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Introducció

be artsy 2021: més de 18.000€, en finançament col·lectiu i suport, 
d’Oxigen per Nepal, per lluitar contra la covid

Després que el 2020 el projecte principal de be artsy, Galleda 
Vermella, hagués de quedar-se una mica en stand by (encara que les 
nostres mentores locals seguien treballant-hi, i estàvem al corrent 
i en comunicació amb les persones i contraparts a Nepal i la zona 
d’Achham) a causa de l’esclat de la pandèmia, l’any 2021 vam començar 
el febrer amb renovades forces. Per exemple vam posar en marxa el 
Centre de Formació Happy Women per a dones vídues i desafavorides, 
d’acord amb el Municipi de Mangalsen. Es va proporcionar roba per 
cosir mascaretes, també en vam comprar i distribuir. Però la segona 
onada de covid-19 va colpejar fort al país.

Llavors be artsy va començar el finançament col·lectiu Oxygen For 
Nepal que presentem en aquest report. Gràcies a donants particulars, 
i les aportacions econòmiques i de col·laboració de l’ONG “Amics del 
Nepal”, “Petit Món”, “Muntanya Viva”, “Camina Nepal” i més, vam 
aconseguir més de 18.000 euros per aquesta causa que us expliquem 
a l’informe. Passat aquest impasse, i aplicada l’aportació econòmica 
segons els objectius d’aquest projecte concret, els nostres projectes 
Rato Baltin, Edufem, Happy Women (dones d’Achham van fer més de 
10.000 mascaretes, més de 200 compreses reutilitzables i 1.900 bosses 
per a les copes menstruals), Campanya Mask Up a Katmandú de 
donació de mascaretes de cotó natural, a cases de gent gran i orfenats, 
en col·laboració amb Nature Craft, donació de copes menstruals Ruby 
Cup a sanitàries treballant contra la pandèmia, han continuat. Hem 
avaluat que el conjunt de projectes de be artsy 2021 ha tingut 11.812 
beneficiaris (directes).

Però veiem amb detall què ha representat el projecte Oxygen For Nepal.



Antecedents

La segona onada de la pandèmia 
 COVID-19 va implicar que Nepal vis-
qués una mortal crisi sanitària. A mi-
tjans de maig, els casos d’infecció ha-
vien augmentat en un màxim històric 
de més de 9.000, amb un recompte de 
morts de 250. La mitjana de les infraes-
tructures sanitàries existents era insu-
ficient per atendre el nombre creixent 
d’infeccions i molts pacients van ser 
rebutjats del tractament hospitalari.

Les demandes d’equips i infraestruc-
tures mèdiques essencials, com bom-
bones d’oxigen, llits d’hospital, venti-
ladors i equips de seguretat, no es van 
poder atendre a causa de la seva man-
ca de disponibilitat. Aquesta bretxa 
entre oferta i demanda va crear una 
catàstrofe sanitària massiva i va pro-
vocar moltes morts evitables.



Oxigen per al Nepal

Distribució de bombones d’oxigen a Katmandú

CREASION va iniciar el projecte Oxi-
gen per al Nepal, juntament amb di-
versos socis, en resposta a la segona 
onada de la pandèmia. La campanya 
es va concebre en un principi com un 
mitjà per posar a disposició de l’oxigen 
persones i institucions que ho neces-
sitessin, juntament amb subminis-
trament d’equips de seguretat i altres 
productes mèdics essencials. A través 
del suport rebut de socis locals i inter-
nacionals, la iniciativa va arribar a més 
de 25 districtes, oferint ajuda d’emer-
gència. Inicialment, es donava suport 
en forma d’oxigen suplementari per 

salvar la vida, concentradors, vestits 
EPI, màscares, guants, oxímetres i 
desinfectants.

