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  SINOPSI 

 

El dia 25 d’abril de 2015 un terratrèmol de magnitud 7,8 graus de l’escala de Richter va 

sacsejar el Nepal i va ocasionar més de 3.000 pèrdues humanes i materials. Segons 

l’OCHA-Oficina de Coordinació d’Afers Humanitaris de Nacions Unides a l’Àsia i el 

Pacífic, s’estima que la xifra de persones afectades a l’àrea impactada pel terratrèmol és 

de més de 6,6 milions. 

 

Aquests fets s’agreugen per l’alta vulnerabilitat que pateix el Nepal, un dels països més 

empobrits del món, que pot no estar preparat per donar resposta a un desastre d’aquesta 

magnitud. El Nepal és el país més empobrit del sud d’Àsia. El conflicte intern que 

pateix des de fa anys és un factor que n’ha limitat el desenvolupament. Malgrat els 

Acords de Pau signats l’any 2006, que han suposat una certa estabilitat i han assentat les 

bases per al creiexement, la situació de vulnerabilitat que viu la major part de la 

població nepalesa és molt elevada. 

 

El Govern del Nepal ha declarat l’estat d’emergència a les zones afectades i ha 

sol·licitat ajut internacional. El Govern nepalès confirma que 30 dels 75 districtes del 

país, a l’oest i a les zones centrals (inclosa la Vall de Kathmandú), estan afectats pel 

sisme.  

 

Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català posa en marxa una campanya d’emergència 

dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de donar suport als esforços que 

el propi país ha començat a dur a terme amb l’acompanyament de la cooperació 

internacional. 

 

En aquest sentit, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i a les institucions 

supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població 

damnificada.  
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
AJUNTAMENT D’ALMENAR 

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ARTÉS 

AJUNTAMENT DE BANYOLES 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BOLVIR 

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 

AJUNTAMENT DE CABRILS 

AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE CALELLA 

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CENTELLES 

AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE 

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 

AJUNTAMENT DE GELIDA 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAT 

AJUNTAMENT DE MANLLEU 

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ 

AJUNTAMENT DEL MASNOU 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT DE MONT-RAS 

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ÒRRIUS 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DE PORQUERES 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE LES PRESES 

AJUNTAMENT DE RAJADELL 

AJUNTAMENT DE RIUDARENES 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 
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AJUNTAMENT DE SALOU 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SES GARRIGUES 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE SETCASES 

AJUNTAMENT DE SILS 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILALLONGA DEL CAMP 

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA PALAFRUGELL  

ASSOCIACIÓ PER LA SOLIDARITAT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

CAMPANYA SOLIDÀRIA NEPAL – AJUNT. SANTA CRISTINA D’ARO 

DEPARTAMENT CENTRES CÍVICS I CASALS DE SANTA COLOMA DE 

GRAMENET 

PARRÒQUIA DE LA SANTA CREU DE CABRILS 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORT- AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 

LA BARCA 

TURÓ SOLIDARI (CERDANYOLA DEL VALLÈS) 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes: 

 

NÚM. TÍTOL ESTAT 

2791 AJUDA LOGÍSTICA D’EMERGÈNCIA AL NEPAL-EQUIP DE 

RESCAT EN EMERGÈNCIES CATALUNYA 

Finalitzat 

2792 ACCIÓ HUMANITÀRIA PER ATENDRE LA POBLACIÓ 

AFECTADA PEL TERRATRÈMOL AL NEPAL 

En execució 

2793 REFUGIS D’EMERGÈNCIA PER A LES COMUNITATS 

AFECTADES PEL TERRATRÈMOL DEL NEPAL 

En execució 

2864 TAILORING PROJECT: TALLER DE COSTURA PER A 

DONES VOLUNTÀRIES DE BARRIADES DE KATMANDÚ 

ASSOLADES PEL TERRATRÈMOL. FORMACIÓ DE 

COMPETÈNCIES I GENERACIÓ D’INGRESSOS 

En execució 
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PROJECTE 2791 

 

