílies
 beNeficiAris: 35 infants i 55 famílies

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020: 3.738€
El projecte de Suport a les famílies es va iniciar 
amb l’objectiu de donar recolzament, ajuda, con-
sell i suport educatiu a les necessitats bàsiques 
dels nens, nenes i les famílies amb un baix nivell 
socioeconòmic que pertanyen als diferents pro-
jectes del Children Program d’Amics del Nepal.

A més del suport en l’educació, també 
s’organitzen activitats esportives, revisions 
mèdiques i tallers per mantenir els hàbits de 
neteja dels infants. Actualment hi ha al voltant 
de 90 beneficiaris directes, incloses les famílies 
que es beneficien d’aquest projecte dins del pro-
grama infantil d’Amics del Nepal. 

Obtindràs més informació bàsica del Projecte 
de Suport a les famílies al següent enllaç:

https://www.amicsnepal.org/programa-din-
fants/suport-a-les-families/

El programa per infants d’Amics del Nepal en-
globa diversos projectes que tenen com a objec-
tiu fer un seguiment proper i donar un suport 
educatiu als  infants i les famílies que  reben su-
port des d’Amics del Nepal. 

Aquest any 2020 tots els projectes d’aquest pro-
grama s’han vist afectats pels efectes de la

Pandèmia Covid-19. Des de mitjans de març 
fins al juliol la població va estar confinada i les 
activitats que realitzàvem al nostre centre de 
Katmandú es van haver de cancel·lar, tot i així 
el personal d’Amics del Nepal va seguir trebal-
lant per adaptar-se a un format on-line i poder 
seguir donant suport als infants i famílies del 
seu entorn. 

ActivitAts destAcAdes 2020

visites escolArs reAlitzAdes

Durant el mes de gener es van realitzar visites 
a les escoles per recollir informació sobre els  5 
alumnes (Arati, Shivaji, Sushmita, Sujan i Kash-
mira) als quals Amics del Nepal proporciona su-
port en els estudis i altres despeses del dia a dia.

distribució d’AjudA covid-19
reAlitzAdA 

El mes de juny, després de 4 mesos de confina-
ment i un cop les mesures de bloqueig es van 
relaxar una mica, es va contactar amb els be-
neficiaris d’Amics del Nepal per saber quina 
era la situació de cada un dels infants i les seves 
famílies. Atès que la majoria de les famílies es-
taven patint dificultats per fer front al seu dia 
a dia, es va decidir començar a  distribuir lots 
bàsics amb productes d’alimentació i higiene 
necessaris per un mes a tots els nens i les seves 
famílies.

A l’agost es va realitzar una segona ronda de vi-
sites a les famílies per conèixer la seva situació i 
es va decidir allargar 2 mesos més la distribució 
d’ajudes, ja que tot i l’aixecament del bloqueig, 
moltes famílies seguien sense feina i amb pocs 
recursos. 
Un total de 58 beneficiaris i membres de les 
seves famílies van rebre aquest suport.

https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/suport-a-les-families/
https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/suport-a-les-families/
https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/suport-a-les-families/
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distribució de tArges de dAdes 
i dispositius 

El mes de juliol, la majoria de les escoles van ini-
ciar les classes on-line, i els beneficiaris d’Amics 
del Nepal van començar a assistir a les classes. 
La majoria de les famílies del programa Infants 
no disposaven de dispositius mòbils ni dades 
d’internet perquè els seus fills poguessin seguir 
via on-line les classes de l’escola ni els tallers i 
sessions d’Amics del Nepal. Per aquest motiu 
es van distribuir paquets de dades mensuals 
als nens i nenes que ho requerien i en 7 casos 
se’ls hi va deixar telèfons i tauletes Android per 
poder seguir les classes.

clAsses per projectes
 beNeficiAris: 15 nens i nenes

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020:  2.677€

PBL classes (Classes per projectes), és un pro-
jecte educatiu destinat als alumnes que estan 
estudiant un nivell inferior de secundària (graus 
5-7). El projecte pretén treballar conjuntament 
amb l’escola nepalesa amb la finalitat que els es-
tudiants adquireixin un coneixement més pro-
fund a través de l’exploració de problemes i si-
tuacions reals.  
Aquestes classes també han estat molt útils per 
als joves que formen part del personal d’AN per 
entendre millor el procés d’ensenyament i, per

tant, construir una experiència mútua 
d’aprenentatge entre estudiants i instructors. 

Per saber més sobre el projecte clica el següent 
enllaç:

https://www.amicsnepal.org/programa-din-
fants/classes-per-projectes/

https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/classes-per-projectes/
https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/classes-per-projectes/
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El mesos de gener a març es van portar a terme 
les anomenades classes PBL que són les sigles 
de l’anglès «Project Based Learning» que sig-
nifica aprenentatge basat en projectes. Aquestes 
sessions tenen com a objectiu millorar i de-
senvolupar la creativitat i habilitats comunica-
tives dels infants. Les mateixes sessions també 
s’aprofiten per avaluar i planificar les classes en 
funció de les necessitats que es detecten. 
Els estudiants van ser exposats a diversos ví-
deos, obres d’art i poemes, i es van realitzar jocs 
de cooperació  entorn al tema de la perseverança 
(mai desistir) i del Dia Internacional de la dona.
 
El dia 8 de març (Dia de la Dona), es va realitzar 
l’acte de cloenda d’aquest bloc i els estudiants 
van representar una obra de teatre, van presen-
tar poemes i assajos relacionat amb el significat 
de la perseverança, desenvolupant i reforçant 
les seves habilitats comunicatives i treball en 
equip. 
A mitjans de març totes les classes i activitats 
presencials van quedar suspeses a causa de la 
pandèmia. 

clAsses de dANsA 
 beNeficiAris: 21 nens i nenes

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020:  532 €

La dansa és una de les millors maneres per  es-
timular i millorar la confiança en un mateix. 
Des de l’any 2018, AN va començar formal-
ment a oferir aquestes classes per atraure els 
nens i nenes de la zona de Chabahil, donant-los 
l’oportunitat d’aprendre a ballar i expressar-se a 
través de la dansa. 

Als infants els agrada molt ballar i AN els ha 
proporcionat una bona plataforma per donar-
los suport i entendre millor aquesta passió.

AN també els ofereix l’oportunitat de demos-
trar el seu talent i aprenentatge en alguns esde-
veniments organitzats per AN a la comunitat. 

Per obtenir més informació clica aquí:

https://www.amicsnepal.org/programa-din-
fants/classes-de-dansa/

https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/classes-de-dansa/
https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/classes-de-dansa/
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Aquestes classes no s’han pogut tornar a posar 
en marxa, ja que s’ha preferit limitar el nombre 
d’alumnes al centre i donar preferència a les ac-
tivitats del projecte jove. Per tant, de moment el 
què s’ha decidit és incloure les sessions de dansa 
dins de les activitats i tallers que es fan amb els 
joves. 

Durant els mesos de gener a març es van realit-
zar classes de ball al centre d’Activitats d’Amics 
del Nepal a Katmandú. Aquest curs es va donar 
un nou enfocament aquestes classes, convidant 
als nens i nenes a crear ells mateixos les coreo-
grafies sobre les cançons seleccionades per els 
educadors. Es van realitzar danses culturals i 
també Hip-Hop. Això va contribuir a desenvo-
lupar la seva creativitat i confiança. 

El dia 8 de març, durant la celebració del dia de 
la dona, es van realitzar les actuacions de ball 
amb les coreografies creades pels infants del 
curs i es va realitzar un taller on van interpretar 
dansa contemporània. 

A partir del mes de març, les classes es van ha-
ver d’aturar degut al confinament i la pandèmia.

sessioNs de dissAbte
 beNeficiAris: 15 nens i nenes

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020:  3.080 €

El projecte sobre sessions experimentals  va 
començar l’any 2019 amb l’objectiu de propor-
cionar un aprenentatge actiu sobre l’entorn als 
beneficiaris de la comunitat. 

Els principals beneficiaris d’aquest projecte són 
els estudiants d’escoles públiques dels graus 8, 
9 i 10, tot i que els alumnes d’escoles privades 
també són benvinguts. 
El projecte busca desenvolupar habilitats, co-
neixements i valors a través de l’experiència 
directa, aprendre fent, l’experimentació i par-
ticipació en la seva essència. Aquest projecte es 
realitza cada dissabte i té una durada de dues 
hores.

