


El 2018 ens ha comportat enormes
reptes, però hem après una mica
més sobre com afrontar qualsevol
problema que ens aparegui. Els
resultats són encoratjadors i ens
animen a continuar amb aquest
projecte. Aquest any era l’any que
volíem decidir si continuàvem amb
aquest projecte o no. 
I ara, més que mai, és evident que
les dones del Nepal occidental
mereixen tenir una vida digna i,
com a organització, hem de
treballar molt per aconseguir-ho. 

Moltes gràcies als diferents
col·laboradors per tot el suport que
hem rebut; no ho hauríem pogut fer
sols. Seguirem creixent i
aprendrem més en el futur.

A MESSAGE FROM
THE DIRECTOR



 -Rato Baltin Project
-EDUFEM Project

-Training in Sahara Children Home
-Translation of the Menstropedia & Moontlies video in Nepali 

-Talks in Catalonia 

M I S S I Ó
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.

V I S I Ó
TLa lluita contra la pobresa i l'exclusió
de la dona de la societat retornant la
seva dignitat.



2018 
IMPACTE

Un component important del projecte Rato
Baltin és la distr ibució d’una solució per a
Salut Menstrual sana i  respectuosa amb el
medi ambient a les zones rurals del Nepal:
les copes menstruals. 
Ruby Cup, una empresa amb seu al Regne
Unit ,  són els fabricants i  donants d’aquesta
copa menstrual de si l icona de qualitat
mèdica que canvia la vida i  que porta el
mateix nom. 

El nostre programa ha impartit  formació a
tallers,  projeccions de pel· l ícules i
formació educativa a més de 3.580
persones
2018, a cinc pobles: Basti ,  Kunti  Bandali ,
JanaliBandali ,  Kalagaun i  Oligaun.

3,920
Beneficiaries

601
Ruby Cups
distribuides

des 2017

400 
Ruby Cups
Rebudes

Durant el  2018, vam comptar amb l ’ajut voluntari  de
mestres i  infermeres de tots els pobles. El  nostre
personal incloïa:  2 infermeres de personal o
entrenador sanitari ,  2 auxil iars de formació i
treballadors administratius a Katmandú, 2
voluntaris nepalesos, 1 cap de projecte i  10 noies
locals que treballen com a mentores.
Com a empleats del projecte Rato Balt in,  guanyen
un salari  que els fa més independents
financerament. Aquesta experiència els convertirà
en l íders de la seva comunitat i  els permetrà
desenvolupar noves habil itats que puguin uti l i tzar
en el  futur.

Ja hem distribuït  més de 601 copes
menstruals a nenes d'escoles en aldees
remotes. Cada noia va rebre una tcopa i  es va
formar sobre com uti l i tzar- la.  També se’ ls
dóna una galleda de metall  (balt in) per
preparar aigua neta i  tenir  un l loc per bull ir  la
copa al f inal del cicle

71
Ruby Cups
comprades



5  p o b l e s  r emo t s  a  A chham

Kalgaun KuntiBandali

Basti

JanaliBandaliOligaun





I N F O RMAC I Ó
F I N AN C E R A

Com aconseguim el nostre finançament per obtenir tots

aquests èxits?

El 50% del finançament del nostre
projecte prové del nostre soci ROKPA
Internacional. La resta provenien dels
nostres associats i donants privats.
Rubi Cup ens va donar 250 copes
menstruals per al Projecte de la
primavera, i 150 més a l'agost per fer
training per a mestres i infermeres dels
pobles del 2019. El cost d’aquestes
copes al mercat europeu seria de 10.080
€.A més nosaltres vàrem comprar 71
copes més que varem distribuir..

ingresos
51%

despesses
49%
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NÚMEROS
IMPORTANTS
DEL PROJECTE.