AJUDA LOGÍSTICA D’EMERGÈNCIA AL NEPAL-

EQUIP DE RESCAT EN EMERGÈNCIES 

CATALUNYA 
 

 País: NEPAL 

 Regió: SINDHULPALCHOK  I NUWAKOT 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA / PETIT MÓN / AMICS DEL 

NEPAL / RUIDO PHOTO 

 

Data aprovació: 08/06/15 

Període finançament: 2015 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:   28.450,00 euros 

Aportació contrapart: 12.500,00 euros 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  15.950,00 euros 

Aportació del FONS:  15.950,00 euros 

10% de gestió: 1.595,00 euros 

Import total a finançar: 17.545,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

Aquest projecte s'emmarca dins la campanya d'emergència de resposta als efectes del 

terratrèmol al Nepal. El passat 15 de maig de 2015 un equip voluntari format per quatre 

membres de l’EREC-Equip de Rescat en Emergències Catalunya i un fotògraf de 

RUIDO Photo es van desplaçar a Katmandú amb material i eines per  a la reconstrucció 

i avituallament d'habitatges col·lapsats durant els terratrèmols del 25 d’abril i 12 de 

maig al Nepal.  

 

Aquesta primera unitat de personal de l’EREC va treballar al país fins al 8 de juny, amb 

l’objectiu de detectar i accedir a zones més afectades pels sismes (districtes de Dholkha, 

Nuwakot i Sindhulpalchok). L'equip va comptar amb la col·laboració logística de 

personal expatriat de les organitzacions Amics del Nepal i Petit Món a Katmandú.  La 

necessitat més urgent identificada és la de construccions d’emergència més solides per 

poder passar el monsó i latrines per evitar epidèmies com la còlera causades pels 

aiguats. El monsó és l’època entre mitjans de juny i setembre on al Nepal cauen 

diàriament pluges torrencials i fortes ventades que dificulten molt la mobilitat pel país i 

moltes zones rurals queden aïllades.  

 

En la primera missió al Nepal, l'equip EREC i voluntaris nepalesos han realitzat tasques 

de rehabilitació i restauració de cases, transport del material o col·locació de tendals. 

L’equip transporta eines mecàniques com motoserres, radials i generadors, que agiliten 

molt les tasques de reconstrucció en poblacions rurals. Aprofitant el desplaçament a 

zones afectades acompanyen al projecte joves nepalesos voluntaris de moviments 

escoltes, molt arrelats al país, que ajuden l’equip de l’EREC en les tasques de terreny.  
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La proposta presentada contempla activar una segona missió amb un segon equip 

operatiu amb cinc nous membres de l’EREC per fer el relleu al primer equip i continuar 

el projecte durant els mesos de juny i juliol al districte de Sindhulpalchok, amb gran 

densitat de població i molt afectada pel primer terratrèmol.  

 

Es contempla fer una segona intervenció de suport logístic, fonamentada en el 

repartiment de materials no alimentaris: eines, lones, claus, generadors elèctrics,  

estructures de latrines, làmines i refugis cilíndrics metàl·lics, per a 100 famílies 

damnificades dels districtes de Sindhulpalchok  i Nuwakot.    

 

S’ha establert un canal de facebook del projecte on es pot anar fent seguiment de totes 

les intervencions amb material gràfic (https://www.facebook.com/LogisticHelpNepal) 

enllaçat amb els diferents canals de comunicació de les entitats col·laboradores. Durant i 

després del projecte també es realitzaran activitats de sensibilització i suport al projecte 

als municipis que hi han donat suport.  

 

Les accions ja en curs són el pròxim 31 de maig a les Jornades de Solidaritat de Sant 

Feliu del Llobregat o la Cursa dels Covards de Piera, que donarà al projecte els 

beneficis de la inscripció d’aquesta cursa de muntanya. 

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2782 - RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL 

 

  SEGUIMENT 

 

OCTUBRE 2015 

 

L’informe final que es presenta ha estat elaborat per ACCIÓ SOLIDÀRIA I 

LOGÍSTICA i cobreix el període comprès entre el 15 de maig i el 26 de setembre de 

2015. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ  
 

El passat 15 de maig un equip voluntari format per cinc membres de l’EREC (Equip de 

Rescat en Emergències Catalunya) es va desplaçar a Nepal amb materials i eines per 

col·laborar en la reconstrucció d'habitatges col·lapsats durant els terratrèmols del 25 

d’abril i del 12 de maig, col·laborar amb les persones desplaçades i avituallar en la 

mesura del possible la població afectada. 