Al llarg dels mesos, a mesura que van 
començar a sorgir altres problemes 
causats per la pandèmia i el bloqueig, 
la campanya va diversificar la seva 
intervenció, per incloure la distribu-
ció d’aliments mitjançant la iniciativa 
#FeedTheWorkers. #RoadToRelief és 
una altra intervenció recent a través 
d’Oxigen per al Nepal, que va propor-
cionar alleujament a les comunitats 
afectades per inundacions de Sindhu-
palchowk, Manang i Lamjung.



Be Artsy ha estat un soci de suport 
crucial pel projecte Oxigen al Nepal i 
l’ha ajudat a ampliar les seves interven-
cions i ampliar la seva assistència a tra-
vés de les intervencions esmentades, 
#FeedTheWorkers i #RoadToRelief.

Distribució de paquets de racionament a Saptari



Utilització del fons

El suport rebut, de Be Artsy, s’ha 
usat per a l’adquisició i distribució de 
bombones d’oxigen de 10 i 40 litres de 
capacitat, reguladors d’oxigen per a 
cilindres de 10 i 40 litres, kits de se-
guretat que inclouen EPIs, màscares, 
guants, oxímetres i termòmetres. Jun-
tament amb els serveis de seguretat, el 
fons també es va utilitzar per a la dis-
tribució de racions d’aliments per a les 
comunitats afectades per inundacions 

i altres grups vulnerables privats dels 
seus ingressos diaris a causa de la pan-
dèmia.

L’assistència es va proporcionar a mu-
nicipis rurals, centres sanitaris i cen-
tres d’aïllament de vuit districtes, jun-
tament amb treballadors de primera 
línia, com les forces de seguretat i tre-
balladors de residus i altres col·lectius 
de persones vulnerables.



O2

S’ha arribat a 8 districtes

900+ beneficiaris

Distribuïts 45 cilindres -  
bombones d’oxigen

627 paquets d’aliments  
proporcionats

165 kits de seguretat mèdica  
distribuïts

Impacte en xifres



Desglossament detallat de la donació

S. No. Districte de la donació Donació Quantitat
1 Kalikot Bombones d’oxigen 2
2 Katmandú Bombones d’oxigen 3
3 Tanahun Bombones d’oxigen 7
4 Gorkha Bombones d’oxigen 10
5 Ramechhap Bombones d’oxigen 3
6 Darchula Bombones d’oxigen 3
7 Samkhuwasabha Bombones d’oxigen 10
8 Humla Bombones d’oxigen 5
9 Nuwakot Paquets d’aliments 166

10 Chitwan Paquets d’aliments 368
11 Saptari Paquets d’aliments 50
12 Sindhupalchowk Paquets d’aliments 43
13 Chitwan Kits de seguretat mèdica 50
14 Kakani Kits de seguretat mèdica 100
15 Darchula Kits de seguretat mèdica 20

Lliurament d’equips de 
seguretat, bombones 
d’oxigen i aliments per 
a la seva distribució a 
Tanahun



Detall de despesa

S.  
No. Ítem Quantitat Unitat

Preu/
unitat 
(NRP)

Sub-Total
(NRP) Observacions

1 Bombona (10L) 10 Peça 12,000.00 120,000.00

2 Bombona (40L) 35 Peça 16,000.00 560,000.00

4 Regulador  
d’oxigen (40 L) 18 Peça 2,800.00 50,400.00

5 Recanvi d’oxigen 
(10 L) 10 Peça 400.00 4,000.00 Inclosa tarifa de 

vehicles

6 Recanvi d’oxigen 
(40 L) 35 Peça 800.00 28,000.00 Inclosa tarifa de 

vehicles

7 Paquet  
d’alimentació 627 Peça 1,600.00 1,003,200.00

Inclou assistèn-
cia pel Monsó 
estacional

8 EPIs i altres  
eines de seguretat 170 Peça 4,688.75 797,087.50

Total (NPR) 2,539,243.75
Total (EUR) 18,087.38

En paraules (NPR): vint-i-cinc lakh trenta-nou mil doscents quaranta-tres
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