Més informació: https://www.amicsnepal.org/
programa-dinfants/sessions-de-dissabte/

https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/sessions-de-dissabte/
https://www.amicsnepal.org/programa-dinfants/sessions-de-dissabte/
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Durant el mes de gener es van portar a terme 
sessions obertes per a tots els nens i nenes del 
centre d’activitats enfocades a millorar i desen-
volupar la seva creativitat i habilitats comunica-
tives i exposar-los a un sistema d’aprenentatge 
basat en l’experiència. Els alumnes van poder 
desenvolupar habilitats informàtiques, de llen-
gua anglesa, comunicació i creativitat. Aquest 
període també es va aprofitar per ajudar-los a 
planificar els estudis superiors i crear el seu cur-
rículum. 
Al llarg del febrer i principis de març, es van re-
alitzar sessions amb 13 alumnes, amb els quals 
es van realitzar activitats dirigides a construir 
un espectacle per l’esdeveniment de celebració 
del dia de la dona. Es van fer tallers de teatre, 
dansa, poesia i elaboració de collages. El dia 8 
de març, van interpretar un ball i poemes rela-
cionats amb l’apoderament de les dones i 
violència de gènere. 

Les activitat es van veure suspeses de març a ju-
liol, degut a la pandèmia.  

De novembre a desembre es va realitzar la se-
gona fase del programa. Es van preparar i rea-
litzar 10 sessions per treballar temes d’auto ex-
pressió. Aquestes sessions es feien dos cops per 
setmana, però a partir del 23 de novembre, amb 
la reobertura de les escoles, es van tornar a fer 
els dissabtes i el curs es va allargar fins a prin-
cipis de gener del 2021. En l’acte de tancament 
del curs, els participants van presentar els seus 
treballs a través de diferents suports, com l’art, 
l’escriptura o compartint històries personals.

 A través d’aquestes classes, 13 estudiants de 8è 
a 10è de primària van poder treballar habilitats 
en la llengua anglesa i temes de desenvolupa-
ment personal. El 9 d’octubre es va fer la sessió 
de cloenda on els estudiants van poder compar-
tir la seva experiència i comentaris. 

D’agost a octubre es va poder implementar la 
primera fase del programa. En aquest període 
es van preparar i realitzar 10 sessions on-line, de 
1,5 hores cadascuna, basades en el tema «Kind-
ness and Caring».
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mohAN tiwAri
ex-coordiNAdor de projectes d’Amics del NepAl

(Text traduït de l’original en anglès)

Namaste! 
El meu nom és Mohan Tiwari, antic Director de 
Programes d’Amics Del Nepal.
Han sigut 12 anys de feina en aquesta institució 
fins la meva retirada l’any 2017.
Ha sigut un plaer participar en totes les activi-
tats, projectes i programes realitzats per a nens, 
dones i joves amb necessitats de la nostra comu-
nitat desfavorida. 
Els projectes d’Amics del Nepal realment sig-
nifiquen molt per al benestar dels nostres fills, 
dones i joves. 

Durant tots aquests anys he pogut veure, sentir i 
experimentar de molt a prop els positius canvis 
en els mitjans de subsistència de les persones a 
través dels nostres programes. 
En aquesta ocasió, voldria felicitar la família 
d’Amics del Nepal per aquests 25 anys de vida, 
a tots els voluntaris amb qui tantes vivències he 
compartit i a tots els col·laboradors que ho han 
fet possible. 

També voldria demanar-vos el vostre suport 
continuat pel benestar dels nens, dones i joves 
amb necessitats del nostre estimat país. 

Moltes gràcies! 
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JOVES
Els joves són els que impulsen les nostres co-
munitats, i són també la part essencial perquè 
els projectes funcionin a Amics del Nepal. Tant 
els joves com tots els beneficiaris dels nostres 
programes pertanyen a comunitats marginades 
amb un nivell socioeconòmic baix. 
No obstant, el Youth Program (Programa Jove) 
no només té com a objectiu proporcionar un 
millor accés a una educació de qualitat, salut i 
oportunitats de vida, sinó fomentar una creença 
ferma que els joves són els agents del canvi so-
cial positiu. Així doncs, el Youth Program és un 
projecte dissenyat per desenvolupar habilitats 
de vida que fomentin el lideratge i la resposta 
social.

Dins del Projecte, els joves reben centenars 
d’hores de formació per desenvolupar habili-
tats de vida del segle XXI alhora que s’aborden 
simultàniament problemes socials existents i 
s’impliquen amb les comunitats locals.

Els joves també reben assessorament i orien-
tació periòdica per tal d’arribar a aplicar a la

Aquest programa té el suport de l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès.

vida real les competències desenvolupades de 
manera segura. 

Per tal d’aconseguir els objectius establerts del 
Programa de Joves, s’han creat diferents àrees 
de treball o projectes, on actualment es dona 
suport a una cinquantena de joves com a be-
neficiaris directes.

Per obtenir més informació general del Progra-
ma Jove, clica al següent enllaç:

https://www.amicsnepal.org/programa-de-
joves/

https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/
https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/
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AssessorAmeNt i suport Als joves
 beNeficiAris: 41 joves

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020:  2.842€

Un cop els beneficiaris del programa per a in-
fants i cases d’acolliment d’Amics del Nepal fi-
nalitzen l’educació secundària bàsica, és a dir, el 
grau 10 (16 i 17 anys), passen al Youth Program 
d’Amics del Nepal. 
De manera similar al Family Support del Chil-
dren Program, el Projecte Youth Counselling & 
Support (assessorament i suport) proporciona

l’avaluació de les necessitats, el suport,  
l’assessorament i les beques en educació per 
a tots els beneficiaris del Programa Jove. Les 
ajudes econòmiques per a l’educació es propor-
cionen en concepte de taxes de matrícula, ma-
terial escolar i uniformes segons les necessitats 
que tinguin els diferents beneficiaris. Durant 
aquest període, també reben assessorament i 
assistència quan ho requereixen a través del 
Centre d’Activitats d’Amics del Nepal.

Per saber més sobre Assessorament i Suport als 
Joves:

https://www.amicsnepal.org/programa-de-
joves/assessorament-i-suport-als-joves/

ActivitAts destAcAdes 2020

eN luv comeNçA A trebAllAr 
eN uNA ferreriA 

Després del tancament nacional degut a la 
Covid-19, en Luv va tornar a Katmandú 
després de viure a Panauti, on aprenia l’ofici 
de fuster mentre estudiava a l’institut. Un cop 
a Katmandú va viure amb en Rojan i va tenir 
l’oportunitat de treballar a la ferreria de l’oncle 
d’en Rojan. Gràcies al seu salari, va poder tenir 
cura de les seves despeses personals durant 
la pandèmia. També va fer els exàmens finals 
d’educació superior i està a l’espera del resultat 
per acabar de decidir el seu futur.

distribució d’Ajudes per lA covid-19 
Després de gairebé 4 mesos de confinament, el 
passat mes de juny es van començar a relaxar una 
mica les restriccions. Aquell mes, Amics del Ne-
pal va començar a proporcional paquets d’ajuda 
als nostres beneficiaris i a les seves famílies. Els 
paquets consten de d’aliments bàsics, material 
de desinfecció i una ajuda econòmica.
Aquests paquets van brindar ajuda a 25 famílies 
d’una mitja de 5 membres.
Durant els mesos posteriors es va fer una segui-
ment de les 25 famílies beneficiàries dels paquets 
d’ajuda per la Covid-19 i es va considerar neces-
sari fer una segona entrega de paquets el mes de 
juliol i una tercera el mes de setembre.

https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/assessorament-i-suport-als-joves/
https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/assessorament-i-suport-als-joves/
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El mateix mes de juny, des d’Amics del Ne-
pal es va fer una donació de 76.640 rúpies a 
la ONG de l’Indira Rana Magar, Prisoner’s As-
sistance of Nepal, que va ser una de les poques 
treballadores socials que proporcionava menjar 
gratuït de forma diària a persones molt afectades 
econòmicament per la pandèmia. La donació va 
permetre proporcionar menjar gratuït durant 4 
dies a totes les persones necessitades.

