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be artsy (sigues artístic) és una associació catalana sense ànim de lucre que desenvolupa i 
implementa projectes creatius, amb l'objectiu de proporcionar formació i experiències 
diferents oportunitats a comunitats quin altrament no ser capaç d'accedir-los. El nostre 
objectiu no és només per ensenyar art pel bé de l’art en si mateix, també per proporcionar 
eines a les comunitats (a través d'activitats artístiques i creatives) per millorar la comunicació 
i incidir en els canvis que ells jutgen necessaris.

En poques paraules, apoderar les comunitats locals a través d'art, amb un èmfasi 
especial en dones. Per això, el nostre èmfasi actual és en el tema de menstruació, 
salut, dignitat i drets humans a través del Rato Baltin projecte a Nepal. Hem estat 
treballant al terreny des del principi 2017. 

1.2 CONTEXT I JUSTIFICACIÓ

Nepal és un país situat entre l’Índia i el Tibet al continent asiàtic, amb una població (2017) de 
29,3 milions. Segons fonts del programa de desenvolupament de les Nacions Unides, l’Índex 
de desenvolupament humà (IDH) del país va ser de 0,574 punts, al rànquing, 149è. 
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. A més d’això, l’accés a bons serveis sanitaris, la recollida 
d’escombraries i les fonts d’aigua neta són molt reduïts.

A l’Oest del Nepal, les dones i les nenes quotidianament no tenen accés a instal·lacions 
sanitàries, recollida d’escombraries, fonts d’aigua netes i fàcilment accessibles, ni tampoc 
estudien sobre el seu cos i el cicle menstrual. Les dones i les nenes també tenen recursos 
econòmics limitats, això significa que encara que es coneguessin i estiguessin disponibles 
eines de gestió de la salut menstrual, seria difícil de permetre’ls. Aquests factors provoquen 
sovint que les nenes es perdin l'escola, se sentin humiliades i brutes i que es vegin 
exposades a un major risc d'explotació sexual.

Aquests factors s’agreugen per la prevalença de la pràctica cultural del Chhaupadi. Aquesta 
pràctica estableix que durant la menstruació, les nenes i les dones es consideren impures i 
són privades de les seves necessitats més bàsiques. La pràctica prohibeix el següent:

Entrar a la casa de la família: són forçades a estar en cabanes o refugis improvisats
Tocar els homes
Tocar aliments que han de consumir els altres
Consumir llet, iogurt, mantega, carn, verdures i altres menjars rics en nutrients
Creuar l’aigua
A algunes nenes no poden anar a l’escola

Com que estan subjectes a aquesta pràctica, corren risc d'exposició a violació, picades de 
serp, inhalació de fum, atacs d'animals i el trauma psicològic de considerar-se "brutes".

L’exclusió de les nenes de l’escola durant la menstruació és perjudicial per a la seva 
educació, i la manca d’educació sobre les funcions biològiques, la pubertat i la menstruació, 
així com les eines per manejar-la higiènicament, contribueixen a aquesta exclusió 
continuada. D'altra banda, la salut i la higiene menstruals deficitàries no només estan 
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relacionades amb els baixos resultats educatius, sinó també amb baixos nivells d'ocupació, 
salut i desenvolupament general.

El Govern del Nepal va prohibir la pràctica de Chhaupadi el 2005, però aquest avenç en la 
legislació per reduir la pràctica no va tenir com a resultat un impacte significatiu en la seva 
prevalença. En extensió de la seva política inicial per abordar el Chhaupadi, el govern va 
introduir una llei l'agost del 2018 que castiga aquells que obliguen les dones a fer l'exili del 
Chhaupadi mentre menstruen. El càstig és en forma de multa de 3.000 rupies nepaleses o 
tres mesos de presó. 

La introducció de les noves lleis que prohibeixen la pràctica de Chhaupadi encara 
representen un pas endavant significatiu en la direcció correcta a escala política i 
representen un canvi social d’opinió en desenvolupament. Com que la pràctica està tan 
fortament integrada en les normes socials i les pràctiques culturals, la bona intenció de la 
llei del govern requerirà temps i suport de les comunitats. Per abordar eficaçment 
l’erradicació de la pràctica de Chhaupadi s’han de fer intervencions en l'àmbit local, tractant 
la seva base sociocultural i el perjudici de la pràctica de l’exili continu. be artsy té com a 
objectiu educar i participar en un compromís comunitari significatiu, incidint en els canvis de 
regulació amb què es compromet el govern, a fi de millorar el benestar de les nenes i les 
dones del Nepal.

De fet, en els darrers vint anys, l’Estat del Nepal ha signat i ratificat la Plataforma d’Acció de 
Pequín, així com la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra 
les dones (CEDAW). La taxa d’alfabetització de les dones al Nepal ha passat del 25% el 1991 
al 57% el 2011; la taxa de mortalitat materna i infantil va disminuir de 539 defuncions 
maternes per cada 100.000 naixements vius a 170 en el mateix període; i l’esperança de vida 
de les dones ha augmentat de 55,5 anys a 70. Aquestes estadístiques demostren la voluntat 
política de millorar la igualtat de gènere i la qualitat de vida de les dones. be artsy creu que 
programes d'intervenció social com Rato Baltin, que aborda l'educació en l'àmbit local, 
proporciona un potencial significatiu per al canvi futur en zones remotes del Nepal, on la 
desigualtat encara és prevalent.

1.3. ANTECEDENTS DEL PROJECTE

En els últims anys, be artsy s’ha associat amb diverses ONG locals com a contraparts i ha 
estat implementant el seu projecte Rato Baltin (Galleda vermella) en diferents etapes, en les 
comunitats remotes de l'oest del Nepal, on la pràctica de Chhaupadi encara està activa.

El projecte rep el nom del seu enfocament per abordar la higiene i l’educació menstruals en 
comunitats remotes de l’oest del Nepal. Mentre que el color vermell té una importància 
cultural i religiosa al Nepal, també està relacionat amb la menstruació. "Galleda" es refereix 
al kit menstrual que reben les noies com a part del programa, que es troba en una galleda 
metàl·lica.

L’eficàcia del projecte Rato Baltin es basa en les raons socioculturals de la persistència 
continuada de la pràctica del Chhaupadi en algunes comunitats remotes, proporciona 
educació sobre la menstruació i el funcionament sexual i corporal als nens i nenes de les 
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escoles i subministra eines bàsiques d’higiene menstrual a totes les adolescents que ho 
volen. El projecte funcionarà conjuntament amb els líders de la comunitat, els religiosos, les 
escoles i el govern mitjançant la difusió social i el compromís de cada comunitat.