 

És una primera unitat de personal EREC que treballa al país fins el 7 de juny i que 

accedeix a les zones més afectades pels sismes (districtes de Dholkha, Nuwakot i 

Sindhulpalchok). 

 

Els equips de l’EREC se centren a ajudar a pal·liar les deficiències que existeixen en 

habitatge i refugis de persones, especialment en zones de muntanya i grups més 

desfavorits de Katmandú. Unes de les necessitats més urgents que es detecta és la 

https://www.facebook.com/LogisticHelpNepal
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construcció de refugis d’emergència més sòlids per poder passar el monsó. El monsó és 

l’època entre mitjans de juny i setembre durant la qual al Nepal cauen diàriament pluges 

torrencials i fortes ventades que dificulten molt la mobilitat pel país i moltes zones 

rurals queden aïllades. 

 

La metodologia de treball consta de contactar amb habitants i autoritats de zones 

afectades per detectar poblacions concretes i necessitats específiques. A partir d’aquesta 

informació es prepara una caravana amb camions i conductors locals contractats i 

materials necessaris. La distribució de tot aquest material es fa en coordinació amb els 

líders municipals de cada districte per garantir que l’ajuda arriba a les famílies més 

necessitades. Aquestes caravanes van sempre acompanyades de l’equip EREC i 

voluntaris nepalesos. Els membres de l’EREC s’estan a les poblacions on es reparteix 

l’ajuda entre dos i cinc dies per realitzar tasques de rehabilitació i restauració 

d'habitatges, transport del material, desenrunament, col·locació de tendals i atenció 

sanitària. L’equip transporta eines mecàniques com motoserres, radials i generadors que 

agiliten molt les tasques de reconstrucció a les poblacions rurals. Aprofitant el 

desplaçament a zones afectades acompanyen el projecte joves nepalesos voluntaris de 

moviments escoltes, molt arrelats al país, que ajuden l’equip EREC en les tasques sobre 

el terreny. 

 

A partir del dia 6 de juny arriba a Katmandú el segon equip operatiu amb cinc nous 

membres de l’EREC per fer el relleu al primer equip i continuar el projecte durant 

aquest  mes. La metodologia de treball és la mateixa adaptada sempre a la realitat del 

país i les seves necessitats que es modifiquen setmana a setmana. Es continua treballant 

en el subministrament d’eines i materials per a la millora, i en alguns casos, la 

construcció de refugis i d’habitatges.  

 

Passat el període d’afectació del monsó, Acció Solidària i Logística envia al Nepal al 

tercer grup de voluntaris. Aquest cop són quatre membres de l’EREC i dos voluntaris de 

l’associació. Aquest grup gestiona un important enviament de roba tècnica d’abric, molt 

necessària per a la imminent arribada de l’hivern. 

 

Es continua la tasca de revisió d’edificis, subministrament d’eines i materials per a 

refugis i, en alguns casos, es fa la construcció del refugi establert per l’EREC. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  
 

Els passats 25 d’abril i 12 de maig de 2015, el Nepal va patir dos terratrèmols de 7,8 i 

7,4 graus a l’escala de Richter. Per culpa d’aquests dos terratrèmols van perdre la vida 

prop de 10.000 persones, unes 20.000 van resultar ferides i gairebé un milió de famílies 

va quedar sense casa.  

 

Des d’ASL, mitjançant el seu equip EREC (Equip de Rescat en Emergències de 

Catalunya) vam seguir en tot moment les notícies que arribaven del Nepal amb intenció 

de desplaçar-nos-hi. Durant prop de dues setmanes es van fer gestions amb el consolat 

nepalès a Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament i algunes ONG que treballen habitualment 

al país. Fruit d’aquests contactes vam començar a treballar amb Amics del Nepal per 

mirar de coordinar el desplaçament d’un equip de l’EREC per ajudar en la fase 

d’emergència. També es va acabar afegint a l’equip la Fundació Petit Món, que gestiona 

una casa d’acollida a Katmandú.  
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El segon terratrèmol va acabar de desencallar el procés de resposta que s’estava 

elaborant i finalment el dia 15 de maig a la tarda, l’EREC expatriava un primer grup de 

cinc voluntaris.  