El mes de juliol, des d’Amics del Nepal es va 
fer una altra donació de 28.000 rúpies a Clean 
Up Nepal, una ONG que treballa per la gestió 
de residus. Aquesta donació va permetre com-
prar Equips de Protecció Individual (EPIs) pels 
treballadors encarregats de la gestió dels resi-
dus del districte sud a prop de la frontera amb 
la Índia. 

lA sitA syANgtAN vA iNiciAr 
el 12è curs A hetAudA 

La Sita va superar amb èxit l’11è curs amb molt 
bones notes, està estudiant Educació. Així 
doncs, va ser admesa al 12è a l’institut Shree 
Nirmal Higher Secondary School a Hetauda. 

iNici de lA sessió d’orieNtAció 
professioNAl 

Aquest any es va iniciar les Sessions d’Orientació 
Professional pels beneficiaris dels projectes 
Youth Support (suport als joves) i Social Hours 
(hores socials). 
Durant aquestes sessions s’introdueixen con-
ceptes de creativitat, vulnerabilitat, identi-
tat i personalitat. Els participants van haver 
d’explorar les seves fortaleses i debilitats i re-
alitzar autoavaluacions per conèixer-se a ells 
mateixos i les trajectòries professionals que vo-
lien emprendre. 
També se’ls va proporcionar eines i habilitats de 
comunicació interpersonal per preparar-se mil-
lor davant les oportunitats educatives i profes-
sionals. 

tres joves de bAlmANdir bhimphedi 
s’uNeixeN Al projecte jove 

Després de completar el Grau 10 i l’examen de 
graduació d’Educació Secundària, els tres joves 
(Kamal, Sharan i Ram-Raj) de Balmandir Bhim-
phedi havien de viatjar a Katmandú per unir-se 
al Projecte Jove a l’abril. No obstant, degut al 
confinament no hi van poder viatjar fins el mes 
de desembre. Durant aquests 8 mesos interme-
dis, els joves van assistir a dues sessions del pro-
grama English Development Program (EDP) de 
forma online. 
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setmANA sociAl
 beNeficiAris: 17 joves

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020:  2.110 €

El Social Week Project (setmana social) està 
dissenyat per a estudiants del primer any de se-
cundària superior. 
El projecte és experimental i participatiu, i té 
una resposta social en la seva essència. Té com 
a objectiu desenvolupar habilitats de vida trans-
feribles entre els joves i preparar-los per a 

futurs estudis i oportunitats de subsistència.

Els joves reben assessorament i orientació
periòdics per tal d’aplicar les competències de-
senvolupades a la vida real. Després d’un any 
d’haver-se format en el projecte Social Week, els 
joves  passen al segon any de projecte de desen-
volupament: Social Hour.

Obtindràs més informació sobre el Projecte 
Setmana Social al següent link:

https://www.amicsnepal.org/programa-de-
joves/setmana-social/

La gran dificultat que hem tingut al llarg d’aquest 
any ha estat contactar i recopilar informació 
dels beneficiaris, així com realitzar les sessions 
al Centre d’Activitats durant el confinament. 
També va ser difícil proporcionar els paquets 
d’ajuda durant les restriccions. Hi va haver un 
retràs de 8 mesos de l’arribada dels joves de 
Bhimphedi i va ser complicat trobar allotjament 
durant la seva estància a Katmandú.

El pròxim any es duran a terme Sessions 
d’Orientació Professional millorades, així un 
millor seguiment i avaluació dels beneficiaris, 
mantenint un contracte estret amb els joves. Es 
vol millorar l’arribada, la cerca d’allotjament i 
la matrícula dels joves provinents de Bhimphedi 
i es vol aprofundir més en el coneixement de 
l’interès dels joves abans de la seva inscripció 
als estudis superiors. 

https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/setmana-social/
https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/setmana-social/
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iNici de lA sessió sociAl week.04 
bAsAdA eN els drets de les doNes 

Després de l’èxit de les 3 sessions anteriors de 
la Setmana Social, es va posar inici a la Setmana 
Social.04 durant el mes de gener. El tema de 
treball va ser la violència sobre la dona en mo-
tiu del Dia Internacional de la Dona el passat 8 
de març. La sessió es va basar en la investigació 
i realització d’enquestes per exposar els joves 
a habilitats d’investigació, planificació i imple-
mentació. 

el diA iNterNAcioNAl de lA doNA vA 
emmArcAr el tANcAmeNt de lA 

sociAl week 2019/20 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
el 8 de març, els joves van fer una presentació 
sobre les enquestes que havien realitzat durant 
els 3 mesos anteriors sobre el tema a tractar: 
“la violència sobre les dones”. Aquest esdeveni-
ment també va emmarcar el tancament del pro-
grama Social Week 2019/20 que s’havia iniciat 
l’abril de 2019. Amb aquestes sessions els joves 
s’exposen a habilitats d’investigació, planifi-
cació, implementació, creativitat, pensament 
crític i comunicació.

deseNvolupAmeNt del mArc i plA d’Acció 
per les clAsses de sociAl week 

Després del confinament nacional, es va ini-
ciar el marc i el pla d’acció per la Setmana So-
cial per començar just després del confinament. 
La sessió s’havia de basar en el medi ambient 
com una idea per ensenyar els joves l’energia 
sostenible i la seva importància. No obstant, 
el confinament es va allargar gairebé 10 mesos 
al Nepal i es va haver de modificar els mètodes 
d’aprenentatge cap a sessions online. La idea de 
treballar el medi ambient es planificarà per la 
Setmana Social 2021. 

deseNvolupAmeNt i implemeNtAció 
de les sessioNs edp fAse 1 

Es van realitzar les sessions d’anglès English 
Development Program (EDP) de forma online 
amb els joves de KEBS i Bhimphedi. Aquestes 
sessions tenen l’objectiu de proporcionar apre-
nentatge en la llengua anglesa així com eines de 
creativitat, pensament crític, col·laboració i co-
municació. El tema escollit per aquesta Fase 1 
va ser “Idea” i exploració d’aquest concepte. 

deseNvolupAmeNt i implemeNtAció 
de les sessioNs edp fAse 2 

Després de l’èxit de la Fase 1 de les sessions EDP 
es va organitzar la següent Fase amb l’objectiu 
de millorar la gramàtica anglesa entre els par-
ticipants. El tema escollit per les sessions va ser 
“què és un mateix i la importància de l’expressió 
d’un mateix”. Al final del curs els joves van poder 
exercitar diferents formes d’expressió i van tre-
ballar diversos medis com la narració, contes, 
poemes i discursos per l’auto-expressió.

ActivitAts destAcAdes 2020
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sigNAturA de coNveNi Amb els Nous 
joves 2020/21 

El conveni amb els nous joves s’havia de signar 
a l’abril, però degut a la pandèmia no es van 
poder signar fins el mes d’agost. Les sessions es 
van iniciar de forma online i va ser al mes de de-
sembre quan es van poder reprendre les classes 
físiques. Es van firmar convenir amb sis joves de 
Classe XI per la Social Week 2020/21, tres dels 
quals eren anteriors beneficiaris de les Sessions 
Experimentals, i la resta són joves provinents 
de Bhimphedi. Per atendre a la Social Week 
els joves reben una ajuda educativa de 30.000 
rúpies per pagar el curs de Classe XI i tindran 
accés al següent curs de Social Hour.

els joves de lA sociAl week 
s’iNscriueN A l’educAció secuNdàriA 

Segons conveni, els sis joves de Social Week 
s’han matriculat a diferents facultats de Classe 
XI. 
En Kamal, la Safira i la Sitasma s’han matriculat 
a Gestió Hotelera i en Dawa i en Ramraj a In-
formàtica. En Saran s’ha matriculat a Humani-
tats.

El major inconvenient de 2020 ha estat poder 
desenvolupar les activitats i sessions de la Set-
mana Social durant el confinament. Ha estat im-
possible realitzar les col·laboracions i activitats 
de recaptació de fons amb altres entitats, així 
com inscriure nous alumnes d’escoles públiques 
durant aquest curs.
De cara al proper curs es preveu col·laborar amb 
altres organitzacions locals i realitzar 4 sessions 
de Setmana Social al llarg de l’any que inclogu-
in 4 visites de camp i 4 xerrades. També es fo-
mentaran les activitats de recaptació de fons 
amb altres entitats i es preveu inscriure almenys 
10 nous estudiants d’escoles públiques. 

horA sociAl
 beNeficiAris: 10 joves

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020:  3.157 €

Durant el projecte Social Hour els joves han de 
realitzar 200 hores de voluntariat en el seu úl-
tim any d’educació secundària per tal d’aplicar 
les competències desenvolupades durant el 
primer any en les activitats de voluntariat.
Els joves han de realitzar  les activitats durat un 
trimestre en el 3er sector, empresa i centre vo-
cacional o tècnic.
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En conjunt, el projecte Social Hour té com a ob-
jectiu aconseguir un millor accés a una educació 
de qualitat, salut i oportunitats de vida. 
Els joves passen una revisió mèdica i participen 
en diversos tallers de salut. 
En aquest projecte, els joves entren en contacte 
amb diferents plataformes i comunitats on rea-
litzen obres de teatre relacionades amb un dels 
temes més desafiants del món actual: la gestió 
de l’aigua.

