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El “Chaupadi”, una tradició del Nepal que tanca
les dones durant la seva menstruació


2 d'Agost de 2018



El paretà Sergi Mingote aixecarà la bandera de be artsy quan arribi al cim del Kanchenjunga,
la tercera muntanya més alta del món, situada en la frontera entre l’Índia i el Nepal.

Be artsy és la ONG que va fundar l’any 2016 la Clara Garcia, quan va marxar de viatge al Nepal i va
descobrir la pràctica del “Chaupadi”, una tradició hinduista que obliga les dones i nenes que tenen la
menstruació a aïllar-se completament durant aquest període per ser considerades impures.

Be artsy és un projecte d’educació sexual i higiènica amb nens i nenes, on s’ofereixen també tallers
d’educació especial i la incorporació de la copa menstrual per dones i nenes involucrades en la tradició
del Chaupadi.
De moment, be artsy compta ja amb 8 voluntaris de l’Estat i diverses infermeres i entrenadores locals a
Katmandú i especialment a Accham, a l’oest del país, una zona remota on es practica aquesta tradició.

La idea de be artsy és consolidar-se com una ONG de llarga duració, volen seguir educant i formant la
població nepalí i seguir repartint copes menstruals. De moment ja han donat més de 600 gràcies a
marques com Ruby Cup, que participa activament amb nenes escolaritzades.
Es necessiten més copes, més voluntaris i sobre tot més educació per erradicar aquesta pràctica i donar
llibertat a les dones. De moment ja han atès a més de 4.000 persones des que van arribar per primer
cop l’any 2015.
Subscriu-te al nostre butlletí!
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