 

La feina d’aquest primer equip desplaçat va consistir bàsicament a crear tots els 

contactes que permetessin trobar llocs on destinar l’ajuda, també com ubicar proveïdors 

de materials, intentar dissenyar una intervenció estàndard i començar les tasques de 

reconstrucció a les zones rurals del país. Les activitats desenvolupades en aquest 

període són: 

 

A Katmandú: Revisió dels edificis públics i apuntalaments d’urgència de Siphal Child 

Protection Home, Centre d’acolliment de Sano Sansar i l’Hospital Ortopèdic del barri 

de Jorpati. Apuntalament de cases particulars per poder retirar els aliments 

emmagatzemats dins. 

 

Al districte de Dholkha: Suport a una caravana de 14 camions amb 60 tones d’aliments 

(arròs, llenties, oli i sal) i lones a la població de Babare, zona de molt difícil accés molt 

a prop de l’epicentre del terratrèmol del passat dia 12 de maig. Aquesta expedició ha 

estat organitzada per societat civil nepalesa amb l’ajuda de les ONG col·laboradores del 

projecte d’Ajuda Logística d’Emergència al Nepal. 

 

Al districte de Nuwakot: Caravana pròpia de l’EREC a la població de 

Khadkavanjyang. Reparació de refugis de planxes metàl·liques i desenrunament de 

primeres i segones plantes, per poder aprofitar les plantes baixes per a gent gran sense 

familiars. També es reparteixen tendals, filferro, claus i eines.  

 

A partir d’aquí, veient que la necessitat més important és la construcció de refugis 

d’emergència però amb un mínim de garanties per aguantar el monsó i segurament uns 

mesos més, sorgeix la idea de començar a construir cases amb tres tubs d’acer corbats i 

tapats amb xapa galvanitzada. Es tracta d’un disseny molt ben estudiat i posat en 

pràctica en altres terratrèmols, fàcil de muntar, econòmic, sòlid i espaiós. 

 

Al districte de Sindhulpalchok: Caravana pròpia de l’EREC a la població de Chimling. 

Construcció de 10 refugis amb planxes metàl·liques semicilíndriques per a famílies i 

persones grans sense recursos i afectades per la destrucció dels seus habitatges. En pocs 

dies més l’equip es torna a desplaçar a la mateixa població on construeix vuit refugis 

més i reparteix un centenar de xapes metàl·liques, filferro i claus per millorar els 

habitatges actuals ja construïts per la població. També es construeix una latrina doble 

ala zona comunitària de l’escola. 

 

A partir del dia 6 de juny arriba a Katmandú el segon equip operatiu amb cinc nous 

membres de l’EREC per fer el relleu del primer grup i continuar el projecte durant 

gairebé un mes. La metodologia de treball és la mateixa adaptada sempre a la realitat del 

país i les necessitats es modifiquen setmana a setmana. 

 

Durant aquest període de temps els voluntaris han treballat a la ciutat de Katmandú i 

voltants. S’ha col·laborat amb diverses associacions i col·lectius com, Tens Nepal, Hugs 

Nepal, Petit Món, Scouts i Mundos Nómadas/Terrance. S’han construït amb estructura 

de bambú i plàstic una escola, dos pavellons multiús i un d'auxiliar i un sistema per 

recollir l'aigua de pluja en un gran campament instal·lat en un solar per a la gent que va 
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perdre casa seva després del terratrèmol. Els pavellons fan servei d’escola i 

multifuncions a una població d’unes 3.000 persones. 

 

Construcció de tres refugis amb xapa a l'orfenat de Satdobato, per a la millora de les 

condicions de vida dels nens. 

 

Construcció de tres refugis amb xapa a Godawari, destinats a dormitori de gent que 

havia d'abandonar casa seva. 