Finalitzat el programa, hauran acabat de desen-
volupar dos anys de formació intensiva en lide-
ratge i responsabilitat social, per convertir-se en 
agents del canvi social positiu en les seves co-
munitats.   

Més informació:

https://www.amicsnepal.org/programa-de-
joves/hores-socials/

ActivitAts destAcAdes 2020

tAller de reciclAtge 
Sis joves de classe XII van impartir un taller de 
reciclatge a més de 500 alumnes de grau 5, 6 
i 7 de quatre escoles de la vall de Katmandú: 
Niten Memorial, Shivapuri, Saraswati i Shree 
Bal Bewashaye. El jovent havia de procurar que 
tot l’alumnat aprengués el procés complet i ca-
dascun dels passos per elaborar tres productes 
diferents a partir de material reciclat, dins el 
projecte CleanUp Nepal. Un dels grans rep-
tes va ser gestionar l’activitat amb grans grups 
d’alumnat, que podien arribar a ser de més de 
200 estudiants en una sola escola, millorant així 
la capacitat de presa de decisions i solucionant 
possibles incidències durant la realització del 
taller.

https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/hores-socials/
https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/hores-socials/
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teAtre pel diA NAcioNAl del reciclAtge: 
NAtioNwide cleANup dAy 

En motiu del dia Nacional del reciclatge, els 
joves van representar una obra de teatre sobre 
el malbaratament de residus. En aquest cas, 
els actors i les actrius es van enfrontar al repte 
i oportunitat d’actuar dalt d’un gran escenari, 
en comptes de fer-ho als carrers, espai on acos-
tumen a fer les seves representacions. A més 
a més, és la primera vegada que han hagut de 
crear una obra basada en la combinació de tres 
guions diferents, preparats per tres escoles.

siphAl food fest 

Com en anys anteriors, el dia 29 de febrer els 
joves van organitzar la Festa del menjar a la casa 
d’acollida de Siphal. És una bona oportunitat 
per als nostres joves anar a la casa d’acollida, 
observar la situació i cuinar per a més dels 70 in-
fants. Amb aquest tipus d’activitat, el jovent no 
tan sols aprèn a cuinar per un gran nombre de 
comensals, sinó que també aprèn a considerar 
la quantitat de valors nutricionals dels aliments 
que serveixen. En aquesta ocasió, van servir en-
trepans d’ous amb formatge i una amanida de 
fruites de temporada.

teAtre A l’escolA buNgAmAti 

El dia 14 de febrer, els membres del Projecte 
Jove d’AN van representar una obra de teatre 
per resumir les idees principals obtingudes en 
el taller sobre malbaratament de residus que 
CleanUp Nepal va realitzar durant 4 setmanes 
a l’escola Bungamati. L’obra de teatre es va re-
presentar davant de més de 400 estudiants en 
un espai obert de la mateixa escola.

dues sortides de cAmp 
orgANitzAdes per l’horA sociAl 

Durant el mes de febrer es van organitzar dues 
visites de camp en el marc de l’Hora Social del 
Projecte Jove. Una d’elles a Maxim 
Blanquet, i l’altra a Danfe. L’objectiu principal 
d’aquestes sortides és mostrar als i les nostres 
joves l’hospitalitat i l’emprenedoria social en 
diferents entorns de treball, un d’ells orientat 
al benefici i un altre una empresa social. A més 
a més, les visites tenien com a segon objectiu 
crear nous contactes des d’AN per a possibles 
noves col·laboracions de voluntariat.
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els membres de l’horA sociAl 2019/20 
fiNAlitzeN el seu curs educAtiu 

Els membres del projecte Hora Social 2019/20  
es van veure afectats en els seus estudis supe-
riors, que havien de finalitzar a l’abril del 2020. 
El confinament de país va fer allargar el curs fins 
al novembre de 2020, mes en el que l’alumnat 
va poder completar la seva escola superior.

El major inconvenient del 2020 ha estat la Pan-
dèmia Mundial COVID-19. Pel que fa a l’hora 
social, no s’ha pogut completar el curs 2019/20, 
quedant pendent l’últim trimestre. A més a més, 
s’han hagut de fer modificacions en el conveni 
pel proper curs 2020/21 per tenir en consi-de-
ració el context actual. 
De cara al proper curs, es preveu establir con-
nexions amb diferents escoles i organització 
per realitzar treball de col•laboració, orga-
nitzar i promoure activitats per recaptar fons, 
organitzar adequadament les actuacions dels i 
les beneficiàries i avaluar els informes de vol-
untariat, realitzar sessions d’assessorament 
professional amb joves i ajudar en la prepa-
ració d’esdeveniments a la casa d’acolliment 
de Bhimphedi, així com participar en qualsevol 
esdeveniment de les cases d’acolliment d’Amics 
del Nepal.

Noves iNcorporAcioNs A 
l’horA sociAl 2020/21 

Tres joves que al mes de març van completar 
amb èxit el Projecte Setmana Social d’un any de 
durada, van signar un acord per a l’Hora Social 
2020/21 el desembre del 2020. El projecte Hora 
Social 2020/21 s’havia d’iniciar a l’abril, però es 
va aplaçar a causa de la pandèmia. I no només 
això. Tenint en compte la situació actual, s’han 
hagut de fer molts canvis en l’acord previst.
Una de les modificacions és que els i les joves 
han de presentar un informe d’aprenentatge en 
una organització de voluntariat, però en cas que 
tinguin feina, també serà vàlid un informe sobre 
l’aprenentatge del treball. A més a més, Amics 
del Nepal ajuda amb un màxim de 7.000 rúpies 
perquè qui en sigui beneficiari rebi una formació 
del seu interès si presenta una carta de presen-
tació amb una explicació adequada del per què 
vol rebre aquesta formació, quins en seran els 
beneficis i per què és important.

horA de formAció
 beNeficiAris: 10 joves

 locAlitAt: Katmandú

 ceNtre: Centre d’Activitats AN

 import destiNAt 2020:  2.423 €

Amb l’objectiu de desenvolupar els nostres joves 
per convertir-se en membres proactius de la so-
cietat, plens de lideratge i responsabilitat social, 
creiem que l’empoderament d’aquests joves ha 
de formar part en primer lloc de la missió de 
l’organització.

Només si creiem en el potencial dels nos-
tres joves podran tirar endavant la missió de 
l’organització en el futur i els podrem generar 
confiança i seguretat en ells mateixos. 
Pensem que el projecte Development Hour farà 
que l’organització sigui autosostenible, mitjan-
çant l’empoderament i la responsabilitat dels 
propis beneficiaris.

Pots obtenir més informació:

https://www.amicsnepal.org/programa-de-
joves/hora-de-formacio/

https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/hora-de-formacio/
https://www.amicsnepal.org/programa-de-joves/hora-de-formacio/
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ActivitAts destAcAdes 2020
“explicA lA tevA històriA” 

(sit workshop) 
El personal d’Amics del Nepal va assistir a un 
workshop denominat “Explica la teva història”, 
a Yantra House at Boudha Tinchuli, basat en 
l’amor, la comunitat i el diàleg. Al llarg de 
10 dies van treballar el desenvolupament de 
l’autoconsciència i les habilitats comunicatives 
a través de les arts, focalitzant-se fonamental-
ment en les poblacions que hi ha darrere de murs 
socials visibles i invisibles, com ara l’addicció, 
l’empresonament, la violència domèstica i la po-
bresa. Un altre objectiu del taller va ser reunir 
diverses comunitats per crear una plataforma 
de compartició, escolta i acceptació que portés 
al conjunt grupal a una comprensió més pro-
funda de la seva realitat social.

visites de cAmp i cApAcitAció 
de persoNAl 

Amb l’objectiu de desenvolupar personal i labo-
ralment el personal d’Amics del Nepal, es van 
realitzar formacions i visites de camp durant els 
mesos de gener-març del 2020 sota el programa 
Development Hours. El programa va constar de 
visites a indústries, sales de teatre, festivals de 
cinema i excursions per conèixer altres realitats 
laborals, així com aprendre noves habilitats per 
utilitzar-les en el seu dia a dia a l’associació.