Per la nostra experiència des del 2017, vam percebre un alt nivell de necessitat del projecte a 
més municipalitat d’Achham. Als 2019 ens centràrem en aquest districte i vam estar actius 
en aquestes 4 municipalitats. A cada municipalitat vam arribar a un mínim de 3 nous pobles, 
basats en la població, en les ubicacions de les escoles i la prevalença del Chhaupadi. Vam 
estar a Patalkot, Khalsen, Sirkot, Mangalsen 4, Banatoli, Birku, Jupu, Dhamali, Toshi, Raniban, 
Hichma, Dhakari i Dungachalna. Aquestes ubicacions són zones remotes del Nepal 
occidental.

be artsy creu que l'èxit a Achham és un bon començament, però és urgent que el projecte 
arribi al màxim de municipis possible. Només a través del diàleg i la discussió sobre la 
menstruació i Chhaupadi dins de les comunitats, i la comprensió de com funciona el cos 
humà i una correcta cura de la salut menstrual, podrem evitar la lamentable mort de moltes 
nenes que viuen a les zones remotes d’Achham en el futur.

Des del 2017, el projecte Rato Baltin ha proporcionat amb èxit educació per a la gestió de la 
salut menstrual, educació reproductiva i sexual adequada i formació a més de 13.888 
beneficiaris directes en comunitats remotes del Nepal occidental. Més de 2.263 dones 
voluntàries van rebre copes menstruals donades per Ruby Cup, una empresa amb seu al 
Regne Unit i Barcelona. 

Des de 2018, be artsy  ha “amadrinat” 8 noies adolescents amb beques per estudiar a 
l'institut i la universitat a través del projecte EDUFEM. Les noies una vegada graduades i 
durant les seves vacances, contribueixen de nou a la comunitat treballant per be artsy com a 
formadores a les comunitats seleccionades. 

Durant la pandèmia Covid-19, 800 dones vídues amb nens van rebre ajuda alimentària 
d’emergència; més de 10.140 persones van rebre màscares que van ser fabricades per 
grups de dones locals i ajudades pel projecte Rato Baltin.

Això suposa un total, de beneficiaris directes des de 
2017, de 27.099 dones i homes, més les seves famílies.
El Projecte Rato Baltin de 2021 continuarà la feina finalitzada el 2019. A causa de la 
pandèmia COVID-19, el 2020 només es va continuar la distribució de copes menstruals, 
màscares facials i tallers de cura de la salut menstrual en grups petits.

L'any 2021 inclourem també un taller exclusiu per a nois, centrat en l’educació sexual, la 
menstruació, el respecte i els drets humans a les escoles dels 17 pobles on hem treballat 
fins ara.

Durant els darrers quatre anys, be artsy ha pogut dur a terme el projecte Rato Baltin amb 
fons privats, petites subvencions i ajuda d’algunes entitats estrangeres, però, a causa del fet 
que el Nepal no és un país prioritari per a la cooperació espanyola, be artsy no pot accedir a 
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subvencions on la quantitat econòmica sigui més elevada, i això limita a be artsy a 
aconseguir implementar el projecte a un nombre més gran de municipis i pobles.

És per això que el 2021, be artsy se centrarà a enfortir els nostres coneixements a les àrees 
on ja hem treballat, a establir el projecte amb més fermesa en aquestes àrees i a 
proporcionar una millor comprensió i apropiació del projecte a tota la comunitat. Encara 
introduirem el projecte en diverses escoles noves, però aquestes se situaran a prop dels 
pobles en què ja hem treballat.

Un altre dels objectius de be artsy és sensibilitzar la població catalana sobre els problemes 
associats al Chhaupadi, evitant arguments etnocèntrics i paternalistes, de manera que es 
transmeti la necessitat de desenvolupar eines de col·laboració. Amb la consciència que més 
enllà de les diferències i les pràctiques culturals, hi ha coses que segueixen sent tabú a 
diferents parts del món, com ara la sexualitat o la menstruació, be artsy continuarà oferint 
xerrades i exposicions a diferents municipis catalans, per crear consciència i suport al nostre 
projecte al Nepal.

be artsy ha participat en esdeveniments internacionals i continuarà donant a conèixer als 
altres el treball que be artsy ha fet en els darrers anys.

A més, hem iniciat el procés de ser ONGD (Organització no governamental per al 
desenvolupament) i estem en procés de ser declarades d’utilitat pública. Si s’accepta la 
nostra sol·licitud, be artsy rebrà els avantatges de ser un servei públic essencial per a les 
comunitats que servim. Els avantatges inclouen:

- Beneficis monetaris i de recursos per als nostres projectes.       
- Incentius fiscals per als nostres donants, socis i col·laboradors de l’estat espanyol.      
- El reconeixement oficial de la naturalesa essencial de la nostra missió al servei de les 
comunitats més vulnerables.  

Aquests avantatges i molt més garantiran que be artsy segueixi tenint els recursos 
econòmics per servir les nostres comunitats.

Hem d’augmentar el nombre d’associats perquè els projectes en curs siguin operatius i 
sostenibles.
  

FONAMENTS DEL PROJECTE
El projecte està dissenyat per mitigar els efectes negatius de Chhaupadi, educar les 
comunitats sobre les funcions biològiques dels seus cossos i sobre com cuidar-los, i 
estimular la reflexió i la conversa de la comunitat sobre Chhaupadi. No està dissenyat per 
ser una solució de “ràpida” dirigida des de fora. Això seria ineficaç, ja que Chhaupadi es 
continua practicant sobre la base de creences profundament mantingudes.  
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La fotografia participativa permet a les noies participar a través de la presa de fotografies 
per representar els seus pensaments i impressions de les seves experiències. Les 
participants no es veuen restringides per la seva capacitat de comunicar-se per mitjans 
convencionals, com ara les paraules escrites o parlades. Les noies poden sentir-se tímides o 
inhibides socialment per parlar de les seves experiències i, en funció del seu nivell 
d’alfabetització, poden no ser capaces de comunicar plenament les seves experiències. La 
fotografia participativa pot estimular el diàleg crític sobre les preocupacions, permetent a les 
participants visualitzar i reflectir les seves experiències a les seves comunitats.

Com a eina de gestió de la salut menstrual, es lliura una copa menstrual, una tovallola, sabó i 
una galleda metàl·lica a cada noia que així ho desitja, i que participa en el taller de salut 
menstrual. Les copes menstruals són una solució rendible, sostenible i respectuosa amb el 
medi ambient per a la gestió de la salut menstrual. Estan fets de silicona de qualitat mèdica, 
que no té cap efecte negatiu sobre la salut del cos. Les copes són fàcils de netejar entre 
cada ús. L’ús de copes menstruals redueix els residus que s’han d’eliminar, ja que es pot 
reutilitzar la mateixa copa durant deu anys.

Com que be artsy i el projecte Rato Baltin són relativament nous, hi ha una capacitat limitada 
per a la implementació a gran escala. El projecte 2021 s’ha dissenyat en relació amb 
l’experiència apresa i acumulada des del 2017. L’enfocament dinàmic i flexible per a la 
implementació del projecte, que posa èmfasi en un seguiment i adaptació eficaços, garantirà 
que el projecte deixi una empremta positiva a les comunitats. El seguiment i l’avaluació de la 
implementació del projecte 2021 permetran a be artsy adaptar i millorar el projecte en el 
futur i beneficiar a més beneficiaris a la llarga.