 

Construcció de dos refugis de xapa en un barri perifèric a prop de Katmandú, per a Suni 

Fundation Nepal, per la millora de les condicions de vida dels nens. 

 

Al districte de Sindupalchok  es fa un repartiment massiu de materials als pobles de 

muntanya de Wangujhe (81 famílies), Jhirgau (63 famílies), Chaindada (73 famílies), 

Pokari (55 famílies) i Chanaute (121 famílies). El repartiment consisteix en la donació 

de plaques metàl·liques (1.200 peces), filferros, claus, tisores tallametalls, mànegues de 

PVC per conduir aigua potable, medecines, sabó, menjar i roba. 

  

També s’ha prestat atenció sanitària a nombroses persones, sobretot per ferides 

infectades en les extremitats, erupcions cutànies, problemes de fongs, alteracions en els 

ulls i mals de cap. 

 

El tercer equip de voluntaris de l’EREC marxa al Nepal el 3 de setembre. La seva 

partida es veu endarrerida respecte als altres grups, a causa de la parada obligada 

d’activitats pels efectes del monsó. Aquest cop es desplacen quatre voluntaris juntament 

amb dos socis més de la nostra ONG i un important enviament de roba tècnica d’abric, 

que pretén col·laborar a suportar la imminent arribada de l’hivern a les zones de 

muntanya. 

 

Les intervencions que es realitzen són a Katmandú i voltants: Donació de roba d’abric, 

calçat i roba de nadó a l’Orfenat Sano Sansar (gestionat per Petit Món, on hi ha 30 

nens). 

 

Donació de material divers i roba tècnica als bombers de Katmandú, necessària per 

millorar el treball de rescat que realitzen. 

 

L’orfenat Baby Life a Kirtipur és una institució que acull 23 nens i nenes de 3 a 14 

anys amb VIH. L’orfenat/escola on estaven va quedar precintat després del terratrèmol i 

van ser traslladats a un refugi de plàstic d’on també havien de marxar per instal·lar-se en 

un terreny on definitivament, diuen, construiran el nou edifici. En aquest moment 

només tenien uns plàstics per aixoplugar-se. Allí hi construïm tres refugis de xapa per  

poder encabir els nens i materials.  

 

També es fan revisions diverses d’edificis d’orfenats a la ciutat. 

 

Classes de com actuar en cas d’incendi i utilització d’extintors en un institut del barri de 

Boudhanat. 
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Donació de material escolar a dues escoles de la població de Paithing: Llapis, gomes, 

maquinetes, un parell de llibretes per alumne, sabó, pasta de dents, raspalls i retoladors 

per a pissarres. El material és per a 576 alumnes i professors. 

 

A la població de Mankha, districte de Sindhupalchowck, s’hi fan donacions 

d’aliments per un mes, (30 kg arròs, 5 kg de llenties i 2 l d’oli per família), roba d’abric, 

xapes galvanitzades, filferro i claus per a la reconstrucció i la millora dels refugis de 18 

famílies dàlit (classe més baixa de ciutadans del Nepal). 

 

Construcció de cinc refugis del model adoptat per la nostra associació a famílies dàlit de 

la població. 

 

Donació de les xapes necessàries per acabar el sostre de l’estructura de la nova escola 

provisional del poble (190 xapes pel col·legi de 350 nens). 

 

Donació de dues peces de roba d’abric per família a un total de 300 famílies. 

 

A Bhainse, districte de Nuwakot, es treballa en el projecte de reconstrucció de l’escola 

i residència per a nens invidents (és una de les poques que hi ha al país).  S’ha 

desmuntat teulada, encavallada i s’han desenrunat les parets caigudes de l’aula per tal de 

construir l’edifici del projecte nou. 

 

OBJECTIUS I RESULTATS 

 
Objectiu general: Proporcionar ajuda d’emergència a la població afectada pels terratrèmols del Nepal. 

 

Indicadors previstos de l’objectiu general: 

 

Nombre d'afectats assistits 

Quantitat de material repartit 

 

Fonts de verificació:  

Imatges, documents d’enviaments i compres i 

factures de compra de materials. 