sessioNs d’orgANitzAció del persoNAl 

Des del mes de juny i fins al mes de setembre 
del 2020 s’han organitzat 13 sessions organit-
zatives, que han tingut lloc cada dilluns durant 
el confinament. S’ha tractat la rellevància dels 
diferents mètodes comunicatius. 
Aquestes sessions es van iniciar tenint en compte 
el desenvolupament continu del personal, i 
mantenir-lo compromès amb l’aprenentatge i 
la comunicació, fins i tot sota les circumstàncies 
del confinament. 
Així mateix, també es pretenia facilitar habili-
tats i assessorament 
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reNovAció del ceNtre 
d’ActivitAts A kAtmANdú

El personal d’Amics del Nepal de Katmandú va 
treballar en la renovació del Centre d’Activitats 
durant el tancament per la Covid-19. 
Aquest moment es va convertir en una bona 
oportunitat per renovar l’oficina, ja que l’espai 
de l’oficina s’utilitza durant tota la setmana i els 
treballs de renovació i manteniment són com-
plicats de fer amb l’activitat educativa normal. 
La renovació estava enfocada principalment a 
disposar d’un entorn més obert, fresc i saluda-
ble perquè els estudiants poguessin estar el més 
còmodes possible un cop retornats del confina-
ment i d’aquesta manera potenciar el seu apre-
nentatge i el profit que en treuen a les activitats 
que fan al centre d’AN. 
Es va renovar tot el Centre d’Activitats així com 
també es va canviar el terra de la oficina. 

sessioNs de deseNvolupAmeNt i 
projectes oNliNe 

Atès que les interaccions presencials no eren 
possibles durant el tancament, les sessions set-
manals d’equip i les hores de desenvolupament 
es van realitzar online per fer formacions i mil-
lorar diverses habilitats de gestió de projectes 
sota el paraigües del projecte Development 
Hours. Cada setmana un membre de l’equip era 
responsable de compartir un coneixement/for-
mació relacionat directament o indirectament 
amb els projectes d’Amics.
Aquest període de tancament també va ser utilit-
zat per la reflexió amb l’equip sobre els projectes 
d’AN i per establir els seus plans d’estudi i plans 
de futur. 

situAció iNterNs progrAmA jove

En Biran Balampaki i la Saroj Lamichane aca-
ben el seu període de pràctiques al mes de ju-
liol. En Biran va treballar al Programa Infantil 
el primer any i en el marc del Programa Dones, 
el segon any, després d’ampliar un any més de 
pràctiques el setembre de 2019. La Saroj La-
michhane ha treballat en el marc del Programa 
Juvenil. 
La Ganga Nepal i el Rojan Thing amplien el 
seu contracte de pràctiques per un any més, 
fins al juliol de 2021, mentre la Saphira Khad-
ka, de classe XI, passa a formar part de l’equip 
d’interns del Programa Jove.
Per últim, acomiadar com es mereix al Dil B.C, 
qui ha format part els darres tres anys del pro-
grama Jove d’Amics del Nepal, on ha compartit 
els seus aprenentatges, experiències i opinions. 
Li desitgem tot el millor en la seva futura car-
rera professional.
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josefA cAmArdoNs
membre d’Amics del NepAl des de 1996

Recordo que el primer cop que vaig sentir a 
parlar de l’Associació Amics del Nepal, va ser 
durant el meu primer viatge al Nepal, quan el 
nostre guia ens va parlar de la feina que feia 
l’associació. Nepal va fer sorgir els records de la 
meva infància quan apadrinava nens de l’Àfrica 
i el feliç que era sabent que ajudava a millorar 
les condicions de vida d’aquells nens. En aquell 
moment vaig decidir que el primer que faria 
quan arribés a Barcelona seria contactar a A-
mics del Nepal, per a continuar el que havia 
deixat feia tant de temps: donar un sostre i es-
colaritat als infants abandonats per tal de tenir 
un futur millor. Des de llavors han passat ja 24 
anys i encara segueixo donant el meu suport a 
Amics del Nepal.

La meva implicació inicial va ser com a padrina, 
però a l’any següent vaig tornar al Nepal amb 
una llista de coses a fer que la Cristina Morales 
(responsable llavors dels apadrinaments i mem-
bre de la Junta) ens va donar, entre les quals hi 
havia feina pels voluntaris que aquell estiu es-
taven a Amor Children’s Home a Mahendra-
nagar. 

El primer contacte amb els nens i nenes dels 
centres d’acollida va ser molt colpidor a la ve-
gada que enriquidor. Va ser també molt enriqui-
dor conèixer el treball que estaven fent els vol-
untaris que havien anat aquell estiu al Nepal. 
A la tornada del viatge ens vam trobar amb els 
voluntaris i membres de la Junta d’Amics del Ne-
pal i es va crear un grup de treball per tal de pro-
posar millores en els centres d’acollida així com 
projectes a dur a terme al Nepal. Poc després 
vaig formar part del programa d’apadrinaments, 
implicant-me cada cop més.  
En aquella primera etapa de l’associació 
s’apadrinava els nens i nenes acollits en els 
centre d’acollida de Children’s Home, Nepal 
Children’s Organization (NCO) i Maiti Nepal. 
Més tard, es va ampliar al programa educatiu 
i el projecte Siphal que s’apadrinava els nens i 
nens que tenien el pares complint condemna 
a la presó, i que estaven acollits en el centre 
d’acollida Siphal. 

Posteriorment, a mesura que els nois i noies 
anaven creixent ens vam trobar amb la neces-
sitat d’ajudar-los a encarar el seu futur, ja sigui 
amb estudis superiors/universitaris o formació 
professional. 
Cada any fèiem un viatge al Nepal per a con-
trolar els centres d’acollida així com els nens/
es apadrinats. Els voluntaris també eren molt 
importants per a fer el seguiment dels diferents 
programes i projectes. 
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josefA cAmArdoNs
membre d’Amics del NepAl des de 1996

Tanmateix feia falta algú al Nepal que controlés 
més directament els projectes i es va obrir una 
oficina d’Amics del Nepal al Nepal. 
Aquest fet va permetre poder gestionar directa-
ment el centre d’acollida de Bhimphedi que fins 
llavors el gestionava la NCO. Això implicava 
que aquest centre depenia només del nostre 
suport. La seva gestió no va ser fàcil però es va 
aconseguir i s’hi han portat a terme projectes 
de salut, agrícoles, i educatius amb molt d’èxit. 
Tenir personal establert al Nepal va ser decisiu 
per a impulsar el projecte dels joves.

Des de llavors han passat molts anys, els nens 
i nenes s’han fet grans i estic molt satisfeta de 
saber que molts d’aquells infants han pogut es-
tudiar, treballar i crear les seves pròpies famí-
lies.  

Amics del Nepal també ha anat evolucionant 
fins avui i estic molt orgullosa de formar part de 
la història de l’associació i veure que després de 
25 anys es continua portant a terme projectes 
per a donar suport a aquells col·lectius més ne-
cessitats. 
Sens dubte Amics del Nepal forma part de la 
meva vida i tot el que he viscut durant aquests 
anys en els meus viatges al Nepal i amb les per-
sones amb que han format part de l’associació, 
han fet de mi una persona millor.  

El meu agraïment a tots aquells padrins, pa-
drines, socis i sòcies que ens han donat i segue-
ixen donant-nos el seu suport. 
El meu record també pels apadrinats/des, pa-
drins/es i socis/es, així com els membres de la 
Junta que ens han deixat al llarg dels 25 anys. 

A la Junta d’Amics del Nepal la meva enhora-
bona per aconseguir arribar als 25 anys i seguir 
donant suport a aquest país que tant estimo. 

Barcelona, 15 d’abril del 2021.
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DONES
El Nepal és un país en desenvolupament amb 
una marcada inestabilitat política, on la igualtat 
de gènere no està gens present en els valors so-
cials i les pràctiques culturals del país. 
Les dones al Nepal encara lluiten per tenir accés 
a drets bàsics com l’educació i la informació. 
El Projecte d’alfabetització de dones es va 
llançar com un petit projecte pilot al Centre 
d’Activitats d’Amics del Nepal i, a dia d’avui, el 
programa compleix 4 anys de trajectòria amb 
unes vint dones de les comunitats properes que 
assisteixen a classes d’alfabetització tots els dies 
de la setmana durant tot l’any. 

El Projecte d’alfabetització de dones també s’ha 
portat a terme a Mahendranagar, districte de 
Kanchanpur, on durant dos any se n’han benefi-
ciat unes dues-centes dones.
Aquest 2020, a més, s’ha iniciat el programa al 
centre d’acolliment de Balmandir-Bhimphedi, 

dirigit al personal femení del centre.