El projecte tindrà un enfocament de cinc nivells:

1. Es realitzaran tallers per proporcionar educació sexual a nois i noies adolescents a 
les escoles locals.

2. Els tallers d’educació per a la salut i la menstruació es proporcionarà mitjançant a 
totes les dones que vulguin assistir i visquin a les comunitats seleccionades.

3. Es proporcionaran copes menstruals i formació a les noies voluntàries en comunitats 
específiques (aquest any intentarem aconseguir copes menstruals per al grup de 
mares).

4. Implantarem també tallers d'educació sexual i per a la salut, exclusivament per a 
nois.

5. Utilitzarem tallers de fotografia participativa perquè les noies puguin mostrar les 
seves sensacions, durant els seus períodes i la tradició de Chhaupadi, i sobre el que 
els agradaria canviar sobre l’experiència.

OBJECTIU DEL PROJECTE
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El projecte té com a objectiu abordar la manca d’educació i dignitat sobre la higiene sexual i 
menstrual entre les comunitats del Nepal occidental on la pràctica de Chhaupadi encara és 
present. Aquesta missió té els següents objectius:

● Abordar la base sociocultural i les implicacions de Chhaupadi mitjançant la 

consulta a la comunitat      

● Educar dones, nenes, nois i comunitats sobre pràctiques d’educació sexual, 

biologia i gestió de la salut menstrual      

● Reduir l'absentisme escolar de noies en les comunitats remotes escollides a l'oest 

del Nepal        
● Proporcionar a les nenes i dones les eines per facilitar la dignitat menstrual      

● Aconseguir la sostenibilitat a llarg termini del projecte treballant amb ONG locals en 

tallers educatius i de divulgació comunitària

Si les comunitats perceben persones estrangeres que no són nepaleses intentant d’erradicar 
la pràctica des d’un lloc de judici cultural, això inhibiria l’esforç fet per aconseguir una higiene 
menstrual, salut i educació sexual adequada. El projecte tindria un impacte negatiu en les 
comunitats i les participants. Aquesta és la raó per la qual be artsy involucra a persones 
locals d’Achham i treballa en comunitats específiques per implementar i controlar l'impacte 
continu del projecte i el benestar de les nostres participants. La contrapart local està 
formada per dones compromeses amb el projecte què van crear una empresa social i han 
treballat com a tal, amb nosaltres, durant tot el 2020.

En aquesta empresa social, hi ha tres dones nepaleses que treballen amb be artsy, des del 
2019. Les tres tenen una titulació de Màster. Una en Cooperació Internacional, una altra en 
estudis de Gènere, i una en Administració d’Empreses, que a més compta amb el seu propi 
negoci de copes menstruals. Se les ha format per treballar en la recaptació de fons, 
l’administració i la gestió en un entorn d'ONG. A la llarga, la idea de be artsy és capacitar les 
nenes Achham per portar a terme els tallers sobre el terreny, i convertir-se en futures caps 
d'equip.

3.1. CONSIDERACIONS PER LA COVID-19 - MÀSCARES PER LA SALUT

A causa de la pandèmia mundial, les activitats normals del projecte s'han canviat per l'any 
2021. La vacunació al Nepal serà difícil d’implementar ràpidament, i la propagació de la 
pandèmia és ràpida fins i tot en aldees remotes. be artsy ha de pensar en la seguretat de 
les nostres formadores i beneficiaries.

1 - Abans que l'equip es dirigeixi a un poble, un equip de dones cosirà màscares per a tota la 
comunitat que assisteixi a la nostra formació. D’aquesta manera, es garantirà un entorn més 
saludable i segur per a tothom.
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2 - Els participants hauran de rentar-se les mans abans d'entrar a l'aula. S’han de 
proporcionar tot el material necessari per a la neteja i l'adequat rentat de mans.

3 - S’implementaran grups de mida més reduïda per a un distanciament social segur, la qual 
cosa alentirà el progrés de la implementació del projecte i potser el nombre de persones a 
les quals arribem.

4 - Les formadores de be artsy també hauran d'ensenyar les mesures anti-COVID a més de la 
gestió de la higiene menstrual.

3.2. ACTIVITATS PER ASSOLIR L’OBJECTIU DEL PROJECTE

be artsy realitzarà els objectius del projecte a través de col·laboracions i tallers de creació i 
implementació:

Associar-se amb un proveïdor de copes menstruals socialment conscients per donar 
copes menstruals al projecte
Associació amb ROKPA International
Associació amb una empresa social nepalesa amb dones compromeses amb el 
projecte: Be Artsy Nepal
Proporcionar a les nenes que assisteixen i no assisteixen a l’escola copes 
menstruals, kits d’higiene i una formació adequada en el seu ús i manteniment.
Contractació i formació de formadores i mentores locals, per treballar amb les 
comunitats en tallers i mantenir un seguiment continuat i treballar com a 
dinamitzadores socials mensualment.
Realització de tallers de formació sobre educació sexual i higiene menstrual per a 
noies, dones i nois, amb especial èmfasi en el respecte, la dignitat i 
l’autoconeixement.
Utilitzar la fotografia de participació per implicar noies i comunitats en el tema de la 
menstruació, i què es pot millorar durant aquest període.

3.3. ESTRATÈGIA D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Ruby Cup, una empresa de copes menstruals amb responsabilitat social, va fer donació el 
2019 de 3000 copes per a ser distribuïdes a les nenes de les comunitats remotes de l’Oest 
del Nepal. L'any 2020 van donar 300 copes més.
Tenim en aquest moment 1800 copes menstruals, i treballarem durant 2021 per distribuir-
les.

El preu actual al mercat d’aquestes copes és de 43.200 €

be artsy treballarà a 3 municipis: Mangalsen, Dhakari i turmakhand. 
A Mangalsen be artsy arribarà a 9 pobles antics + 1 de nou. 
A Dhakari be artsy arribarà a 3 pobles del 2019 + 1 de nou. 
A Turmakhand be artsy treballarà a 3 pobles a partir del 2019 + 1 de nou.
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be artsy necessitarà 4 equips d’execució + 2 equips directius = 6 equips Treballant sobre el 
terreny

Equip 
directiu 
MT 1

1 x Coordinadora
1 x cap d’equip

Tots dos equips directius faran una reunió telefònica 
al final del dia i explicaran als metges els problemes 
evolucionats en línia. El metge registrarà tots els 
problemes i donarà solucions a tots els pobles. 
(A causa de COVID-19, potser només s’implementarà 
un Equip directiu. Amb un jeep, una tenda per dormir i 
comportant-se com un grup bombolla es pot evitar la 
transmissió d’infeccions)

Equip 
directiu 
MT 2

1 x Coordinadora
1 x cap d’equip
1 x Assistència del 
cap d’equip

Equip 
d’execució

ET 1

4 x noies 
patrocinades del 
Projecte Edufem
1 x voluntària 
estrangera
1 x col·laborador 
masculí

Divulgació a 3 pobles remots (Basti, kunti Bandali i 
Janalibandali) + 1 escola nova (Mangalsen 5)