 

Objectiu específic 1: Revisió del màxim nombre possible d’edificis amb afectacions estructurals i 

realitzar-hi els apuntalaments necessaris. 

Indicadors previstos: 

 

Nombre d'edificis revisats 

 

 

Objectius assolits: 

 

Revisió i diagnòstic de set edificis 

afectats estructuralment i 

apuntalament d’urgència de dos. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges i factures de 

compres. 

 

Resultat esperat 1: Es dóna resposta a les patologies detectades i es posen en ús la totalitat dels edificis 

revisats. 

Indicadors previstos: 

 

 

 

Resultats assolits: 

 

-Es descarten afectacions importants 

en les estructures revisades. 

Apuntalament d’urgència a l’espera 

de la reparació final a càrrec del 

Govern en un orfenat. 

- S'aconsegueixen recuperar uns 

3.000 kg d’arròs emmagatzemat en 

un edifici afectat. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges 
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Objectiu específic 2: Col·laboració en el repartiment d’aliments a poblacions de difícil accés i famílies 

de casta baixa. 

Indicadors previstos: 

 

Quantitat d'aliments repartits 

Nombre de beneficiaris 

Objectius assolits: 

 

Treball de repartiment d’aliments a la 

població de Babare. Donació 

d’aliments a 18 famílies de classe 

baixa. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges. 

 

Resultat esperat 2: Tots els aliments que es pretenia repartir arriben a les famílies afectades i es 

reparteixen de manera justa i equitativa. 

Indicadors previstos: 

 

Quantitat d'aliments repartits 

Nombre de beneficiaris 

Resultats assolits: 

 

Es col·labora en el repartiment de 60 

tones d’arròs a diverses poblacions. 

Repartiment d’aliments per un mes, a 

18 famílies amb molta necessitat de 

classe baixa. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges. 

 

Objectiu específic 3: Repartiment d’eines, materials, tendals i xapes galvanitzades per  a la millora de 

refugis i habitatges de la població. 

Indicadors previstos: 

 

Quantitat de material repartit. 

Nombre de beneficiaris. 

Objectius assolits: 

 

Repartiment de moltes eines, tendals i 

xapes a la població. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges i factures de 

compres. 

 
 

Resultat esperat 3: Tot el material que es pretenia repartir arriba a les famílies afectades i es reparteix 

de manera justa i equitativa. El material, a més, resulta de gran utilitat als beneficiaris. 

Indicadors previstos: 

 

Quantitat de material repartit. 

Nombre de beneficiaris. 

Resultats assolits: 

 

Es reparteixen 2.000 xapes 

galvanitzades, 300 martells, 100 

tisores talla xapa i 500 serres de fusta. 

També es reparteixen mànegues, 

molts kg de claus i filferro per 

millorar els habitatges. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges i factures de 

compra. 

 

Objectiu específic 4: Construcció de refugis de xapa a famílies sense recursos i orfenats sense 

instal·lacions. 

Indicadors previstos: 

 

Quantitat de material repartit. 

Nombre de beneficiaris. 

Objectius assolits: 

 

Es construeix un total de 44 

habitatges simples de xapa per a 

famílies i vuit refugis triples i quatre 

pavellons per escoles, orfenats i 

institucions. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges i factures de 

compres. 

 

Resultat esperat 4: Es millora l’espai d’habitabilitat de grups de persones i, en el cas de les famílies, 

s'aporta l’únic refugi segur que poden tenir per viure. 

Indicadors previstos: 

 

Grau de satisfacció mostrat per 

les famílies. 

 

Resultats assolits: 

 

Millora de l’espai, afectant  centenars 

de persones. Donació d’un refugi 

digne a famílies sense recursos. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges, visites posteriors a 

les famílies. 
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Objectiu específic 5: Repartiment de roba d’abric per ajudar en les condicions de vida de les persones 

davant la imminent arribada de l’hivern. Repartiment de roba tècnica als bombers de Katmandú. 

Indicadors previstos: 

 

Quantitat de roba repartida. 

Nombre de beneficiaris. 

 

Objectius assolits: 

 

Repartiment de roba d’abric a més de 

350 famílies de zones de muntanya. 

