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MISSATGE DE LA
DIRECTORA
Aquest any ha estat complicat.
A be artsy, com tothom, hem estat tractant de
fer tot el possible i adaptant-nos als constants
canvis.
El que per a nosaltres és una crisi, per Nepal
és un desastre humanitari. El país ha estat
totalment tancat des del març i el Nepal
depèn totalment del turisme.
L'any que ve serà més important que mai que
puguem ajudar.
Però en aquest any complicat, han sortint
coses bones:
Hem estat tot l'any tractant de trobar socis i
posar-nos en contacte amb associacions
importants per tractar de trobar més per al
2021.
T'ho explicarem en l'informe d'activitat.
Gràcies pel teu suport, realment ho apreciem.
CLARA GARCIA I ORTÉS
Executive Director

ASSOCIACIÓ BE ARTSY

PAGE 1

MISSIÓ
La missió de be artsy és donar suport
a les comunitats dels països en
desenvolupament (a través
d'activitats artístiques i creatives),
amb 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-li
la seva dignitat.

2020
P R O J E C T E S

-

I

A C T I V I T A T S

Projecte EDUFEM
Formació menstrual amb Ruby Cup (Rato Baltin Project)
Mask4Health — Resposta d'emergència davant la covid-19
Food4Needed - Ajuda alimentària d'emergència covid-19
Exposicions en biblioteques i associacions
Mercats solidaris
Xerrades en debats online
Xerrades en escoles secundàries
Informació i difusió a través dels mitjans de comunicació
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2020, a un simple cop d'ull

Durant 2020, hem contractat una gerent de projecte, dues
coordinadores, tres formadores i sis mentores en Achham,
Nepal.
Com personal del projecte Rato Baltin, guanyen un salari que
els fa més independents financerament. Aquesta experiència
les convertirà en líders en la seva comunitat i els permetrà
desenvolupar noves habilitats que poden usar en el futur.
En el projecte d'emergència també vam contractar a diverses
dones perquè fessin màscares.
Hem acabat el 2020 amb 61 socis, necessitem més!

37.008 €
Hem distribuït 188 copes
menstruals, 10.140 màscares de
tela i menjar per a 800
persones!

11.134
Beneficiaris directes al Nepal!
ada beneficiari directe té una
família que també es beneficia!

5.357
Beneficiarios en Cataluña (España):
El público de las conferencias de
Clara en institutos y bibliotecas,
exposiciones online con Beatriz,
Rupa, Raunika, Simran y Maisei, y
visitantes de las exposiciones y
eventos.
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Kathmandu

Nepal

Rato Baltin

Achham

A causa de que les nostres formadores són locals d'Achham, vam poder,
quan no hi havia confinament, fer noves formacions i lliurament de Ruby Cups
a 188 nenes i dones menors de 22 anys.

Mask 4 Health
Fent màscares reutilitzables per a la població de 4 municipalitats,
proporcionem treball a les dones locals i ajudem a 10.140 persones a estar
més protegides de la COVID-19 en el moment més difícil de la pandèmia.
Quan tots els treballadors repatriats de l'Índia van tornar a les petites aldees
en perdre els seus treballs.

Food for need
El confinament va augmentar la vulnerabilitat de les dones més pobres de la
comunitat. Vam fer un repartiment d'ajuda alimentària d'emergència que es
va centrar en les vídues desfavorides i les seves famílies, perquè no tenen
accés a la terra i la seva situació econòmica va seguir empitjorant durant el
tancament.