Juntament amb el Projecte d’alfabetització de 
dones, Amics del Nepal va iniciar el 2017 un 
projecte d’agricultura anomenat Namuna Bari.  
El projecte s’està implementant actualment a 
la casa d’acolliment de Bhimphedi, a la regió de 
Makwanpur. 
L’objectiu principal del projecte és fer que els 
nens siguin autosuficients i introduir pràctiques 
agrícoles ecològiques, sostenibles i innovadores 
a la comunitat del poble i de tota la  regió. 
Els beneficiaris clau d’aquest projecte són 
les dones que treballen i gestionen la casa 
d’acolliment. 

Pots trobar més informació sobre el Programa de 
Dones al següent link:

https://www.amicsnepal.org/programa-de-dones/

https://www.amicsnepal.org/programa-de-dones/
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projecte d’AlfAbetitzAció de doNes
 beNeficiAris: 17 dones

 locAlitAt: Katmandú i Mahendranagar

 import destiNAt 2020:  1.409€

Des del 2005, quan el projecte va comen-
çar oficialment per primera vegada, i fins a 
dia d’avui, Amics del Nepal ha proporcionat 
classes d’alfabetització a més de 1.600 dones. 
Totes aquestes dones tenen procedències socio-
econòmiques baixes, la majoria de les quals no 

tenen feina, i bàsicament es dediquen a la seva 
família, a la casa i al treball al camp. 

Aquest projecte s’ha desenvolupat a Mahen-
dranagar, situat al sud-oest del Nepal, al Centre 
d’Activitats de Katmandú i, actualment, al cen-
tre d’acolliment de Balmandir-Bhimphedi. 

Més informació:

https://www.amicsnepal.org/programa-de-
dones/alfabetitzacio-de-dones/

ActivitAts destAcAdes 2020

pArticipAció de doNes Al diA 
iNterNAcioNAl de lA doNA 

Per celebrar el dia internacional de la dona, el 8 
de març, les dones del programa d’alfabetització 
de Katmandú van participar en un dels esdeve-
niments organitzats pel jovent d’Amics del Ne-
pal. Van cantar cançons i van participar activa-
ment en l’acte.

iNici de les clAsses d’AlfAbetitzAció
 de doNes A bAlmANdir, bhimphedi

Les classes d’alfabetització de dones es van ini-
ciar el 20 de maig a Balmandir, Bhimphedi, di-
rigit al personal femení. 

Les classes es van iniciar amb l’objectiu d’oferir 
habilitats bàsiques d’alfabetització i per a mo-
tivar-les i fer-les autosuficients i millorar així 
la seva la vida diària. Les classes es van dur a 
terme cinc dies per setmana, centrant-se en de-
senvolupar les seves habilitats bàsiques en alfa-
betització i numeració.

https://www.amicsnepal.org/programa-de-dones/alfabetitzacio-de-dones/
https://www.amicsnepal.org/programa-de-dones/alfabetitzacio-de-dones/
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primer exAmeN per A les didis 
de bAlmANdir 

Es va fer un breu examen entre les dones de Bal-
mandir per avaluar el seu progrés en el progra-
ma d’alfabetització. Les dones van tenir la seva 
primera experiència en realitzar un examen. 
Se les va examinar sobre la seva escriptura i el 
reconeixement de lletres i paraules nepaleses. 

revisió de lA literAturA sobre 
AlfAbetitzAció i re-disseNy 

del plA d’estudis 
Durant el mes de desembre, el personal del 
projecte va revisar els llibres d’alfabetització 
produïts anteriorment. La revisió dels llibres va 
proporcionar idees per tal de re-dissenyar el pla 
d’estudis i afegir nous exercicis als actuals. 

Aquest 2020, i a causa de la por generada pel 
Covid-19, poques dones han anat al centre 
d’activitats de Katmandú a fer les classes i es 
van cancel·lar des del mes de març fins ara.
De cara a 2021, l’objectiu és el de trobar 
nous grups de dones que vulguin fer classes 
d’alfabetització a Katmandú i trobar i col·laborar 
amb organitzacions externes que treballin per 
empoderar les dones. 
Es redissenyaran els llibres actuals amb exer-
cicis del programa d’alfabetització de dones i 
s’iniciarà una formació sobre mitjans de sub-
sistència per a les classes d’alfabetització de 
dones.

NAmuNA bAri
 beNeficiAris: 104 infants, joves i dones

 locAlitAt: Bhimphedi i Katmandú

 import destiNAt 2020:  8.390 €

Namuna Bari és un dels projectes d’Amics 
del Nepal que s’emmarca dins del Programa 
Dones. El projecte es va iniciar el setembre de 
2017 amb una implantació real en el territori a 
partir del febrer de 2019 al centre d’acolliment 
Bhimphedi Children’s Home. 

El projecte es va iniciar amb la finalitat princi-
pal d’ajudar els nens de la casa d’acollida a ser 
més sostenibles aprofitant els recursos de l’hort 
i per proporcionar una dieta més equilibrada als 
nens i als habitants locals. 

El projecte té com a a objectius alternatius im-
plicar i empoderar les dones de la llar d’infants 
i de la comunitat local per aprendre, desenvo-
lupar i aplicar les habilitats agrícoles per tal 
d’introduir una millor subsistència alimentària 
en la comunitat rural.
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El projecte també pretén ser un centre de recur-
sos i aprenentatge on la gent pugui intercanviar 
i ampliar els seus coneixements agrícoles. 
Namuna Bari pretén ser un lloc on experimen-
tar i provar tècniques noves incorporant alter-
natives sostenibles i noves tecnologies de cultiu.

https://www.amicsnepal.org/programa-de-
dones/namuna-bari/

Namuna Bari es porta a terme amb el suport 
d’Ateneu del món i l’Ajuntament de St. Quirze 
del Vallès.

ActivitAts destAcAdes 2020

coNreus hAbituAls 

A l’hort es conreen hortalisses i fruites de ma-
nera estacional. Les hortalisses proporcionen 
aliments nutritius i saludables als nens i nenes, 
creixent en els seus propis camps, en un entorn 
ecològic. A més, el conreu i producció de l’hort 
ha fet que de les despeses de fruita i verdura si-
guin més sostenibles econòmicament.

iNiciAció de lA criA de bestiAr 
A bAlmANdir 

La cria d’animals ha sigut una de les activitats 
que es va iniciar el mes de gener de 2020. 
S’han criat animals com ara gallines, galls 
i conills. Els animals s’han pogut vendre al 
poble i alguns també s’han consumit a la casa 
d’acolliment, per proporcionar una dieta més 
nutritiva als nens i nenes. 

https://www.amicsnepal.org/programa-de-dones/namuna-bari/
https://www.amicsnepal.org/programa-de-dones/namuna-bari/
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coNstrucció d’uN hiverNAcle-túNel 
Amb rec metàl·lic per degoteig 

Es va construir un hivernacle-túnel amb un 
sistema de rec per degoteig, amb el propòsit 
de cultivar tomàquets a la casa d’acolliment. 
L’hivernacle ha proporcionat un entorn ecològic 
amb una temperatura equilibrada i càlida per-
què els tomàquets creixin bé. A més, ha protegit 
els cultius de la pluja i els insectes.

cultiu de bolets 
El cultiu de bolets es va iniciar el 2019 a Bal-
mandir amb l’objectiu de proporcionar aliments 
nutritius i saludables pels nens, en els seus pro-
pis camps. 
Després de la finalització de dos tandes de cul-
tius de bolets el 2019, la tercera tanda es va fer 
el 18 de febrer de 2020 i es va dur a terme amb 
èxit. 
Es van collir més de 25 kg de bolets en aquesta 
tercera tanda. Després d’aquesta tanda, el cultiu 
de bolets s’ha quedat aturat, ja que és difícil ad-
quirir matèries primeres per iniciar un nou cicle 
degut a la pandèmia. 
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ActivitAts i tAllers reAlitzAts sobre 
plANtAció i curA de les plàNtules 

El 16 d’octubre es va dur a terme un taller bàsic 
sobre les fases de plantació de plàntules, dirigit 
als nens i al personal de Balmandir. 25 partici-
pants, entre nens i nenes, joves i personal, van 
realitzar el taller. 
Els participants van estudiar el cicle dels plant-
ers i els mètodes de preparació, plantació i cura, 
i altres aprenentatges agrícoles. 

