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MISSATGE DE
LA DIRECTORA
2019 ens ha portat grans reptes i
grans èxits. Hem après una mica més
de com tractar els problemes que ens
van sortint pel camí. Els resultats són
molt esperançadors i ens animen a
continuar amb el projecte.
Aquest era l'any que ens havíem
marcat com a fita per decidir si
continuàvem o no. I tenim més clar
que mai que les dones de l'Oest del
Nepal mereixen tenir una vida digna i
hem de treballar per aconseguir-ho.

CLARA GARCIA I ORTÉS
Directora executiva
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MISSIÓ
La missió de be artsy és donar suport
a les comunitats dels països en
desenvolupament (a través
d'activitats artístiques i creatives),
eines per millorar la comunicació i
obrir espais de reflexió crítica per tal
d'efectuar aquells canvis interns que
considerin necessaris.

VISIÓ
La lluita contra la pobresa i l'exclusió
de la dona de la societat retornant la
seva dignitat.

2019
P R O J E C T E S

I

A C T I V I T A T S

- Projecte EDUFEM
- Projecte Rato Baltin
- Projecte pilot a Nuwakot
- Exposicions en Biblioteques i associacions
- Xerrades en Biblioteques i esdeveniments
- Xerrades en esdeveniments
- Xerrades a instituts de secundària
- Accions d'informació i sensibilització en mitjans de
comunicació
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2019, d'un simple cop d'ull.
Durant el 2019 hem donat ocupació al Nepal a 1 Gerent
de projecte, 2 coordinadores de formadores, 5
formadores i 14 mentores a Achham:
Com empleades de el projecte Rato Baltin, guanyen un
salari que les fa econòmicament més independents.
L'experiència que guanyen les convertirà en líders de la
seva comunitat i els permetrà desenvolupar noves
habilitats que podran utilitzar en el futur.

49.716 €
Sense tenir en compte el valor
en el mercat de les 3000 copes
que ens va donar Ruby Cup.
(81.000 €)

7.829
¡Beneficiaris directes al Nepal,
la majoria dones i nenes! Cada
beneficiària directa, té una
família que també es beneficia!

2.809
Beneficiaris a Catalunya:
Públic de les conferències que
Beatriz i Clara han estat oferint,
i visitants de les exposicions.
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18 pobles remots en Achham
Patalkot
Sirkot
Khalsen
Birku
Bannatoli
Jupu

Toshi
Dhamali
Raniban
Mangalsen 4
JanalaiBandali
Oligaun

Dhakari
Hichma
Dhungachalna
Kalgaun
KuntiBandali
Basti

2 pobles remots en Nuwakot
Taruka

Tarakeshwar
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4 Conferències
- Biblioteca Bonaimesson de Barcelona
- Esdeveniment Bloger a Sitges
- Biblioteca Central a Santa Coloma de Gramenet
- Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera

6 Exposicions + Conferències
- Biblioteca Poble Sec-Francesc Boix de Barcelona
- Donaveu Associació de Dones de Tona - Bibl.Caterina Figueras
- Biblioteca El Clot - Josep Benet de Barcelona
- Biblioteca Municipal L'Ateneu d'Esparreguera
- Biblioteca Gabriel Ferrater de Sant Cugat del Vallès
- Biblioteca Central de Cornellà de llobregat
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INFORMACIÓ
FINANCERA
Com hem aconseguit els fons per aconseguir tots aquests
èxits?

Private donations
6.8%

crowdfunding
14.3%
Columbia Rotary South
1.9%

Barberà Solidaria
25.4%

Ajuntament d'Abrera
7.2%

ROKPA
44.4%
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3 anys en el projecte

92%

NÚMEROS
IMPORTANTS
DEL PROJECTE.

Acceptació de la copa
menstrual

49%

Recursos

Canvis al Chhaaupadi

utilitzats
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*Rato Baltin + Masks 4 Health

8000

Beneficiaris
directes

6000

4000

2000

0

2017

2018

2019

ASSOCIACIÓ BE ARTSY

PÀGINA 8

COL·LABORADORES

Durant el 2019 hem tingut l'oportunitat de tenir
col·laboradores i donants de moltes parts del món:

Voluntàries
Austràlia
EUA
Canadà
Anglaterra
Itàlia
Espanya
Nepal

Romania
Alemanya
França
Argentina
Xile
Turquia
Suïssa
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Dificultats:
Hem experimentat com de difícil és treballar al país per la manera de funcionar del govern
nepalès i el SWC. Volem que tots els nostres projectes siguin portats amb la màxima
transparència i legalitat. Importar les copes al país no va ser ni fàcil ni barat. Després de
molta feina, l'ONG que ens feia contrapart local ho va aconseguir, però en l'últim minut.
Igualment, vam tenir problemes amb el municipi de Sanfebagar. La nostra contrapart
Achhami, Samabikas Nepal, va utilitzar malament els diners per al projecte Rato Baltin que
havia destinat l'alcalde del municipi de Sanfebagar. Van estar treballant molt malament, fins
al punt que van exposar a un equip de noies al Chhaupadi, allà vam decidir no treballar més
amb elles:
També ens va fallar un donant en l'últim moment i vam haver de re-adaptar el projecte
dissenyat per 2019 per falta de fons. El vam adaptar al que teníem. En lloc de fer els
seguiments mensuals previstos, només vam poder realitzar un seguiment cada dos mesos,
per exemple. D'aquesta manera gastem menys en sous, però encara vam poder avaluar l'ús
de les copes menstruals d'una manera eficaç. No obstant això, les formadores i mentors no
han pogut treballar sobre el terreny cada mes, i treballar com a dinamitzadors socials per
ajudar a les nenes i aturar la tradició de Chhaupadi. Esperem que l'any vinent tinguem fons
suficients per poder fer això.

Plans per al futur:
Enguany hem aconseguit mantenir la presència de 4 equips diferents, treballant sobre el
terreny de manera simultània. Les conclusions de les enquestes mostren que la nostra idea
inicial que les copes poden trencar els tabús que envolten la menstruació i el Chhaupadi,
funciona. No obstant això, la nostra avaluació del programa també mostra la necessitat
d'implementar alguns canvis en el futur, com la nostra presència continuada en els
municipis i pobles del projecte.
Hem vist la necessitat de dissenyar un component de taller dirigit als nois, també per a
difondre holísticamente els coneixements de MHM i l'educació sexual. Continuarem amb la
implementació d'un taller grupal solament per a nens escolaritzats que es durà a terme
l'any 2020.
L'any que ve el projecte no s'ampliarà anant a molts altres pobles. En canvi, ens centrarem
en el punt que la gent treballi en el programa durant tot l'any. Intentarem arribar a més
dones i ajudar-les a parar el Chhaupadi assistint-les i animant-les amb l'ajuda de les
mentores, i visites de formació. El nostre personal en la zona estarà compost
exclusivament per noies locals: de Achham.
Volem contractar almenys dues mentores de cada poble com a mobilitzadores socials i
simultàniament com a assistent de la formadora, quan ella visiti cada mes el poble, i durant
tot l'any.

GRÀCIES
PER FERHO
POSSIBLE.

Associa't:
instagram.com/ngobeartsy
facebook.com/beartsyNGO
twitter.com/beartsyNGO
beartsy.org
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