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 Cooperavida ha rebut una subvenció de 
12.500 euros per part de l’Ajuntament vila·
noví per tal de dur a terme un projecte de 
cooperació per millorar les condicions d’un 
orfenat del Nepal. L’objectiu és comprar un 
terreny i un habitatge on ubicar aquesta llar, 
que acull 22 nens, i destinar els diners que 
es paguen ara en lloguer a l’acolliment de 
més nens. 

Segons explica Marc Calvet, fundador de 
Cooperavida, pensem que si comprem un 
habitatge, els nens orfes es podran sen-
tir com a casa. A més, la nova casa serà 
més gran que l’actual i es podran acollir 
més infants. Amb això, els nens que es 
recullin del carrer podran tenir accés a 
escolarització, a assistència sanitària i a 
unes condició d’alimentació dignes. 

Calvet explica que aquest projecte va néi-
xer en un dels viatgers que vaig fer, on 
vaig conèixer aquest orfenat al Nepal. 
Estava en unes condicions molt defici-
tàries, els nens vivien en una casa petita 
i envellida. A més, vam conviure amb 
nens del carrer i vam veure nens d’en-
tre quatre i sis anys dormint entre rates, 
bruts i abandonats i fins i tot alguns es-
nifant cola. Després de viure allà i veure 
aquesta realitat vam tornar amb la idea 
que havíem de fer alguna cosa i vam fun-
dar aquesta entitat per ajudar-los.   

El total del projecte té un cost d’entre 
40.000 i 45.000 euros. La idea és que en-
tre els mesos de febrer i març del 2011 
poguem disposar de tots els diners ne-
cessaris i poder viatjar fins a Nepal per 
realitzar la compra de la propietat. A 
més, explica Marc Calvet, tenim l’asses-
sorament d’un advocat nepalès a Kat-
mandú que ens ajudarà a fer tot aquest 
procediment de manera legal i trans-
parent. L’entitat disposa d’una pàgina web 
(www.cooperavida.org), on anuncien totes 
les activitats que es fan. Marc Calvet explica 
que organitzem des de fires solidàries 
per Nadal, venda de productes, xerra-
des de sensibilització i exposicions fo-
togràfiques, entre d’altres. També hem 
fet tallers introductoris a tècniques 
d’autocreixement i un festival de circ 
a la vela. 

L’últim acte realitzat per recollir fons 
per a aquest projecte de l’orfenat al Nepal 

Un orfenat per a nens del Nepal

L’apunt

Campanya ‘45.000 
vilanovins per 1 euro’

L’ONG Cooperavida continua 
treballant en la seva campanya 
al carrer batejada amb l’eslògan 
45.000 vilanovins per 1 euro que 
demana un euro per cada vilanoví 
per poder aconseguir el projecte 
d’adquisició d’un orfenat per als 
nens del Nepal. A més, de cara  a 
aquest mes de gener, Cooperavida 
prepara una nova activitat que 
tindrà com escenari el Teatre 
Principal de Vilanova i la Geltrú. 
Marc Calvet, representant de Coo-
peravida, explica que serà el 21 de 
gener i consisteix en un espectacle 
de dansa i un altre espectacle de 
batukada. L’entrada serà popular, 
tindrà un preu de cinc euros, i es 
podrà adquirir anticipadament 
a l’Escola de Dansa Carme Gatell 
i Rosa Mari González, al carrer Pi-
capedrers de Vilanova i la Geltrú, 
o el mateix dia de l’actuació a les 
taquilles del Teatre Principal. Tots 
els diners que es recullin aniran a 
parar íntegrament al projecte de 
l’adquisició d’un habitatge que 
farà la funció d’orfenat al Nepal.    

Cooperavida prepara diverses accions per recollir diners per a la causa

L’orfenat del Nepal acull una vintena de nens COOPERAVIDA

Amb la nova llar, els nens tindran millors condicions sanitàries i educatives COOPERAVIDA

va ser el passat mes de desembre. Coopera·
vida va fer una festa solidària a l’Envelat de 
Vilanova, que va comptar també amb la col·
laboració de l’Ajuntament vilanoví. Hi van 
actuar els grups Suîte Momo, La Brigada, 
Elisabeth Raspall i Ana Rossi i els DJ Gruye·
re i Les Enfants. Les entrades per a la festa 
es van vendre a un preu molt popular, a 5 
euros, i hi van assistir més de 200 persones. 
Marc Calvet ha explicat al DIARI que estem 
molt satisfets de com va anar l’acte en 
general, la gent s’ho va passar molt bé i 
això ajudarà a poder donar un orfenat 
a aquests nens del Nepal.  
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