coNstrucció d’uNA tANcA per l’hort 
Es va dur a terme la construcció d’una tanca pe-
rimetral per l’hort per tal d’assegurar i protegir 
els cultius, i evitar així que fossin danyats pel 
bestiar i pels nens i nenes. 
La tanca també ha ajudat a crear un límit clar de 
l’espai de l’hort.

diplomA eN veteriNàriA del 
coordiNAdor del projecte 

El coordinador del projecte es va inscriure a 
un curs de veterinària que ofereix formació en 
gestió de bestiar. El curs va començar el mes de 
desembre, i tots els coneixements que adquireixi 
en aquesta diplomatura ajudaran a donar su-
port a la cria i la gestió del bestiar a Namuna 
Bari d’una manera adequada.

comprA d’uN trActor 
per llAurAr l’hort 

Es va comprar un tractor per llaurar l’hort, per 
tal de fer-ho de manera més ràpida i còmode. El 
tractor ha ajudat a reduir el cost dels treballa-
dors que s’havien de contractar addicionalment 
per llaurar el camp. 
A més, també ha accelerat el procés de conrear.
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rAmoN vilAdomAt
membre fuNdAdor d’Amics del NepAl

breu repàs A uNA històriA eNtrANyAble

Han passat vint-i-cinc anys des d’aquell mo-
ment en què un petit grup de persones ens vam 
trobar per primera vegada a la seu del consolat 
del Nepal a Barcelona, per constituir formal-
ment una associació per canalitzar ajuts pels in-
fants del Nepal. 
Els destinataris havien de ser aquells infants 
que s’havien quedat en uns centres d’acollida 
als quals els faltava bastant de tot, en els quals 
havíem estat poc temps abans d’on provenien 
els nostres fills. 
Aquí va començar aquesta història que avui es 
manté viva i ferma.

Seria una mica llarg fer un repàs de tot allò que 
ha estat la nostra organització. 
Hem passat diferents etapes, les més inicials 
centrades en donar suport a un primer centre 
d’infants, Children’s Home, que de Katmandú 
ben aviat es va traslladar a l’altra extrem del 
país, a Mahendranagar, una ciutat fronterera 
amb l’Índia, en ple Terai. 
Fins aquí hi vam anar a posar en marxa la nova 
casa, construïda gràcies a una donació de la 
Núria Amorós, d‘on li ve el nom d’Amor Chil-
dren’s Home. 

Entre les persones que hi vàrem anar, després 
d’un llarg viatge perquè encara no hi havia 
construïda tota la carretera, hi havia l’Assumpció 
Gironella, una persona que recordaré sempre 
per la seva generositat i energia al llarg de tots 
els anys a l’associació, fins que va morir, sempre 
massa d’hora, ara fa tres anys. 

Aquell va ser el primer viatge, tornava al Nepal 
d’una manera molt diferent a la que havia co-
negut feia poc més de dos anys. Un viatge que 
ens va permetre conèixer una altra part del país, 
més enllà del que coneixia, poca cosa més que la 
vall de Katmandú, per on ens havíem mogut fins 
llavors. A la casa de Mahnedranagar hi van anar 
els primer voluntaris, entre els quals recordo es-
pecialment a Ferran Espinós, que hi va anar un 
estiu amb els seus fills, una persona estretament 
vinculada amb l’associació tots aquests anys. 

L’Associació va anar creixent amb poc temps 
gràcies a l’entusiasme d’aquells primers anys, 
érem joves i teníem energia. Calia buscar socis i 
padrins per fer possible la tasca que ens havíem 
embrancat.
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D’aquí van sorgir nous projectes, el primer va 
ser el conveni amb la Nepal Children Organi-
sation, la gran institució governamental dedi-
cada a la infància, que ens va obrir les portes de 
Bhimphedi, al sud de Katmandú, per crear-hi 
una casa d’acollida. 
Era la segona població nepalesa amb la qual 
obríem la nostra col·laboració. Gràcies a la 
col·laboració de vàries persones del país, com 
el Bhupendra i el Mahen, vam construir un nou 
centre per a infants. Aquest el podrien gestionar 
de forma directe, amb la complicació que això 
també suposava, però del que ens podíem sentir 
com a més propi. 

gestionar, com era entrar en desenvolupar pro-
jectes de cooperació. 
Aquest va ser un tema difícil de portar, ja que 
consistia en trobar fons de finançament per de-
senvolupar altres iniciatives que anaven des de 
la construcció d’infraestructures a la gestió de 
projectes de desenvolupament rural a Bhim-
phedi amb microcrèdits per a dones per la com-
pra de búfales per produir llet i fer formatge per 
vendre, o la construcció de cuines de biogàs per 
solucionar el problema dels fum que produeix la 
combustió de llenya.

També vam impulsar el projecte de salut amb 
un centre assistencial des del que poder aten-
dre a la població d’un barri de Katmandú. Era 
el Amics Nepal Health Care Centre que derivà 
en un centre comunitari al barri de Majubahal, 
on a part de consulta mèdica, hi podíem oferir 
classes de suport extraescolar pels infants del 
barri als que donàvem una beca per estudiar a 
l’escola Kebs. 
I en aquest mateix centre hi vam iniciar el pro-
grama d’alfabetització de dones que tant d’èxit i 
satisfaccions ha tingut i està donant encara.Vam seguir endavant i vam trobar una altra or-

ganització amb la qual vam col·laborar activa-
ment durant molts anys. Era Maiti Nepal, di-
rigida per una dona amb molt força i empenta, 
l’Anuradha Koirala, que es dedicava a resca-
tar nenes venudes per exercir la prostitució a 
l’Índia. 
Un parell de vegades ens va visitar a Barcelona i 
vam organitzar actes per divulgar la seva impor-
tant tasca, alhora que sensibilitzar a la població 
d’aquí de la realitat del Nepal. Un país pobre, 
dels més pobres i menys desenvolupats del 
planeta, conegut especialment per ser la meca 
de qualsevol alpinista de prestigi que vulgui as-
solir els cims més alts.
Tota aquesta activitat va comportar poder es-
tablir una vinculació amb moltes persones del 
país, una relació molt franca i directa, que en 
molts casos s’ha mantingut.
Va ser llavors que vam comprendre que més en-
llà de l’ajuda directa que podíem donar als in-
fants d’aquests centres, ens havíem de centrar 
també amb altres aspectes, més difícils de

Vint-i-cinc anys donen molt de sí, d’iniciar pro-
jectes i fer actuacions, algunes amb més encerts 
que d’altres. 
La veritat és que durant molts anys, sobretot 
els primers, les comunicacions amb el Nepal 
eren molt difícils, res a veure a com ho son ara. 
Aquest fet ha ajudat a estar més a prop de tots 
els projectes i de les persones que hi treballen 
sobre el terreny, fet essencial per poder fer una 
bona gestió.
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Fer una llista de tot seria llarga. Però per ser 
breu, només voldria aprofitar aquesta ocasió 
per expressar l’agraïment cap a totes les per-
sones, que són moltes, que han participat d’una 
manera o altra, amb aquests projectes. Gràcies a 
l’ajut dels padrins i socis i del treball dels volun-
taris, estudiants i cooperants que hi ha aportat 
temps, esforços i diners, han fet possible arribar 
fins on som ara. 
Hem d’agrair també la col·laboració de moltes 
institucions públiques, especialment ajunta-
ments, Generalitat i Diputació, d’empreses i 
fundacions privades pel seu suport econòmic. 
També als companys de Girona, amb qui hem 
compartit les mateixes preocupacions, ells amb 
el centre de Birantagar... Com que la llista és 
molt llarga hi ha el perill d’oblidar-nos algú. 
Deixem-ho aquí.

Però, ja que se m’ha demanat un text personal, 
voldria tenir un record especial cap a tres per-
sones amb les que he tingut una especial vin-
culació, relacionades amb la cooperació amb el 
Nepal i el seu compromís pels col·lectius més 
vulnerables com són els infants i les dones, i que 
ja no estan entre nosaltres. 
Una d’aquestes persones és el Toni Aguilar, un 
català que va decidir establir-se al Nepal per 
fer-hi un projecte de vida al costat dels més des-
valguts creant l’organització The Direct Help 
Foundation, amb la Kumari House per a dones i 
nenes a Katmandú. Ens va deixar el mes de gen-
er de 2020. Un exemple de cooperació malgrat 
els quilòmetres de distància que ens separaven. 