Equip 
d’execució

ET 2

1 x formadora
4 x mentores locals
1 x voluntària 
estrangera
1 x col·laborador 
masculí

Divulgació a 5 pobles remots (Jupu, Banatoli, 
Kalagaun i Oligaun + Mangalsen 4)

Equip 
d’execució

ET 3

1 x formadora
4 x mentores locals
1 x voluntària 
estrangera
1 x col·laborador 
masculí

Divulgació a 3 pobles remots (Dhamali, Toshi, 
Raniban) + 1 poble nou (Turmakhand)

Equip 
d’execució

ET 4

1 x formadora
4 x mentores locals
1 x voluntària 
estrangera

Divulgació a 3 pobles remots (Hichma, Dhakari, 
Dungachalna) + 1 poble nou (Lamchu)
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1 x col·laborador 
masculí

A tots els municipis, be artsy té una formadora local, juntament amb de 3 a 6 noves 
mentores (beneficiàries de la classe 9 o 10 dels darrers anys) per mobilitzar-se socialment i 
donar suport a les nenes que volen deixar la tradició de Chhaupadi.

A Achham, be artsy ha estat amadrinant una coordinadora local, que ha començat la 
Universitat aquest any i 4 mentores sèniors, que acabaran la classe 11 i 12. Totes les 
beneficiàries del projecte Edufem de be artsy tenen l’oportunitat de tenir un futur millor i 
evitar un matrimoni precoç.

A tots els pobles ensenyarem als nois i noies de les classes de 6 a 10 sobre temes 
d’educació sexual, canvis a la pubertat i salut menstrual. El grup de noies soles faran un 
taller de gestió de la salut menstrual, i les dones rebran educació sexual i menstruals i sobre 
el climateri i la menopausa. Als pobles nous, les nenes tindran els tallers de fotografia 
participativa per ajudar-les a parlar del que no els agrada de la seva menstruació. Les noies i 
dones voluntàries realitzaran un entrenament específic i rebran copes menstruals i kits 
d’higiene. L'any 2021, be artsy afegirà un nou taller de formació només per a nois sobre 
Educació sexual, respecte i igualtat.

L’execució de la implementació s’estructurarà de la següent manera:

1. be artsy ja ha determinat les tres escoles i pobles de destinació addicionals a 
Achham juntament amb líders polítics que identifiquen llocs on el Chhaupadi encara 
està fortament practicat.

2. Identificar el lloc on s'allotjaran i menjaran tots els equips a tots els pobles, tot tenint 
en compte la seguretat COVID-19 per a tot el nostre personal i voluntaris durant 
l’estada.

3. Cerca de les dones que cosiran les màscares a tots els pobles i assegurar-nos que 
ho fan d’acord amb el nostre videotutorial (vegeu l’adjunt). La distribució de 
màscares es farà quan el nostre equip es trobi al poble practicant totes les mesures 
d’higiene i protocol de distanciament social.

4. Contractar personal local amb salaris adequats i justos.
5. Ensenyar a les formadores locals, tant les antigues com les noves mentores amb els 

nous materials.
6. Preparar el material per les classes i kits d’higiene menstrual.
7. Capacitar i educar els nois i les noies en matèria d’higiene sexual i menstrual, així 

com en grups de dones i homes, per poder compartir sense por ni vergonya sobre 
possibles problemes de salut sexual i menstrual.
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8. Cada equip té el seu propi material de formació i viatjarà als pobles.
9. Entrenament suficient sobre la copa menstrual per a noies i dones.
10. Als nous pobles on es realitzin els tallers de  fotografia participativa, es convidaran 

40/50 noies a cada poble per identificar i fer fotografies del que es podria millorar a 
la vida mentre menstruen.

11. Als nous pobles, es durà a terme un taller d’un dia per a la gestió de la salut i la 
menstruació, exclusivament femení, per ajudar a sensibilitzar sobre Chhaupadi.

12. A tots els pobles es durà a terme un taller d’un dia un taller de salut per a noies i 
dones sobre el climateri i la menopausa per ajudar-les a tenir una millor atenció 
sanitària en relació amb la maduresa.

13. Proporcionar un taller sobre higiene menstrual i utilització de la copa al grup de 
mares (si aconseguim copes menstruals per això).

14. Proporcionarem un berenar a totes les participants durant el taller sobre dones.
15. Lliurarem un kit d’higiene menstrual i realitzarem un taller sobre com utilitzar les 

copes a les noies joves. Tant les que assisteixen a l’escola, com a les del grup de 
dones.

16. Oferim un taller informatiu a grups d’homes influent (xamans, pujaris, sacerdots) per 
aclarir la tecnologia de les copes menstruals.

17. Exposició fotogràfica al centre de la ciutat o al punt de trobada central per implicar la 
comunitat en el missatge de deixa la perspectiva de les nenes i les mesures que es 
poden prendre per millorar la seva vida.

18. Entregarem materials de formació traduïts al nepalès perquè els professors puguin 
dur a terme futures classes a les escoles.

19. Crear una llista d'espera perquè la mentora local pugui identificar i registrar el nom de 
les futures voluntàries per al projecte de la copa menstrual.

20. La gerent de projecte farà un seguiment telefònic mensual amb les mentores local, 
formadores i professionals de la salut o d'educació locals que participen en aquest 
projecte com a voluntaris.

21. 2 mentores (mobilitzadores socials) de tots els pobles faran una reunió mensual amb 
noies per parlar de la copa i de com va l’aturada de la tradició de Chhaupadi.

22. Les formadores faran un seguiment mensual a tots els pobles, per mirar com va i 
parlar de com aturar la tradició de Chhaupadi. Trimestralment, faran un formulari de 
seguiment complet per comprovar com avança la implementació de la copa.

23. Per acomodar grups nombrosos a les llistes d’espera, durant la sessió de seguiment 
presencial trimestral, formadores i mentores faran, si és necessari noves formacions 
sobre la copa menstrual.

24. Durant el projecte de seguiment de tardor/hivern, be artsy mostrarà la pel·lícula MIRA 
a les comunitats de nous pobles, gràcies a l’ONG nepalesa Photo Circle.

25. S’oferiran berenars durant la projecció de la pel·lícula.
26. Si el finançament ho permetés, be artsy oferirà teatre social amb les mentores per 

representar una obra teatre contra Chhaupadi. be artsy s’associarà amb una 
companyia de teatre social de Kàtmandu per proporcionar formació a les nostres 
mentores a Mangalsen.

Cap membre del personal o voluntari de be artsy no utilitzarà el terme 'Chhaupadi' sense que 
les participants l'utilitzin primer. be artsy vol que les participants s'adonin que la menstruació 
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és natural i no un mite com en la tradició, tot tenint en compte la importància de respectar la 
cultura i la tradició.

 3.4. RESULTAT ESPERAT

El Projecte Rato Baltin de 2021 continuarà ajudant a mitigar l'impacte de la pràctica de 
Chhaupadi sobre la vida de les nenes a l'oest del Nepal, a més de tractar la pandèmia COVID-
19. 