2 anys en el projecte
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Acceptació de la copa
menstrual



2  X e r rades  a  Ca t a lunya
Ailaic 

(beneficiaries 60)
Centre Cívic Can Basté 

(beneficiaries 20)

F o rmac i ó  a   
Sahara

Ch i ldr en
H ome :

Dhu l i kh e l



T r aduc i ç o  d e l  v id e o  d e  Mens t ruped i a  i
M o o n t h l i e s  a l  n epa l i

HTTPS://YOUTU.BE/2FBUV72VKWM

https://youtu.be/2fbUv72vKWM


COL·LABORADORS:

Australia
Vietnam
Canada
England
India
Spain
Nepal

Durant el 2018 vam tenir l’oportunitat de comptar amb col·laboradors
i donants de diverses parts del món:



D i f i c u l t a t s :
Hem tingut constantment un problema en què les infermeres que contractem de KTM no volen tornar
a Achham després d’un viatge. La vida que hi tenim és tan dura i el viatge als pobles tan llarg,
perillós i cansat. Al setembre, vam tenir una formació de sis nous formadors, tres coordinadors i tres
nous mentors d’Achham. Un terapeuta menstrual va viatjar des d’Espanya per formar els futurs
entrenadors d’una manera més oberta de ment per veure la menstruació. Alguns entrenadors nous
són dones que han estat treballant contra els chhaupadi des de fa molt de temps.
L’any vinent el Projecte creixerà. Intentarem arribar a més municipis al mateix temps, però només
treballarem amb dones Achhami.
Aquest any, be artsy ha ampliat la donació de copes per incloure dones joves que no assistien a
l’escola. L’any vinent, Ruby Cup va acordar donar tasses per a més d’aquestes dones joves.
Hem experimentat el difícil que és treballar correctament amb el govern nepalès i el SWC. Obtenir
els projectes aprovats ens va costar molts més diners que inicialment havíem calculat.

P lans  p e r  a l  f u t u r :
Els resultats de l'avaluació ens porten a la conclusió que el projecte funciona bé. Les conclusions de
l'enquesta revelen la nostra idea inicial que les tasses poden trencar els tabús que envolten la
menstruació i que els xhaupadi eren correctes. Tot i això, la nostra avaluació del programa també
il·lustra la necessitat d’implementar alguns canvis en el futur. Hem vist la necessitat de dissenyar un
component de taller dirigit als homes de les comunitats objectius, per tal de difondre el coneixement i
l’educació de l’MHM. No vam poder fer un grup d’homes, però vam tenir diverses converses amb
grups d’homes a tots els pobles. Seguirem la implementació d’un taller en grup masculí que
s’impartirà el 2019. Aquest any hem vist la necessitat de romandre més temps i d’arribar a més llocs
més ràpidament. Quan treballàvem dins d’un poble, es va trobar una noia morta en un altre poble a
una hora de distància. Pocs dies després, una nena va ser violada en una cabana de Chhaupadi.
Lluitar contra Chhaupadi és lluitar contra un mur, les creences són creences. Però si les noies estan
"netes" per l'ús de la tassa i la nostra presència és més freqüent i recurrent, a poc a poc anirà
canviant. Els nous pobles en què érem aquest any van ser molt durs. Les persones educades que
intentaven amagar que practiquen Chaupadi, juntament amb la mort de la nena en una barraca de
Chaupadi a només una hora d’on érem en un poble que teníem a la llista l’any vinent, van ser
moments realment colpidors per a nosaltres. La copa té un gran índex d’acceptació i com sempre
tenim una llista d’espera. Això ens ha portat a fer el següent pas: parlar primer amb el govern local
de Mangalsen i amb el personal del govern nepalès. A tothom li agrada la nostra constància, bones
pràctiques i innovació en el projecte: rutinàriament rebem comentaris per ampliar el projecte, cosa
que estem disposats a fer, a més de contractar més personal d’Achhami. Aquest any hem tingut
dues infermeres del personal de KTM i dos mentors d’Achhami, però volem ampliar la nostra
presència entre cinc i set.



Website: beartsy.org
Instagram: @ngobeartsy
Facebook: @beartsyNGO
T witter: @beartsyNGO

https://beartsy.org/associate
https://www.instagram.com/ngobeartsy/
https://www.facebook.com/beartsyNGO
https://twitter.com/beartsyNGO
https://beartsy.org/associate
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