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L’èxit del primer vuit mil femení de l’Estat 
espanyol, (1989 - Cho-Oyu, 8.201 m) 
em va animar a continuar organitzant 

expedicions a cims de vuit mil metres i cada 
una d’elles em feia sentir més agraïda per 
l’ajuda dels xerpes. Després de set vuit mils, 
vaig decidir que era hora de fer quelcom pels 
que tant m’havien ajudat, i durant els darrers 
17 anys m’he dedicat a ajudar-los a millorar la 
seva vida. L’any 1999 vaig passar tres mesos 
a Yarmasing, a prop del Tibet, construint una 
escola de cinc aules per a més de cent nens –la 
primera de vuit escoles de grau i dues d’oficis 
que vaig ajudar a construir a través de Namlo 
International, la primera ONG que vaig fundar 
i amb la qual també vaig treballar en projectes 
de desenvolupament i d’escoles agermanades 
al Nepal. Quan l’organització va entrar en 
una etapa més madura, i conscient de la 
importància de perpetuar-la més enllà del seu 
fundador, vaig treballar amb la Junta directiva 
per completar amb èxit la meva transició. 
Simultàniament, donat que algunes de les 
escoles agermanades estaven a Catalunya, i que 
també n’hi havia d’altres que volien participar, 
l’any 2011 vàrem crear a Barcelona l’Associació 
Namlo Europa, amb l’objectiu inicial d’oferir 
un millor servei a mestres i escoles locals, així 
com de facilitar l’intercanvi d’experiències i 
millorar la situació de les persones del Nepal a 
través de programes educatius i de suport a les 
comunitats nepaleses, que potenciessin la seva 
autosuficiència. 

Durant aquests darrers anys, he tingut el 
plaer de col·laborar amb els altres membres 
de la Junta directiva de Namlo Europa i amb 
l’ajuda de molts voluntaris hem aconseguit 
grans reptes. Entre ells, demostrar la capacitat 
d’implementar projectes, la qual cosa ens va

permetre obtenir el certificat de desgravació 
fiscal com a ONG. Això va ajudar a incrementar 
donacions individuals, institucionals i 
comercials i a poder construir la primera 
l’escola de Namlo Europa (primavera del 
2015) –una escola de dos pisos i quatre aules a 
Kamdhenu (Nepal) per a 200 nens i nenes. 

Gràcies a l’entusiasme de molts voluntaris que 
van organitzar activitats per recaptar fons, a la 
col·laboració voluntària i sobre el terreny d’en 
Guillermo de la Figuera, enginyer civil que va 
gestionar el projecte, i gràcies a la participació 
voluntària de 186 persones de la comunitat de 
Kamdhenu, vàrem acabar de construir l’escola 
abans de la data prevista i amb un pressupost 
inferior al que havíem estimat. 
 
Amb l’èxit de la construcció de la primera 
escola, va arribar el terratrèmol del Nepal 
del 25 d’abril 2015 i la destrucció total de la 
comunitat de Yarmasing. Més de 200 famílies 
que conec des del 1999 ho van perdre tot. El 
compromís de Namlo Europa d’ajudar els més 
necessitats ens va portar a la difícil tasca de 
l’ajuda humanitària: durant la resta de l’any 
2015 vam treballar directament, i també en 
cooperació amb altres organitzacions, per 
donar suport als habitants de Yarmasing. 
Després del terratrèmol, el Govern del Nepal 
va estimar que la zona era massa perillosa i 
els va obligar a marxar de la seva comunitat 
i traslladar-se a un campament temporal a 
Katmandú, on estan vivint fins que es pugui 
començar a reconstruir el poble. Des de 
Namlo Europa hem fet tot el possible per 
millorar el seu dia a dia i, per exemple, els 
hem proporcionat plataformes per elevar les 
tendes, matalassos, uniformes perquè els nens 
i nenes puguin continuar la seva educació en 
una escola a prop del campament. El treball 
en operacions de socors i les dificultats de 

1. CARTA DE LA PRESIDENTA DE 
NAMLO EUROPA
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reconstrucció han estat, i continuen sent, el 
repte més gran per a Namlo Europa, però amb la 
determinació de continuar lluitant per reconstruir 
les seves vides, estem segurs que, entre tots, 
aconseguirem que tornin a prosperar.  

A principis de setembre, una família de 4 
voluntaris de Terrassa van portar material escolar 
a l’escola de Kamdhenu i van ensenyar als mestres 
com utilitzar-lo. Durant la seva estada, també 
van mostrar com treballar en grups, així com 
tècniques interactives per estimular els alumnes 
i ajudar a millorar els resultats escolars. Aquests 
nous mètodes d’aprenentatge va interessar molt 
al professorat de l’escola, que ens va sol·licitar 
l’ajuda d’altres voluntaris per seguir innovant en 
l’ensenyança a l’escola. 

El novembre del 2015, amb l’ajuda econòmica de 
la Fundació Darwin de Barcelona, i acompanyats 
per la seva fundadora, Montse Ubach, vam 
organitzar un viatge educatiu amb 16 estudiants 
(8 nens i 8 nenes) i 4 professors de l’escola 
de Kamdhenu al Parc Nacional de Chitwan 
(Nepal). L’objectiu del viatge era que els alumnes 
prenguessin consciència sobre la importància de 
preservar la natura i no maltractar els animals. Els 
estudiants es varen convertir en els ambaixadors 
d’aquest missatge per a la resta dels alumnes de 
l’escola.

Tots els èxits assolits durant el 2015 han estat 
gràcies al suport de voluntaris, entitats i empreses 
que se senten identificats amb els valors i 
objectius de Namlo Europa i que volen formar 
part d’aquesta gran família solidària que és Namlo 
Europa. Nous grans reptes ens acompanyaran 
durant l’any 2016 i confiem amb tots vosaltres per 
poder continuar ajudant el Nepal.