Els impactes previstos del projecte són:

● Millorar el coneixement de la protecció personal contra la infecció per COVID-19.      

● Major coneixement de l'educació sexual entre dones, homes, noies i nois      

● Millorar el coneixement de la higiene menstrual i les funcions biològiques del cos 

entre dones, homes, nenes i nens.      

● Incrementar la capacitat per utilitzar eines de gestió de la salut menstrual i 

processos higiènics.

● Inculcar una conversa de tota la comunitat compartint estones de xerrada sobre la 

pràctica del Chhaupadi i el seu impacte en les noies, tan física com mentalment.      

● Reducció de la prevalença de la pràctica de Chhaupadi        
● Millorar la confiança entre noies i dones amb coneixements sobre la gestió de la 

menstruació.      

● Augment de la confiança entre les nenes i les dones que reben una copa 

menstrual.      

● Reducció de l’absentisme escolar entre les noies que reben una copa menstrual i 

estan inscrites a l’escola      

● Com formadores i tutores treballaran tots els mesos arribant així a tots els pobles, 

be artsy espera arribar fins a 13.700 beneficiaris directes en tallers educatius.      

●  Si be artsy pot recaptar més fons per implementar els projectes i difondre a més 
comunitats, be artsy pot obtenir un mínim de 2.000 copes menstruals més per a 
les nostres dones beneficiàries.      

● Basant-se en el Projecte Mask4health que s’executà el 2020, es creu que es podria 

arribar a 4500 persones a cada poble, si donem mascaretes a tothom, podria 

haver-hi 76.500 beneficiaris més.      

Durant el 2021, podríem arribar a 92.200 beneficiaris 
directes!
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ENFOCAMENT - MARC LÒGIC
 

OBJECTIUS
(Què volem aconseguir)

INDICADORS
(Com mesurar el canvi)

MITJANS DE 
VERIFICACIÓ
(On / com obtenir 
informació)

SUPOSICIONS
(Què més cal tenir en 
compte)

Objectiu
Reducció de la discriminació 
contra les dones al Nepal 
occidental durant la menstruació

Dos anys després de la nostra 
primera formació a cada poble, el 
40% de les noies que utilitzen les 
nostres copes menstruals han 
deixat Chhaupadi i les tradicions 
nocives.

-Qüestionaris

-Converses de 
seguiment amb les 
beneficiàries

Resultat

1- El nombre de nenes i dones 
que participen en la seva vida 
diària social durant la 
menstruació ha augmentat.
2 - Els nois i els homes més 
tolerants i respectuosos amb les 
dones han augmentat

3 - la comunitat està més segura 
amb les màscares

-Nombre de noies i dones joves 
que perceben una discriminació 
reduïda
 -Nombre d’absències escolars
-Nombre de nois que respecten 
més les dones

-Qüestionaris

-Converses de 
seguiment amb les 
beneficiàries

 
-Informes dels 
professors

- Les nenes i les 
dones 
s’atreveixen a 
parlar de les 
seves 
experiències i 
canvis    

- Homes i nois estan 
disposats a parlar 
dels seus canvis.    

- La gent porta 
màscares

Sortida 
*

1 - Les dones locals fan 
màscares per a tothom de la 
comunitat i les mentores estan 
educant persones amb mesures 
d’higiene COVID-19

Quan S’ha arribat, tothom tenia i  
feia servir màscares

-Informe de les 
formadores i 
mentores

La població local està 
oberta a utilitzar la 
màscara i canviar 
d’opinió.

1 - La gent local és educada 
sobre els efectes i els perills de 
Chhaupadi i hi ha un diàleg sobre 
això

Nombre de persones que han 
participat en activitats de 
sensibilització per a la població 
local

-Informe de les 
formadores

La població local està 
oberta al diàleg i 
participa en tallers 
educatius

2 - S'informa els estudiants sobre 
els processos biològics, el cicle 
menstrual i la salut menstrual

Nombre d'estudiants que han 
participat en activitats educatives

-Informe de les 
formadores i 
mentores

Els professors donen 
suport al projecte i 
integren el tema a les 
seves lliçons

Sortida 
*

3 - Les nenes i les dones joves 
tenen accés a productes 
sanitaris menstruals

Nombre de copes menstruals 
distribuïdes i kits d’higiene 
distribuïts per poble i visita

-Registre de les 
copes distribuïdes

- Les noies i les dones 
joves accepten els 
productes i estan 
oberts a provar-los

4 - Les noies se senten bé i 
confiades en el seu cos i 
s’atreveixen a participar en la 
vida quotidiana

Nombre d’absències escolars a 
causa de la menstruació

-Reunió de 
seguiment
 
-Informe de les 
formadores i 
mentores

-No hi ha prohibició 
escolar per part d'altres 
membres de la família

5 - Projecte gestionat 
correctament

5 -1.- El mes 12 es presenten 2 
informes de seguiment, adequats 
als requisits del donant.
5 -2.- A finals del mes 24, es fa una 
avaluació final amb resultats 
positius especialment rellevants 
en les parts d’eficàcia i eficiència i 
viabilitat

5 - 1.- Documents 
d'informes de 
seguiment i dades 
de Kobotool.
 
 
5 - 2.- Informe 
d’avaluació final 
extern

Activitats entrades / recursos Costos i fonts / 
durada
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(per resultat 1.)
1.1 Contractació d’ONG locals per dur a 
terme el projecte com a líder

Nombre de persones contractades

-MoU
-Contractes 
d’ocupació i nòmines 
pagades

-Es poden trobar 
persones suficientment 
qualificades i 
motivades

1.2 Les dones fan màscares i mentors per 
educar la gent sobre el seu ús

Nombre de persones que 
assisteixen a les formacions -Noms al registre

1.3 Porteu un ToT amb material nou per a 
formadors i nous mentors

Nombre de persones que 
assisteixen a la formació -Noms al registre

1.4 Assegureu-vos que els entrenadors 
estan disposats a continuar amb el projecte, 
si no, es reclutarà algun mentor

Nombre de persones contractades -Contractes 
d’ocupació

-Es poden trobar 
persones suficientment 
qualificades i 
motivades

1.5 Contractació de 9/12 noves noies locals 
per dur a terme el projecte com a Mentor 
(velles usuàries de la tassa)

Nombre de persones contractades -Contractes 
d’ocupació

- Les usuàries d’altres 
anys de la copa 
menstrual, volen ser 
formadores i mentores

1.6 Realització de tallers de fotografia 
participativa amb noies a l’escola per 
facilitar que les noies parlin de la tradició

-Nombre de noies que assisteixen 
a la classe de fotografia
-Nombre de tallers de fotografia

-Informe 
d’implementació

-Estan obertes a 
participar en els tallers

1.7 I IMPLEMENTACIÓ de mesures de 
sensibilització per a la població local amb la 
formació del grup dones. Es serveixen 
refrescos

-Nombre de mesures de 
sensibilització dutes a terme
-Registres amb nombre 
d'assistència per formació

