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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
lluitar contra una pràctica aberrant que pateixen les dones nepaleses
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Internauta 293 · Be Artsy, una associació
amb l’objectiu d’eradicar el Chhapaudi

dels principals activistes
independentistes
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13:35 El govern espanyol acorda

eliminar el peatge de l’AP-7 entre
Tarragona i Alacant
13:23 Mas, Ortega i Rigau recorreran

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

la multa del Tribunal de Comptes per

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
dones són apartades de la comunitat, vexades i explotades sexualment, mentre
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.

13:01 El govern de les Illes Balears no
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Rep les notícies de VilaWeb cada matí al teu correu

haver organitzat la consulta del 9-N

nomenarà ‘a curt termini’ un substitut
d’Antich a Madrid
12:35 El parlament insta el TC a

desestimar el recurs del PSC per la
designació d’Iceta com a senador
12:17 Espanya retira la ministra Nadia

Calviño de la cursa per presidir l’FMI
10:14 Laura Borràs: ‘JxCat no ha de
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ser la refundació del PDECat’

–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.

Per a VilaWeb el vostre suport ho és tot
Sostenir un esforç editorial del nivell i el compromís de VilaWeb,
únicament amb la publicitat, és molt difícil. Per això necessitem
encara molts subscriptors nous per a allunyar qualsevol ombra de
di cultats per al diari. Per a vosaltres aquest és un esforç petit, però
creieu-nos quan us diem que per a nosaltres el vostre suport ho és
tot.
Podeu fer-vos subscriptors de VilaWeb en aquesta pàgina.
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