Repartiment d’equips als bombers de 

Katmandú. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges, albarà de roba 

enviada. 

 

Resultat esperat 5: El pas de l'hivern es fa una mica més suportable a les persones beneficiaries. Es 

milloren les condicions laborals dels bombers de Katmandú. 

Indicadors previstos: 

 

 

 

Resultats assolits: 

 

Es reparteixen dues peces de roba a 

més de 350 famílies.  

Equipament amb roba tècnica contra 

incendis a la majoria de personal del 

servei dels bombers de Katmandú. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges. Visites posteriors 

 

Objectiu específic 6: Treball de desenrunament de l’estructura del col·legi de nens invidents de Bhainse, 

per poder començar amb la reconstrucció. 

Indicadors previstos: 

 

Estat de l'estructura en finalitzar 

les tasques de desenrunament. 

 

Objectius assolits: 

 

S’aconsegueixen desenrunar i 

classificar tots els espais de l’antiga 

escola ensorrada. 

Fonts de verificació: 

 

Imatges. 

 
 

Resultat esperat 1.1: Es fan els primers treballs necessaris per a la reconstrucció de l’escola. 

 

Indicadors previstos: 

 

 

 

Resultats assolits: 

 

La fase de desenrunament i neteja de 

l’espai queda finalitzada. 

Fonts de verificació: 

Imatges. 

 
 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 

 

Resum de l’estat de les activitats i grau de compliment 

 

Activitats planificades 
Estat de les activitats (en relació al cronograma) Grau de 

compliment 
(en %) Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1 ESTADA DELS EQUIPS EREC       X        90 

2 CERCA DE FINANÇAMENT       X        90 

3 SENSIBILITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DEL 
PAÍS I DE LA TASCA FETA PER L'EREC 

      X        70 

4 JUSTIFICACIÓ DE LES DONACIONS I 
SUBVENCIONS REBUDES 

          X         85 

 

Altres objectius assolits: 

 

A banda dels objectius preestablerts, creiem que la nostra presència al Nepal ha tingut 

un petit efecte mediàtic a l'entorn de la nostra entitat. Això creiem que ha servit per 

sensibilitzar encara més la gent del nostre entorn de la situació en què va deixar aquell 

país el terratrèmol. Hem rebut molt suport, tant emocional com econòmic, per part de la 

ciutadania i segurament com mai abans havíem rebut. 
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D'altra banda, també volem destacar l'efecte positiu que creiem que hem tingut sobre els 

beneficiaris, no per un efecte materialista de la nostra ajuda, que també, sinó l'ajut 

emocional que han provocat les nostres estades a la zona sobre les víctimes, massa 

sovint desemparades de tota ajuda del govern nepalès. 

 

Altres activitats realitzades: 

 

 Realitzem classes d’extinció d’incendis a alumnes d’un institut i joves refugiats 

a les instal·lacions d’un hotel. 

 Es presta atenció sanitària a nombroses persones per ferides diverses infectades, 

erupcions cutànies, fongs, alteracions als ulls i mals de cap. 

 Repartiment de material escolar a dues escoles (576 alumnes i professors). 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
 

Els objectius assolits pels equips de voluntaris durant la nostra intervenció els 

contemplem com a molt positius en relació al temps i al finançament empleats. 

 

Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 

projecte 
 

Totes les donacions i repartiments realitzats s’han fet amb la col·laboració i la 

implicació de les autoritats i afectats. Els afectats s’han implicat en els transports de 

materials, la construcció d’habitatges i pavellons comunitaris, l’alimentació de 

voluntaris, etc. També s’ha comptat amb la participació activa de voluntaris dels Boy 

Scouts de Nepal, nois joves amb molta empenta i ganes de col·laborar: han treballat amb 

nosaltres des del primer dia en feines diverses, però destaca la tasca de traducció i enllaç 

amb els afectats. 

 

Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del 

projecte  
 

L’associació ha empleat un total de 16 voluntaris desplaçats, eines manuals i maquinària 

per a la realització de tasques de construcció i enderrocament. El finançament empleat 

ha consistit en la subvenció del Fons Català, aportacions econòmiques de les 

associacions Petit Món, Amics del Nepal i Shanga Activa. 