-Informe de les 
formadores i 
mentores

1.8 I IMPLEMENTACIÓ de mesures de 
sensibilització per a la població local amb 
l'exposició fotogràfica i xerrades informals 
sobre la menstruació

-Nombre de persones assistents a 
la cerimònia de cloenda i 
exposició
-Gent que assisteix a xerrades 
informals pels pobles

-Informe de les 
formadores i 
mentores
-Fotografies
-Vídeos

- La gent local està 
oberta a assistir a les 
reunions
- La gent local està 
contenta de veure 
l’exposició fotogràfica i 
parlar de la diferència 
entre la tradició i la 
menstruació

1.9 Implementació de mesures de 
sensibilització i igualtat i empoderament de 
les dones per a la població local amb 
projecció de pel·lícules (i si és possible 
teatre )

-Número de persones assistents a 
la projecció de la pel·lícula
 
-Les persones que assisteixen a 
un refresc després de la projecció 
de la pel·lícula

-Informe de les 
formadores i 
mentores
 
 
-fotografies
-Vídeos

- La gent local està 
oberta a assistir a les 
reunions
- La gent local està 
contenta de veure la 
projecció de la 
pel·lícula

(per a resultat 2.)
2.1 Realització de formacions educatives a 
les escoles per a nens i nenes junts de la 
classe 6a la 10a

Registres amb el nombre 
d'assistència per classe / escola

-Informe de les 
formadores i 
mentores

Les escoles i els 
professors estan 
preparats per cursar 
l'assignatura a classe

2.2 Realització de formacions educatives 
només per a noies de la classe 6a la 10a

Registres amb el nombre 
d'assistència per classe /

-Informe de les 
formadores i 
mentores

2.3 Realització d’educació sexual educativa 
Formacions només per a nois de la classe 6 
a la 10a

Registres amb el nombre 
d'assistència per classe /

-Informe de les 
formadores i 
mentores

Trobem nois disposats 
a venir a Achham a fer 
la classe d’educació 
sexual dels nois

(per resultat 3.)
3.1  Realització de formació de copes 
menstruals a les noies de l’escola

Registres amb el nombre 
d'assistència per classe

-Informe de les 
formadores i 
mentores

- Les noies accepten 
productes

3.2 Realització de formació de copes 
menstruals a dones joves fora de l’escola

Registres amb el nombre 
d'assistència per classe

-Informe de les 
formadores i 
mentores

- Les noies accepten 
els productes

3.3 Distribució de copes menstruals i kits 
menstruals a les nenes de les escoles i a les 
dones joves

Nombre de copes menstruals 
distribuïdes i kits d’higiene per 
poble i visita

-llista de distribució
- Les nenes i els 
familiars accepten 
productes

(per resultat 4.) Nombre de reunions de -Informe de les -Les noies estan 
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4.1 Organitzar reunions mensuals d'usuaris 
de copes per ajudar-se mútuament i parlar 
de la "tradició"

sensibilització realitzades formadores i 
mentores

disposades a passar 
temps juntes

4.2 Implicar els usuaris de la Copa per 
voluntari com a facilitadors i mobilitzacions 
socials

Nombre de voluntaris disposats a 
treballar amb nosaltres els 
pròxims anys

- Llista d’espera de 
treball

(per resultat 5.)
5.1 Actualització de la línia de base

-Visita del cap de 
projecte al camp i 
internat amb els 
diferents agents

5.2 Cada 3 mesos es fan  informes de 
seguiment Quantes noies fan servir la tassa? -Informes enviats al 

cap de projecte

Cada tres mesos, 
mentores i formadores 
envien els informes 
amb kobotool

5.3 Enquesta final del projecte
Quantes noies fan servir la copa? 
Quantes noies van fer canvis en la 
tradició de Chhaupadi?

-Informes enviats al 
cap de projecte

5.4 Realització de l’avaluació Ex-Post, 
informe d’avaluació Quantes noies acaben Chhaupadi? -Informes enviats al 

cap de projecte

Condicions prèvies

- Els grups de dones estan disposats a fer màscares per protegir tothom

- Acord amb la contrapart local i permisos de la SWC

- Acord amb el director d’escoles, els líders de la regió i els alcaldes municipals per 
canviar de currículum durant alguns dies per fer el projecte a les escoles

- Acord amb els municipis per obtenir més ajuda econòmica en el futur

4.1. RISCOS DURANT L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

● Confinaments per pandèmia COVID-19.      

● La gent es nega a assistir a les reunions per por al coronavirus.      

● Escoles que tinguin classes, exàmens i vacances o activitats que no poguessin 

assolir l'objectiu previst.      

● Comportaments no cooperatius de professors i autoritat escolar.      

● Festius i festivals religiosos durant el procés d'execució del projecte .      

● Eleccions a nivell local o vagues poden endarrerir el projecte.      

● Problemes de xarxa i electricitat al poble poden constituir obstacles per al projecte.      

● Comportament no cooperatiu de les autoritats locals, com ara municipis, municipis 

rurals i responsables religiosos.      
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● Menys estudiants que assisteixen a classes durant la implementació o el 

seguiment del projecte a causa de la feina en el camp.      

● Alta expectativa de la gent local, com ara pagament diari, menjar i articles gratuïts 

durant la implementació del projecte. 

4.2. GESTIÓ DELS RISCOS DURANT L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE

● Mobilització de voluntaris per confirmar els calendaris per a la implementació i el 

seguiment del projecte.      

● Conformitat amb l'autoritat de les escoles per part dels voluntaris en la 

implementació de tallers.      

● Planificació del calendari abans d’anar sobre el terreny i planificar el pla del 

projecte en conseqüència.      

● Preparar la gent local d’acord amb l'objectiu del projecte.      

● La directora executiva de be artsy, Clara Garcia Ortés, romandrà a Achham el temps 
necessari fins que el projecte s’executi amb èxit.  

RECURSOS HUMANS I MATERIALS
Els recursos humans seran inestimables per a l’èxit d’aquest projecte. És particularment 
important contractar individus d’Achham per treballar dins de les comunitats seleccionades 
per implementar i supervisar l’impacte permanent del projecte i el benestar de les 
participants. Dins del projecte  2021 ens comprometrem a:

1 gestora de projecte nepalesa (cap d’equip 1 a Achham)        
directora executiva de be artsy i directora de projecte (Clara) (cap d’equip 2 a 
Achham)        
1 responsable d'administració de projectes i administrativa a Katmandú       

1 especialista en gestió de projectes de cooperació a Katmandú    

3 formadores locals      

20 noies locals (antigues beneficiàries) que treballin com a mentores i 
dinamitzadores socials
2 noies locals que treballin com a coordinadores locals i a ser la responsable de 
l'equip de l'any vinent
4 mentores sèniors del projecte Edufem      

5 voluntaris o voluntàries estrangeres, antropologia, educació sexual i amb habilitats 
en fotografia (opcional)
4 educadors sexuals masculins      

1 assistent de projecte per a la directora executiva (cap d'equip 2) sobre el terreny     



18

17 grups de dones per cosir les màscares. 