Edufem 2019/2020

Quatre nenes van poder evitar el matrimoni infantil anant a l'Institut per
estudiar Classe 11, i 2 més van continuar els seus estudis amb la Classe 12.
Totes les nenes van col·laborar amb el Rato Baltin 2019, i van treballar amb
nosaltres durant les seves vacances.
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14 Exposicions+Conferències
Ramon Vinyes i Cluet - Berga
Biblioteca de Barberà del Vallès
Vapor Vell - Bcn
Districte 2 - Terrasa
Trinitat Vella - J. Barbero - Barcelona
La Muntala - Sant Vicenç de Montalt
Mercat a Si Dona - Sant Andreu de Llavaneres
Josep Janés - L’Hospitalet de Llobregat
Camp de l’Arpa - Caterina Albert - Barcelona
Tecla Sala - Hospitalet de Llobregat.
Exposició virtual Joan Gomis 2020 - Santa Coloma de
Gramenet
Fair saturday event premiere Chhaupadi Rato Baltin short
documentary
Fair saturday event - Slidshow the menstuation in Nepal, a
cultural torment
X-Mas Market + Exposició a Planet Venus

11 Conferències
2 Instituts a Barberà del Vallès
Institut la Ferreria - Montcada i Reixac
Acte d’Amics del Nepal a Montornès del Vallès
3 vegades, Exposició online per Zoom, en espanyol
2 vegades, Exposició online i xerrada amb les nostres
companyes de Nepal per Zoom, en anglès
MacEwan University - Expert Panel en el Dia contra la violència
vers les dones
Xerrada en el marc de la World Toilet Summit (WTO), Singapur
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Hem col·laborat amb:

Comencem col·laboració amb:
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COL·LABORADORS
:
Durant 2020, hem tingut
l'oportunitat de tenir
col·laboradors online
i donants de diverses
parts del món:

Voluntàries:
Austràlia
Estats Units
Canadà
Regne Unit
França
Espanya
Nepal
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INFORMACIÓ
FINANCERA
Com obtenim el nostre finançament per aconseguir tots
aquests assoliments?

*Provisional
Barberà solidària
28.8%

Associates & fundraising
29.4%

Ajuntament d'Abrera
6.1%

ROKPA
35.7%

Edufem
14.9%
Covid-19
34.1%

Rato Baltin
51%
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4 anys amb aquest

96%

projecte:

NÚMEROS
IMPORTANTS DEL
PROJECTE

Aceptació de la copa
menstrual

63%

Recursos

Canvis en el Chhaupadi
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Dificultats:
Aquest any, el principal risc va ser la pandèmia de COVID-19 a tot el món i també en
l'extrem oest del Nepal. Això ha fet que sigui impossible viatjar (per voluntaris internacionals
i socis locals a Kàtmandu).
Per les mesures de tancament, les escoles han estat tancades des de març fins a mitjans
de novembre. Durant la primera setmana de desembre les escoles van tornar a tancar.
A causa de la pandèmia de COVID-19 i les mesures de tancament vigents, als socis locals
els ha estat impossible monitoritzar el projecte al terreny, vam haver de deixar que les
nenes i el govern local ho fessin. Vam aconseguir tenir 2 de les nostres coordinadores i 1
capacitador per ajudar amb la motorització, però havíem de creure que l'ONG local faria el
treball d'acord amb la nostra visió, expectatives, regles i valors.
El projecte només podria implementar-se amb l'autorització i coordinació de govern local. El
risc era que els empleats del govern local no seguissin les pautes correctes durant
l'execució de el projecte.
Aconseguir fons estables per als nostres projectes és la dificultat més gran a la qual ens
afrontem. El projecte funciona molt bé, però no és barat.

Plans pel futur:
Per al proper any, a causa de la covid-19, farem el Rato Baltin + Masks 4 health abans
d'arribar a cada poble, per protegir les nostres formadores i mentores i la gent del poble
que ve als nostres Tallers.
Estem tractant d'aconseguir una donació de copes menstruals per poder donar-les a totes
les dones que vulguin usar-la.
I en associació amb la WTO (World Toilet Organisation) obrirem una empresa social a
Achham per intentar ajudar les dones a guanyar diners. Estem fent ara un estudi sobre els
materials naturals que podem trobar-hi i el que podem fer. Però segur que serà alguna
cosa com tovalloles sanitàries, màscares, espelmes, sabó, etc ...
La idea és ajudar a les dones vídues, les joves que no van poder acabar els seus estudis i
les dones de castes baixes a tenir ingressos regulars que donen dignitat a les seves vides.

GRÀCIES
PER
FER-HO
POSSIBLE.

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