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INTRODUCCIÓ 
1.1 Breu Introducció de l'organització  

Be artsy (sigues artístic) és una petita associació catalana sense ànim de lucre, que desenvolu-
pa i porta a terme projectes creatius, amb l'objectiu de donar experiències diverses i oportuni-
tats de formació a comunitats que, d'una altra manera, no hi tindrien accés El nostre objectiu és 
no només educar en l'art per l'art mateix, sinó també dotar les comunitats d’eines (a través d'ac-
tivitats artístiques i creatives) per millorar la comunicació i efectuar els canvis interns que con-
siderin necessaris. 

En resum, volem donar poder a les comunitats locals a través de l'art, amb especial èmfasi en 
les dones. Per això, fem especial èmfasi en el tema de la menstruació, la salut, els drets hu-
mans i la dignitat, a través del Projecte Rato Baltin, a l'oest de Nepal. Hem estat treballant en 
aquesta zona des de principis de 2017. 

1.2 CONTEXT I JUSTIFICACIÓ 

Nepal és un país del continent asiàtic situat entre l'Índia i el Tibet, amb una població censada de 
29.300.000 el 2017. Segons fonts el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides, l'Ín-
dex de Desenvolupament Humà (IDH) del país el 2017 era de 0.574 punts, lloc número 149 del 
rànquing. L'esperança de vida al Nepal és de 70,6 anys, amb una taxa de mortalitat del 6,24% i 
una renda per càpita de 807 euros. L'accés a serveis de salut de qualitat, a recollida d'escombra-
ries, i a fonts d'aigua neta, és extremadament limitat. 

D'acord amb el Banc Mundial, ‘La salut és un dels sectors més descentralitzats de la nova es-
tructura federal de Nepal. Proporcionar un servei bàsic de salut està en mans de les 753 auto-
nomies locals, i set províncies tenen la responsabilitat de proveir serveis hospitalaris bàsics. El 
Govern federal és el responsable de la política general de sector, de la supervisió de la salut pú-
blica, de la prevenció de desastres, i de la prestació de cures especialitzades en els hospitals 
nacionals i les institucions de salut pública’. En aquest context és important recordar que el Ne-
pal és vulnerable a desastres naturals, al canvi climàtic i als brots de malalties, com el dengue. 

El risc de Nepal respecte a la Covid-19 està valorat com de Tier 1 (alt) risc, segons el Centre 
Nord-americà de Control i Prevenció de Malalties, per les seves fronteres amb l'Índia i amb la 
Xina, al baix nivell de seguretat sanitària, i als molts punts d'entrada. L'accés limitat a clíniques i 
hospitals a les zones remotes col·loca a la població en major risc, en aquestes parts de país. 

A partir del 24 de març, el govern del Nepal va establir un bloqueig complet per tal de limitar la 
propagació del virus. En aquest moment (22/06/2020) 9,561 casos s’han confirmat positius, 
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amb 22 morts fins ara. (oficialment) 
Recomanem mirar números oficials aquí: https://covid19.ndrrma.gov.np/ 

  
FONAMENT DEL PROJECTE 
Les darreres actualitzacions del govern nepalès mostren que s’han fet 181.371 proves de PCR. 
Dels 9,561 casos positius, 1,063 es troben a Sudurpaschim (província del far-west) amb 4 
morts i 115 recuperats. Dels 1,063 casos a Sudurpaschim 75 provenen d’Achham. Tot i que la 
província 5 (província veïna) és la més afectada amb 2,686 casos, la nostra preocupació és que 
el virus Covid-19 es pugui estendre entre les comunitats de zones remotes a Achham, amb els 
migrants retornats que en quedar-se sense feina estan tornant de països estrangers i ciutats 
importants després perdent la feina durant el bloqueig. En el moment d’escriure la proposta en 
català  (22/06/2020), la província de Sudurpaschim compta amb 33.150 persones en quarante-
na, 5.505 d’elles són d’Achham. Les dades governamentals mostren que el districte només pot 
contenir 504 llits de quarantena amb només 30 d’ells aïlladament, cosa que significa que, amb 
la manca d’instal·lacions, els retornats hauran de posar-se en quarantena a la llar familiar i po-
sar-los en risc. Amb només 11 ambulàncies que condueixen per carreteres escarpades, on fins i 
tot el jeep de 4 rodes té dificultats per arribar als pobles i té un accés limitat als equipaments 
adequats als pocs hospitals de la regió, la propagació del virus serà evidentment una gran crisi 
sanitària si es propaga. . Elspobles on ens dirigim (Basti, Kuntibhandali, Kalagaun i Dhungachal-
na) són pobles molt remots, l'únic servei de salut que reben és CAP local que només té quanti-
tat mínima de medicaments.  