I, last but not least, la tercera persona és Ma-
nuel Foraster, gran amic, amb qui vam compar-
tir històries i projectes, amb iniciatives de divul-
gació cultural a la seu de l’associació amb l’Espai 
Nepal. Amb ell compartíem les ganes de donar 
a conèixer la realitat del Nepal a casa nostra, 
amb exposicions i xerrades divulgatives. Ens va 
deixar amb les coses a mig fer el març de 2016.
 
Acabo amb un fort agraïment a totes les per-
sones que al llarg d’aquests anys hem pogut 
treballar per un futur amb més esperança per 
a moltes persones d’aquest estimat país que és 
el Nepal. Moltes gràcies a tots, però especial-
ment a aquell primer equip creat fa vint-i-cinc 
anys amb la Cristina, la Josefa, el Llorenç, el Se-
bastià, la Marga...
Ara queda un gran equip, que segueix amb la 
mateixa força, entrega i dedicació amb la que 
vam engegar el projecte. Un equip jove que es 
manté engrescat a seguir portant endavant una 
gran feina, altruista però molt professional, en 
benefici d’infants i dones d’aquest país tan esti-
mat com és el Nepal.
Bona feina, jove i motivat equip. 
No us desanimeu, queda molt per fer! 

Ramon Viladomat
Barcelona, febrer de 2021

La segona persona és Marta Tatjer, una dona 
emprenedora i amb caràcter, amb qui vam com-
partir els darrers anys de treball, aportant e-
nergia i visió de futur per a moltes iniciatives,

especialment en la gestió dels projectes amb les 
dones, i que ens va deixar a finals de 2019. 
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Presidenta: Mireia Crosa
Vice-president: Jordi Giral
Secretari: Enric Recoder
Tresorer: Ramon Coderch
Vocals: Daniel Roig, Anna Brunet, Cristina 
Morales, Patricia Morales, Marina Viñas
Judith Manzanal, Manisha Gurung.

EQUIP TÈCNIC A BARCELONA

Comptabilitat i base de dades: Judith Manza-
nal, Ramon Coderch, Jordi Martínez, Anna Carreras  
i Daniel Roig.
Comunicació i xarxes socials: Mireia Crosa, 
Anna Carreras i Patricia Morales
Dinamització: Marina Viñas, Manisha Gurung, 
Mireia Masó i Maria Eugènia Aleix.
Patrocinis i ajuts: Enric Recoder, Jordi Giral i 
Cristina Morales
Administració i legal: Daniel Roig, Judith Man-
zanal i Enric Recoder
Coordinació de programes: Anna Brunet,  Pa-
tricia Morales (Programa de salut) i Karl Janke 
(Biratnagar Purwanchal Ashram).

Voluntariat: Patricia Morales, Jordi Martínez i 
Anna Brunet

EQUIP TÈCNIC AL NEPAL
Centre d’activitats: Kavita Gurung (Directora 
general), Pramod Giri (Coordinador de finances i 
del programa d’infants), Rohit Gurung (Coordina-
dor del programa de joves), Ashmita Adhikari (Co-
ordinadora del programa de dones), Kush Rawal 
(Coordinador de Namuna Bari), Sarada Chitrakar 
(Responsable de cuina, neteja i manteniment), Rojan 
Thing (Assistent en creació de  material audiovisual i 
del programa de dones), Ganga Nepal (Assistent del 
programa d’infants i d’administració), Safira Khadka 
(Assistent del programa de joves)

Casa d’acollida de Bhimphedi: Surendra Sap-
kota: (Director del centre), Raj Sapkota (Assistent 
del director), Maya Chhetri (cuinera), Beli Waiba i 
Santamaya Yonjan (cuidadores), Purnamaya Dong 
(Cuidadora de l’hort) i Binita Poudel (Professora de 
primària)

 L’ASSOCIACIÓ 

DADES ECONòMIQUES 2019

El passat 20 de juny es va celebrar l’assemblea 
annual de l’Associació Amics del Nepal, en la 
que el tresorer, Ramon Coderch, va presentar 
els ingressos i despeses del l’exercici 2019, així 
com el balanç de situació del mateix.
El resultat de l’exercici va donar un saldo positiu 
de +2.205,80€. 
Tot i aquest balanç positiu, la reducció dels in-
gressos va ser considerable degut, principal-
ment, a la finalització del programa Awasuka i 
al premi de loteria.

L’actiu de l’associació és de 97.261,20€, amb 
patrimoni net de 79.211,38€ i un passiu corrent 
de 18.409,82€.
 
A la mateixa assemblea es va aprovar el pres-
supost per al 2020.

El pressupost s’ha fet tenint en compte que els 
ingressos, respecte al 2019, seguiran a la baixa 
de manera considerable mantenint la tònica 
dels últims anys en el que es refereix a la dismi-
nució de socis i Amics i afegint la impossibili-
tat de celebrar actes i activitats degut a la crisi 
del Coronavirus. Així, el pressupost queda de la 
següent manera:
 
· Total despeses 2020:   125.776,00€
· Total ingressos 2020:  111.700,00€
· Resultat exercici:          -14.076,00€
 
El pressupost va quedar aprovat per unanimi-
tat.

Podeu seguir l’estat de comptes detallat al 
següent link: Dades econòmiques

https://www.amicsnepal.org/coneix-nos/dades-economiques/
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Amics: 82.603,93€
Don. entitats/fundacions: 20.942,00€
Donacions privades: 8.052,14€
Regals solidaris/festes/loteria
calendaris, dinars solidaris: 16.232,84€

Gestió i administració: 13.765,11€
 Salaris barcelona: 0,00€
 Arrendament: 4.356,00€
 Assessoria fiscal: 470,90€
 Assegurances: 108,00€
 Serveis bancaris: 1.117,89€
 Telèfon: 202,00€
 Altres serveis (actes/material
 calendaris/oficina/impremta): 5.589,45€
 Servidor i intranet: 1.697,80€
 Altres impostos: 223,07€

Programes i projectes Nepal: 145.415,36€
Retrocés prev. transf. 2018: - 52.100,57€
Previsió transf. projectes (2019): 18.545,21€

INGRESSOS 2019

DESPESES 2019

TOTAL DESPESES 125.625,11€

TOTAL INGRESSOS 127.830,91€

COMPARATIVA EXERCICIS ECONÒMICS 2018 I 2019
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uN missAtge per l’esperANçA
Jordi Giral. Vice-President d’Amics del Nepal

Aquests 2020 i 2021 els recordarem com dos 
anys extremadament complicats, tristos i do-
lorosos arreu del món. Però voldríem tancar el 
Namasté amb un missatge per l’esperança pel 
Nepal i per la resta de països del nostre plan-
eta. Des d’Amics del Nepal hem seguit trebal-
lant durant tota la pandèmia per intentar ajudar 
als nepalesos en tot el que hem pogut i, també, 
per tenir-ho tot preparat a la gran pregunta que 
està apareixent en les nostres ments els últims 
mesos: Què passarà quan tot això s’acabi? 

El primer pas per l’esperança es basa en les va-
cunes. Esperem, i demanen a qui correspongui, 
que la producció de vacunes s’acceleri el màxim 
possible, i el repartiment comenci a ser més e-
quitatiu entre tots els països del món del que 
ha estat fins ara. La Covid-19 ha demostrat so-
bradament que només se la pot vèncer amb la 
vacunació massiva, però la gran notícia és que, 
ara per fi, la podem vèncer. Aquí, allà i a tot ar-
reu. Només cal que ens posem d’acord i siguem 
conscients com a societat que, ara més que mai, 

el que li passi a la resta de gent del món ens afec-
ta a tots i cadascun de nosaltres. 
Com a Amics del Nepal el nostre objectiu prin-
cipal de l’últim any ha estat assegurar la su-
pervivència econòmica de l’Associació i tots els 
projectes que tenim actius al Nepal, però ja hem 
començat a preparar nous projectes pel futur 
post-COVID, que esperem, puguem començar 
en els pròxims mesos. 

Venen més mesos i anys complicats, especial-
ment a nivell econòmic, però a mesura que 
anem vencent a la COVID-19 tornarem a poder 
abraçar-nos, viatjar, ser voluntaris al Nepal i 
tornar a recuperar allò que era la nostra vida 
normal, i que ara, ens n’adonem de la importàn-
cia real que tenia. 

Des d’Amics del Nepal volem transmetre un 
missatge que el futur tornarà a ser nostre i que 
tots plegats remarem el que calgui per sortir-
nos-en. Com hem dit tantes vegades els últims 
12 mesos: Tot anirà bé!