Ruby Cup ja ha donat 1800 copes menstruals: aquestes copes requeriran completar els 
components del kit menstrual amb una tovallola, sabó, instruccions de com fer-la servir i una 
galleda d’alumini.

Hem calculat 100 copes per a noies de cada nova escola i 50 per a noies que no assisteixen 
a les escoles. 150 x 3 = 450 en pobles nous

Hem calculat 50 copes per cada poble antic: 50 x 15 = 750

Sabem que en alguns pobles en necessitarem més i en altres menys. Calculem que la resta 
pot ser necessària durant la resta de l'any o es pot utilitzar durant el seguiment de novembre.

● 1800 x galledes metàl·liques.      

● 1800 x Copa menstrual (Ruby cup)      

● 1800 x pastilles de sabó      

● 1800 x tovallola      

● 1800 x Llibre d’instruccions i preguntes freqüents sobre l’ús de la copa menstrual 

en nepalès 

Per a les escoles requerirem:

● 5 x Còmic de menstrupedia per a cada nova escola = 15 llibres de menstrupedia      

● 6 x pòsters educatius per a cada escola + tots els equips executius (un total de 20) 

= 120 pòsters      

● 20 llibres sobre els canvis a la pubertat per a cada escola nova = 60 llibres  

CALENDARI DEL PROJECTE
 A continuació es detallen les dates clau del projecte. Les dates són estimatives i estan 
subjectes a canvis.

Descripció Gener Febrer març Abr Maig Juny Juliol Agost Set Oct Nov. Des

Contractar 
personal 
local

Provisió de 
materials 
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pels kits 
menstruals

Rebre les 
copes Ruby 
Cup a Nepal

Imprimir 
instruccions 
i FAQs pels 
kits

Muntar els 
kits 
menstruals

Organitzar la 
logística al 
lloc del 
projecte

Començar el 
projecte in 
situ

Formar al 
personal als 
pobles

Comenceu 
tallers i 
fotografia 
participativa

Visita de 
seguiment 
als 
participants

Avaluació 
del projecte

PRESSUPOST DEL PROJECTE
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7.1. RESUM TOTAL DEL PRESSUPOST PER 4 EQUIPS DE TREBALL - 17 

POBLES

●  El pressupost total és superior a l'any passat a causa del cost addicional per 
implementar les mesures COVID-19. be artsy no podrà viatjar de Katmandú a Achham 
en un autobús local ple de gent. Seria posar en risc de malaltia al personal i als 
voluntaris, així que be artsy llogarà Jeeps i viatjarà durant els 3 dies com un grup.  

● Els materials s’han de transportar amb d’autobusos locals com és habitual. 

● A continuació es mostra un resum de les despeses pressupostades pel projecte Rato 
Baltin 2021 a 17 pobles. El pla és que hi hagi 4 equips que treballin sobre el terreny 
durant el 2021. El cost total per a tots els equips per a Rato Baltin + mask 4 health és 
de 113.967 €. Les despeses s’especifiquen a Anex1_2021 Pressupost Rato Baltin. 

● Si no hi ha fons insuficients, be artsy desplegarà 3 equips en lloc dels 4 equips 
previstos. Això estalviarà alguns diners en salaris del personal,  transport i despeses 
d’allotjament.

● be artsy intentarà tenir dues noies a cada poble que treballin el 2021 com a 
mobilitzadores socials per tractar el problema de Chhaupadi, a més de les 
formadores que treballin mensualment amb elles. Una persona sola no pot fer front a 
la pressió social contra una tradició implementada durant segles. A causa de les 
limitacions financeres, pot ser que calgui reduir la freqüència de la sessió només 
cada dos mesos en lloc de la mensual, però això reduirà en gran manera l’eficàcia del 
projecte.

● El cost de cada equip de treball + Mask 4 Health per a totes les persones de la 
comunitat és de 28.491€   

● El cost de cada equip de treball sense el projecte Mask 4 Health seria de: 22.347 € 

● El cost total del projecte Mask 4 health per a tots els 17 pobles: 24.480 €  

Despeses directes de personal TOTAL

Personal local 19.030,00 €

Personal expatriat (treball voluntari, 
descomptat al final)

10.500,00 €

Personal establert a Espanya 22.470,96 €

Total de despeses directes de personal 52.000,96 €
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Altres costos directes TOTAL

Copes menstruals Rubi Cup (Donació, 
descomptat al final)

43.200,00 €

Equips, materials i subministraments 29.127,00 €

Transport internacional de personal i 
material

5.400,00 €

Transport local de personal i materials 3.840,00 €

Menjar i allotjament sobre el terreny i 
programa TOT

8.590,00 €

Despeses financeres, contribucions i 
impostos a Espanya

6.400,00 €

Impostos al Nepal 766,30 €

Auditoria i avaluacions finals 3.100,00 €

Total Altres costos directes 100.423,30 €

(A) Costos directes 152.424,26 €

Costos indirectes TOTAL

Sol·licitant / Entitat agrupada 15.242,43 €

(B) Costos indirectes 15.242,43 €

(A) + (B) Import total 167.666,69 €

(c) Quantitat donada en temps / experiència / 
materials

53.700,00 €

(A) + (B) - (C) Import total 113.966,69 €

TRANSPARÈNCIA DE LES DONACIONS

8.1. D’ON OBTENIM ELS DINERS?
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La nostra fundadora i presidenta Clara Garcia i Ortés fa xerrades i exposicions de fotografies 
a tot Catalunya per explicar el projecte actual i trobar nous associats,  donants, i empreses 
que ajudin a ser be artsy sostenible econòmicament.

S’ha acabat el curt documental sobre el treball de be artsy al Nepal. Esperem que la pel·lícula 
ajudi a recaptar fons per be artsy i els nostres futurs projectes. 

Durant el 2020, be artsy va poder recaptar 15.289 € de forma privada durant un moment 
difícil. be artsy té esperances que després del 2020 la nostra tasca serà més coneguda, ja 
que Clara ha estat fent programes de sensibilització a tot el món (virtualment). Esperem que 
puguem aconseguir 20.000 euros addicionals durant el 2021. 

Actualment, hi ha una fundació social catalana ( fundació Barbarà Solidària ) interessada a 
donar suport a be artsy per al nostre bon treball. És possible que rebem la part 2020 i la part 
2021 junts per al projecte 2021. Això podrien ser 30.000 €. 

Com a part de cooperació internacional, La ciutat d'Abrera està obert a col·laborar amb 
alguna part dels projectes de be artsy. Això podrien ser uns 3.000 €. 

El nostre soci ROKPA continua ajudant-nos com els anys anteriors amb la quantitat de 
10,000 Swiss Franc (aprox: 9.279 Euro)

Diferents particulars estan disposats a iniciar programes de finançament col·lectiu al seu 
país d'origen per contribuir als objectius del projecte. 

A més, hi ha algunes botigues locals i empreses socials disposades a ajudar-nos, cosa que 
ens proporciona un petit percentatge dels seus ingressos. 