Al districte d'Achham, la majoria de la població masculina va a l'Índia per guanyar-se la vida. 
Amb la situació de pandèmia COVID-19 la majoria van perdre la feina i van tornar al Nepal. 
Abans de poder tornar a la seva comunitat han de romandre en quarantena dues setmanes en 
una instal·lació que ha creat el municipi a les escoles. Som conscients que l’estat de la instal·-
lació pot ser perillosament inacceptable amb les 10-15 persones que comparteixen una habita-
ció, una mica o sense menjar distribuït i cap condició d’higiene adequada. A partir de la infor-
mació que hem rebut del líder del municipi local a Kuntibandali, una dona que s’allotjava a la 
instal·lació de quarantena va ser positiva per COVID-19 i portada a l’hospital del Mangalsen, 
però els següents 6, en no ser greus, els hi han preparat un lloc a la mateixa escola.  

OBJECTIU DEL PROJECTE  
L’objectiu del nostre projecte és proporcionar nutrició als retornats de 4 pobles remots d’Ach-
ham, Sudurpaschim (província del Far-west), que s’allotgen a la quarantena establerta pel go-
vern local.   
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3.1. ACTIVITATS PER OBJECTIU DEL PROJECTE 

Per assolir l’objectiu, el projecte tindrà dos components:  
● Component 1: Comunicar-se amb els caps de sala que s’encarreguen de la configuració 

de la quarantena 
● Component 2: Identificar les necessitats de cada quarantena 

3.2. ESTRATÈGIA D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

Treballarem en 4 pobles d'Achham, Sudurpaschim (província de l'extrem oest):  
Basti, Kuntibandali, Dhungachalna i Kalagaun.  

Des del 2017 portem implementat el projecte Rato Baltin en aquests pobles, per tant podrem 
utilitzar les nostres formadores locals i els representants de les dependències locals com a 
punts d’entrada del projecte. 
Hem establert una col·laboració amb un soci local a Katmandú: Be Artsy Nepal, una empresa 
social de nova creació, els membres de la qual han format part del nostre projecte Rato Baltin al 
2019 per gestionar i supervisar el projecte. 

Execució per part de la nostra sòcia local Be Artsy Nepal a KTM: 

Comunicar-se amb els representants del govern local per tal d'identificar la situació de la qua-
rantena. Oferiu ajuda al municipi local que no té un pressupost suficient per alimentar persones 
en quarantena. Monitors i recopilar dades del personal local. 

Execució per part del personal local:  

Les formadores ens representaran i seguiran el projecte des del principi. Durant el període de 
tancament, es posaran en contacte per telèfon amb els membres del seu govern local. Elles 
controlen que tot està bé, i comprovaran les factures i portaran la comptabilitat.  Proporciona-
ran actualitzacions periòdiques de la situació a la nostre socia de Katmandú. 

Village 1:Basti 
Formadora: Tejana Khanal 

Village 2: Kuntibandali 
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Formadorar: Manisha Nath 

Village 3: Dhungachalna 
Formadora: Dambara Budha 

Village 4: Kalagaun 
Formadora: Rohina Bhandari 

Execució pels líders del poblat: 
● Els membres del govern local són els responsables de tenir cura de la quarantena. . 
● Això permetria disposar d'aliments 2 cops al dia per a les persones que estan en quaran-

tena. 
● Guardaran registres del nombre de persones beneficiàries del nostre projecte. 

Village 1: Basti 
Responsable: Ward Líder: Prem Thapa i equip 

Village 2: Kuntibandali  
Responsable: Ward Líder: Gopal Bd Thapa i equip  

Post sanitari Responsable: Arjun Dhami i equip 

Village 3: Dhungachalna 
Responsable: Ward Cap de: direccióNara Bd Budha i equip 

 Secretari de sala: Sailendra Badal  
Post de salut a càrrec:  

Village 4: Kalagaun 
Responsable: Ward Líder: i equip 

       Secretari de Ward:  

3.3. PRONÒSTIC 

Esperem que la Covid-19 menjar  per retornats  tingui un impacte positiu en la prestació de la 
nutrició i aliments de les persones que estan en la quarantena establertes pels govern locals. 
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ENFOCAMENT DE MARC DE LLOGUER 

  
Objectius Indicadors Mitjans de verificació Supòsits

Fi 

Contribuir al benes-
tar de la població 
dels 4 pobles 
d’Achham. 