 

Viabilitat i sostenibilitat 
 

Es tracta d’un projecte d’ajut en situació d’emergència on la viabilitat de futur no es 

contempla igual. De totes maneres, i dins del context on viuen les persones al Nepal, els 

subministraments de materials i la construcció de refugis, té un alt valor i seran molt 

útils durant molt de temps. 

 

 

 

 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

 

Hipòtesis i factors externs 
 

La situació d’emergència viscuda ha obligat els grup de voluntaris a variar i adaptar el 

tipus d’ajut i la ubicació permanentment, fet atribuïble a la pròpia situació i a la manera 

de viure de la gent de Nepal, on tot és negociable i variable. 

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 
 

El tipus de vida de la població del Nepal, on tot el que avui pot ser  necessari ho deixa 

de ser demà, és el punt més feble del projecte. Alhora aquesta  situació i la capacitat 

d’adaptació dels nostres grups a les noves situacions és el punt més fort de la nostra 

actuació i els seus resultats. 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

L’associació ha realitzat fins ara tot un seguit d’activitats destinades a la difusió 

d’activitats, sensibilització envers el terratrèmol del Nepal i a la recaptació de fons 

destinats a pal·liar-ne els efectes. Les activitats realitzades son: 

 

 Dues campanyes de recollida de fons a través de les xarxes socials i en cercles 

on ASL té presència. 

 Participació en un acte solidari i concerts a Cerdanyola del Vallès. 

 Participació en la Festa pel Nepal al Tibidabo, Barcelona. 

 Organització de la Festa Solidària a Vilassar de Mar. 

 Participació a la Fira Solidària pel Nepal de Tortosa. 

 Participació en una xerrada-col·loqui sobre la situació del Nepal a Barcelona. 

 Participació en dues fires solidàries a Barcelona. 

 Organització d’una activitat de Clowns de carrer solidaris a Barcelona. 

 Organització d’un espectacle de conta-contes pel Nepal a Barcelona. 

 Organització del concert solidari de rock dur a l’Hospitalet. 

 Participació a la Fira de l’Esperança al Prat de Llobregat. 

 Disseny i muntatge d’una exposició d’imatges sobre el Nepal, els efectes del 

terratrèmol i el treball del grup EREC. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

Valorem positivament el treball i l’ajut realitzats a les zones afectades pel terratrèmol. 

En aquest moment creiem, igual com altres organitzacions, que cal tancar la fase 

anomenada d’emergència per dedicar-nos a elaborar projectes de desenvolupament 

destinats a la reconstrucció definitiva i a la normalització de la vida al país. 
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

OCTUBRE 2015 

 

1r GRUP EREC 

 

 
Revisió i apuntalament edifici 

 

 

 

 

 
Hospital ortopèdic de Jorpati 
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Recuperació d’aliments a Patan 

 

 

 

 
 

Reparació d’habitatges a Khadkavanjyang Nuwakot 
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Reparació d’habitatges a Khadkavanjyang Nuwakot 

 

 

 

 
 

Rehabilitació i construcció d’habitatges a Chimling-Sindhulpalchok 
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Rehabilitació i construcció d’habitatges a Chimling-Sindhulpalchok 
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Rehabilitació i construcció d’habitatges a Chimling-Sindhulpalchok 

 

 

 

 
 

Assistència sanitària a la població 
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2n GRUP EREC 

 

 

 

 

 
 

 

 

Instal·lacions campaments Katmandú 
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Instal·lacions campaments Katmandú 

 

 

 

 

 
 

Repartiment de materials i eines a la població 
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Instal·lacions campaments Katmandú 

 

 

 

 

 
 

Assistència sanitària 
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3r GRUP EREC 

 

 

 

 
 

Assistència sanitària 

 

 

 
 

Classes d’extinció d’incendis 
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Repartiment i construccions a Mankha - Sindhupalchok 
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Repartiment roba tècnica i d’abric a Mankha – Sindhupalchok 
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Rehabilitació escola nens invidents de Bhainse – Nuwakot  
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Repartiment material escolar a Paithing 

 

 

 

 