El nostre soci local (Be Artsy Nepal) podrà aportar alguna petita ajuda i cercar finançament 
del govern local i de donants privats al Nepal.

El nostre soci Ruby Cups confia en la nostra feina i està disposat a donar més copes. be 
artsy no demanarà més copes fins que es consumeixi l’estoc que tenim. El preu de mercat 
de les 1.800 copes és de 43.200 euros.

Hi ha la possibilitat de rebre una donació de 5000 Copes menstruals d'una altra empresa per 
a les dones (mares) a Achham, que en permetria fer el que hem estat esperant des del dia 1 
del projecte, Quan les mares i altres dones estiguin fent servir les copes menstruals i tinguin 
la sensació d'estar netes, serà una gran ajuda per a aturar la tradició. El preu de mercat de 
les copes menstruals dels EUA seria de 80.000 euros. be artsy només acceptarà la donació 
si tenim prou diners per implementar el projecte.

be artsy vol tenir un major impacte en la vida de les dones d’Achham i s’ha associat amb la 
WTO (World Toilet Organization) en un projecte d’empresa social i un centre de formació a 
Achham (Happy Women Project). Aquest model d’empresa social ajudarà les dones i a les 
nenes que hagin deixat l’escola a obtenir ingressos i proporcionarà sostenibilitat al Projecte 
Rato Baltin.
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Tenim voluntaris disposats a ajudar en la comunicació, edició web, esdeveniments, 
exposicions i disseny així com amb l'administració a be artsy, per tal d'ajudar que més públic 
conegui la feina que realitzem al Nepal i per  augmentar les contribucions.

8.2.  PER QUÈ CREIEM EN LA IMPORTÀNCIA DEL NOSTRE TREBALL

Sabem que és important estar actiu a l’oest del Nepal i crear consciència sobre l'impacte 
negatiu de la pràctica de Chhaupadi per evitar la mort de les nenes en el futur. Per tant, be 
artsy vol tenir mentores, que treballin activament amb les noies i dones a cada poble.

be artsy vol crear un impacte més gran en les dones d’Achham. Volem empoderar-les, NO a 
través de caritat sinó a través de la millora de les seves vides, i lluitant contra la pobresa 
menstrual i el tabú que comporta!

Sabem que el pressupost per al 2021 és més gran del que estava previst en el passat, però 
be artsy  està millorant i contractant més professionals. Estem segurs que anem pel bon 
camí cap a l’eliminació de la pobresa menstrual i la poca salut menstrual de les nenes i 
dones de l’oest del Nepal. Els nostres resultats sempre han estat positius i encoratjadors.

La nostra presidenta, Clara, té previst estar actiu tot l’any a Achham i seguirà ensenyant 
sobre el terreny i ajudant les formadores.

Aquest és un component clau per empoderar les dones nepaleses i ajudar-les a trencar 
l’estigma de la menstruació al Nepal occidental i reforçar la seva autoestima.

El nostre treball ha començat a ser conegut a tot el món. Podeu obtenir més informació al 
nostre lloc web https://beartsy.org/media

8.3. POSSIBLE COMPANYIA DE TEATRE SOCIAL AMB UNA OBRA ANTI- 

CHHAUPADI

Algunes membres de be artsy estan interessades en una part paral·lela del projecte, i durant 
alguns mesos de seguiment, fan amb els nostres mentors locals un drama de teatre social 
contra Chhaupadi. El finançament d’aquesta part del projecte es recollirà i gestionarà per 
separat. Per a aquest projecte de teatre social, es buscaran subvencions o es faran 
campanyes de finançament col·lectiu. Està en fase de preparació com a futur projecte de be 
artsy.

 

8.4. EDUFEM PROJECT
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be artsy també té el projecte Edufem, que està relacionat amb el projecte Rato Baltin, ja que 
les beneficiàries són les nostres mentores. be artsy amadrina noies que volen continuar la 
seva educació, però que tenen dificultats econòmiques. be artsy paga l'escola, la casa, 
l'uniforme, el menjar, etc. per evitar que les obliguin  a casar-se essent menors d'edat. Quan 
s’han graduat o estan de vacances, treballen per be artsy com a mentores i mobilitzadores 
socials.

El pressupost d'aquest projecte no es troba en el projecte Rato Baltin. Es fa per separat a 
través d’una altra via de finançament.

8.5. HAPPY WOMEN PROJECT (PROJECTE DONES FELICES)

be artsy treballa per aconseguir un major impacte en la vida de les dones a Achham. Ens 
hem associat amb la WTO  (Wold Toilet Organisation) en un projecte per crear una empresa 
social i l'establiment d'un centre de formació a Achham. Això ajudarà a les dones i les joves 
que no estan a l’escola a obtenir ingressos i, al mateix temps, farà que el Projecte Rato Baltin 
sigui més sostenible. Aquest projecte pretén aconseguir uns quants dels objectius de 
desenvolupament sostenible dels de l'ONU ( SDG ) a través “d’ensenyar a les dones a pescar 
en lloc de donar-les peixos”, és a dir, aprendre unes noves habilitats, i, poder tenir una feina i 
finalment, trencar amb la pobresa i la desigualtat de gènere.

El pressupost del projecte Happy Women (com el projecte EDUFEM) no està inclòs en 
aquest informe. Es durà a terme fent recaptació de fons per executar aquest projecte.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Per controlar el benestar i el canvi de comportament dels participants que van rebre la 
donació de la Ruby Cup, les mentores de be artsy i les formadores faran visites de seguiment 
mensuals.

S’animarà les nenes a fer qualsevol pregunta que tinguin ara que utilitzen les copes. Si ja no 
utilitzen les copes, o dubten si provar-ho ara que tenen la menstruació, les voluntàries que ho 
promoguin socialment (noves mentores) parlaran de les seves preocupacions. Les 
formadores vetllaran pel benestar físic i mental general de les participants. Aquestes 
pràctiques faran que les participants no sentin que han estat abandonades i inspiraran 
confiança en el programa. També permetrà valorar la implementació del programa i serà 
ferm en contra de la pràctica de Chhaupadi.
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Per avaluar l’impacte del projecte 2021,  les formadores de be artsy portaran a terme debats 
únics i grups de focus amb les participants en viatges de seguiment als pobles, i realitzaran 
enquestes trimestrals amb les participants i la comunitat.

Aquesta avaluació ens permetrà reflexionar sobre l’impacte del projecte 2021 i les futures 
implementacions. El desembre de 2021, formadores i gestores d’equips d’Achham faran 
l’avaluació final i investigaran l'impacte dels últims tres anys després de l'execució del 
projecte.

 be artsy Nepal assumirà un paper de lideratge en l'avaluació del projecte per assegurar una 
perspectiva no esbiaixada en els resultats i la determinació de l'eficàcia del programa. La 
recollida de dades es farà al terreny amb kobotool, una aplicació que permet que el personal 
d’Achham ho faci, amb, o sense connexió a Internet, i després enviar les dades al núvol.

https://www.youtube.com/watch?v=70Krb88Fzr0