Contribuir a mitigar 
l’impacte de la pan-
dèmia en el sistema 
sanitari local  

 Nombre de menjars 
que s’entreguen

Informes del muni-
cipi local 

Informes del perso-
nal de camp

Supòsits: 
● El municipi local 

registra correc-
tament el nom-
bre de menjars 
proporcionats. 

● La quantitat de 
menjars propor-
cionats és sufi-
cient per a la 
persona retorna-
da. 

risc: 
● BENEFICIARIS 

que no reben la 
quantitat de 
menjar que ofe-
reixen 

resultats 
! els retornats 

de 4 comu-
nitats a 
Achham te-
nen la nutri-
ció adequa-
da durant la 
seva estada 
a la quaran-
tena perquè 
romanguin 
sans 

Nombre de retornats 
Nombre de menjar 
servit

local registre
Assumpció municipi:  
El nombre de menjars 
coincideix amb el nom-
bre de retornats. 

Risc: els 
nombres de retornats 
poden ser més del pre-
vist.
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4.1. RISCOS DURANT L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
● Beneficiaris que no rebin les quantitats previstes d'aliments. 
● Hi pot haver més retornats del previst.  
● Municipi local que fa un mal ús dels fons. 

Les sortides 

1. de distribu-
ció de men-
jars 

2. gestió i co-
ordinació de 
el projecte

1. Nombre de 
retornats 

2. Nombre de 
reunions regi-
onals organit-
zades  
Nombre d'in-
forme tècnic i 
financer sobre 
l'execució de el  
Controls

1. projecte de 
la municipa-
litat local 

2. d'informes a 
partir deso-
cis

supòsits locals: 
El registre municipalitat 
local el nombre correcte 
debeneficiarie 
Riscoss: 
La municipalitat local no 
aporteu el nombre real 
de beneficiaris

Activitat 

       Resultat 1 
1.1 El municipi 
local comprarà 
els aliments  
1.2 El municipi 
local distribuirà 
el menjar 

  
       Sortida 2 

2.1Comunicar-
se amb els lí-
ders del munici-
pi 

Entrades 

1.1 Quantitat d’ali-
ments amb el seu 
preu real     

1.2 Nombres d’àpats 
distribuïts         
                                                                   

2.1 Noms del respon-
sable

1. Registres de 
distribució 

             Imatges (si 
escau) 

2. Trucades 
telefòniques 
amb líders 
locals, per-
sonal local.  

Pre-condicions 

1. Participació ac-
tiva de persona 
responsable a 
cada poble amb 
els fons propor-
cionats  

2. Resposta dels 
membres del 
municipi local
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● Els socis locals no poden estar en contacte amb els representants polítics locals. 

4.2. GESTIÓ DE RISCOS DURANT L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

● En el cas d’un nombre creixent de retornats, la comunitat i el municipi local poden pro-
porcionar el nombre previst d’àpats. 

● Nombre de beneficiaris registrats correctament 
● El municipi local té l’obligació de proporcionar les factures de la compra. 
● Els equips locals es comuniquen amb el nostre soci a Katmandú  

RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

Per a aquest projecte comptem amb la inversió del representant polític local i per implementar 
el projecte localment.  
Alguns del nostre personal local del Projecte Rato Baltin també haurien de participar quan es 
redueixin les mesures de bloqueig: 2 coordinadors i 2 formadors 
El nostre soci local Be Artsy Nepal gestionarà el projecte de Katmandú amb 1 responsable de 
projecte, 1 expert en desenvolupament de cooperació i 1 administradora. (els sous es repartiran 
entre els 3 projectes) 

CALENDARI DE LADELPROJECTE 

DESCRIPCIÓ Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

emprar personal lo-
cal de

Bloqueig al Nepal

comunicar-se amb 
els representants 
locals per imple-
mentar el projecte

de distribució de 
menjars
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PRESSUPOST DEL PROJECTE 

7.1. RESUM TOTAL DEL PROGRAMA 

Això és el Pressupost per a 1 poble (250 retornats.) Intuïm que els altres 3 pobles on estem 
treballant amb el projecte Masks 4 Health, o algun dels altres 12 on desenvolupem el Rato Bal-
tin,  també en demanaran ajuda.  

