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Be Artsy, el projecte per eradicar el Chhapaudi
Vicent Partal conversa amb Alba Miquel, una de les responsables de l'associació que iniciarà un projecte per a
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ÚLTIMES NOTÍCIES
18:42 L’Ajuntament de Barcelona

tanca 247 pisos turístics il·legals en sis
mesos
18:18 El jutjat desestima el recurs de

Internauta 293 · Be Artsy, una associació amb l’objectiu d’eradicar el Chhapaudi

la Generalitat per evitar el trasllat de
les 44 obres del Museu de Lleida a
Sixena
18:13 Galeria de fotos de la

manifestació de policies contra la CUP
18:06 La CUP demana la

compareixença de Comín pel col·lapse
a les urgències dels hospitals
17:37 La neu arriba a les Illes i

València
17:08 Colau rep Joan Coma a

l’Ajuntament i comenten ‘refranys,
dites i interrogatoris delirants’

Internauta 293 · Be Artsy, una associació amb l… por vilawebtv

17:03 Romeva: ‘Estem construint el

ministeri d’una nova república’

Chhapaudi. Segurament molt poca gent coneix aquesta paraula. Doncs es tracta
d’una pràctica que es fa a les zones rurals de l’oest de Nepal per la qual les nenes i
http://www.vilaweb.cat/noticies/beartsyelprojectepereradicarelchhapaudi/
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dones són apartades de la comunitat, vexades i explotades sexualment, mentre

16:56 Puig i Armengol reclamen millor

estan menstruant. Be Artsy, una associació catalana de cooperació iniciarà
pròximament un projecte al país asiàtic anomenat Rato Baltin (galledes vermelles)
que vol ajudar a eradicar aquesta pràctica. Alba Miquel, una de les cofundadores de
l’associació, ens explica com es desenvoluparà aquest projecte i què els fa falta per a
desenvolupar-lo.

nançament i cessió d’impostos a la
conferència de presidents
16:51 Adrià Puntí, cap de cartell de la

desena edició del cicle Sonaprop

–Podeu escoltar el programa en format mp3.
–També a través d’algunes ràdios locals i des de la Xarxa.
–Podeu descarregar el podcast de ‘L‘internauta‘ des de VilaWeb o l’iTunes.
–’L‘internauta‘ també s’emet pel Punt Avui TV, cada diumenge a les 21.30.
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Comentaris dels lectors sobre aquesta notícia.

Us pot interessar

La CUP denuncia que el pla d’Allotjaments Turístics de Colau és un ‘nou
pedaç’

Estalvia més de 400 €
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