(No hem inclos el sou per ja estar inclós al projecte Rato Baltin) 

Informe de segui-
ment per ser artsy 
Nepal

Hem comptat 1 euro = 125 NPR
Taxa de canvi -1 euro = 

125NPR

Pressupost per a 1 poble (250 retor-
nats.) 125,00 €

Descripció del
pressupost al pressupost de les 

Rupies a Euro

1. Arrossos 6.300,00 € 50,40

2. Llenties Rs5,250,00 € 42,00

3. Ous Rs3.750,00 € 30,00

4. Vegetals R33.125,00 € 25,00

5. Petroli Rs2.500,00 € 20,00

Fons total per a un dia Rs20925,00 € 167,40 €

Total fons sol·licitats durant 14 dies Rs292.950,00 € 2.343,60 €

PROGRAMA TOTAL
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TRANSPARÈNCIA DE LES DONACIONS 

 
8.1. D’on obtenim els diners? 

La nostra fundadora i presidenta Clara Garcia i Ortés realitza xerrades en línia i exposicions fo-
togràfiques en línia per explicar els nostres projectes i trobar nous associats i donants, així com 
intentar que empreses ens ajudin econòmicament. Aquesta és també una oportunitat per do-
nar-los a conèixer sobre la situació del Covid-19 al Nepal i per promoure la resposta d’emergèn-
cia que estem implementant amb el Projecte D’urgència alimentària. Esperem que generi dona-
cions addicionals per a la resposta a la crisi. 

Tindrem voluntaris disposats a ajudar-nos en la comunicació, el disseny web, els esdeveni-
ments i exposicions, el disseny i l’administració per assegurar la quantitat més grossa de per-
sones possible de la nostra feina i s’inspiraran a contribuir.  
Normalment tenim petites botigues i empreses que contribueixen a ajudar la nostra organitza-
ció donant un percentatge dels seus ingressos, però després del bloqueig es troben en una for-
ta crisi econòmica. 
El municipi local rep una ajuda del govern, però no és suficient per alimentar els retornats, i 
també el nombre previst de retornats pot ser gran en nombre. (de moment tots entren a peu. La 
setmana entrant començaran a flotar xàrters amb migrants retornats.  

Be Artsy Nepal busca ajuts per a una resposta d’emergència a donants internacional i locals.  

Esperem que puguem trobar nous donants disposats a participar econòmicament i material-
ment per proporcionar ajuda durant aquesta situació inesperada.  

8.2. PERQUÈ CREIEM EN LA IMPORTÀNCIA DEL NOSTRE TREBALL 

En l' actualitat, ens preocupa el benestar dels nostres beneficiaris, és per això que era important 
per a nosaltres actuar com a resposta a la crisi relacionada amb el virus Covid-19. que la pobla-
ció que es troba en quarantena establerta pel municipi local d'Achham aconsegueixi el menjar 
adequat dues vegades al dia i torni sa a la seva comunitat sana. 
Com que sabem que la capacitat del municipi local per proporcionar àpats als retornats és limi-
tada, vam demanar al nostre equip del Nepal que esbrini quines eren les necessitats durant 
aquesta crisi i el què hem implementat satisfà aquesta necessitat. 
El nostre objectiu principal és assegurar-nos que proporcionem 2 àpats al dia per als retornats 
en quarantena. Alguns d'aquests retornats van haver de caminar de tornada des de l'Índia i po-
drien estar en males condicions de salut. Creiem que proporcionar una nutrició adequada du-
rant la seva estada en quarantena no només reforçarà la seva salut, sinó que també proporcio-
narà confort. En nodrir-se correctament, es podran recuperar i sortir sans abans d’integrar-se al 
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poble. El fet d'estar saludable no només els ajudarà a combatre les malalties com Covid-19, 
també ajudarà a mantenir-se en compte per fer plans de futur.  

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
Les dades seran registrades pels representants del municipi. El nostre personal local, els coor-
dinadors i els formadors podran recollir aquestes dades i donar-les al nostre soci per a l’avalua-
ció. 

�  

Indicador Font de dades Cronologia

Nombre d’àpats distribuïts Dades del municipi local 
sota la supervisió del nos-
tre personal sobre el ter-
reny.

Un cop feta la distribució

Nombre de retornats Dades del municipi local Un cop realitzada la dis-
tribució
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