Magda Nos 

Presidenta i fundadora de Namlo Internacional i 
Namlo Europa
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Namlo Europa és una associació sense ànim 
de lucre, ni cap afinitat política o religiosa, que 
treballa per combatre la pobresa a través de 
l’educació mitjançant el desenvolupament de 
projectes i accions al Nepal, que ajudin a millorar 
la situació de les comunitats més desfavorides, i 
sobretot potenciant l’autosuficiència.

2. QUI SOM

Magda Nos, fundadora de l’associació, és una 
dona amb un llarg historial alpinístic. Va començar 
amb petites vies d’escalada a Montserrat, i 
posteriorment va realitzar set expedicions en 
muntanyes de més de 8.000 m  –YalungKang, 
Cho-Oyu, Gasherbrum II, Shishapangma, Everest, 
BroadPeak i Kangchenjunga. El 19 de setembre 
de 1989 va canviar la història de l’alpinisme 
femení del nostre país quan, juntament amb 
Mònica Verge, va aconseguir el primer vuit mil 
femení català i de l’Estat espanyol (Cho Oyu, 
8.201 m).
Amb els anys, va sentir la necessitat d’agrair 
l’ajuda que havia rebut dels xerpes durant les 
seves expedicions a l’Himàlaia i va decidir que 
l’educació era el millor regal que els podia fer. 
Per poder convertir aquest nou repte en  
realitat, el 1999, aprofitant unes conferències 
que feia per a The North Face als Estats Units, 
va aconseguir recollir els fons necessaris per 
construir una primera escola al Nepal i va fundar 
Namlo International. 
Namlo també potencia les classes d’educació 
d’adults, així com l’aprenentatge d’oficis, la qual 
cosa els permet crear els seus propis negocis i 
arribar a l’autosuficiència.
En el programa d’agermanament d’escoles de
Namlo hi han participat més de 2.300 nens de 
Catalunya i dels EUA. Atès que algunes de les 
escoles agermanades són a Catalunya, i que 
hi ha moltes altres escoles que també volen 
participar en el programa d’agermanament, 
el 22 de juliol de 2011 es va crear a Barcelona 
l’Associació Namlo Europa.

3. COM VA SORGIR NAMLO

Què significa Namlo

Namlo és el nom en nepalès de la cinta de 
cànem amb la qual les persones transporten les 
càrregues al Nepal. Aquesta cinta serveix per 
portar el pes del cistell que carreguen a l’esquena 
amb qualsevol cosa que hagin de transportar.
L’objectiu de Namlo Europa és “ajudar la gent a 
portar el pes de la vida a través de l’educació”.
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Namlo Europa treballa per combatre la pobresa a través de l’educació i el desenvolupament de projectes i 
accions que ajudin a millorar la situació de les comunitats rurals més desfavorides. 
Considerem que l’educació és la base del desenvolupament en una societat globalitzada i molt avançada 
tecnològicament. Els nens i joves són protagonistes en la construcció d’un futur millor i, des d’aquest vessant, 
la seva formació adquireix un valor de gran importància. 
Per això, Namlo Europa ha assumit el compromís de treballar en favor de l’accés a l’educació i la igualtat 
d’oportunitats, cooperant en l’àmbit educatiu i formatiu com a eina fonamental de lluita contra la pobresa i 
a favor del desenvolupament.

4. MISSIÓ

L’objectiu final és ajudar, sense crear dependència, per arribar a l’autosuficiència

Construcció de l’escola de Khamdenu - Dhenung
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Namlo Europa està dirigida per una Junta directiva, la qual regeix, administra i representa l’associació.
Els components d’aquest òrgan són el següents:

5. ORGANIGRAMA

5.1 JUNTA DIRECTIVA DE NAMLO EUROPA

Magda Nos (Barcelona) Presidenta | Fundadora de Namlo International i Namlo Europa. 
Té un llarg historial alpinístic que va començar amb petites vies d’escalada a Montserrat i 
que inclou set expedicions a muntanyes de més de 8.000 metres – Yalung Kang, Cho-Oyu, 
Gasherbrum II, Shishapangma, Everest, Broad Peak i Kangchenjunga. El 19 de setembre de 
1989 va canviar la història de l’alpinisme femení del nostre país quan, al costat de la 
Mònica Verge, va aconseguir el primer vuit mil femení de l’Estat espanyol (Cho Oyu, 8.201 
m). 
Loli Melero Lleixà (Tarragona) Vicepresidenta | Fundadora de Namlo Europa. Mestra 
especialista en educació musical al Col·legi Sant Domènec de Guzman de Tarragona. 
Esportista i gran amant de la muntanya. L’any 2009 coneix la Magda Nos i, entusiasmada 
pels projectes que lidera a través de Namlo International, inicien l’agermanament entre el 
Col·legi Sant Domènec i l’escola de Dhuskun al Nepal. Mesos després viatja a aquest país 
amb material pedagògic fet pels seus alumnes i fa realitat la unió entre les dues escoles. 
Actualment, segueix involucrada en programes d’educació i desenvolupament a través de 
Namlo Europa.
Gerard López (Barcelona) Secretari. Periodista i apassionat de la comunicació digital i les 
noves tecnologies. Des de ben jove ha format part d’associacions juvenils i ha col·laborat 
amb organitzacions sense ànim de lucre per la seva voluntat d’involucrar-se en l’entorn 
social més proper. L’any 2014, durant una estada de tres mesos als Estats Units, coneix la 
missió de Namlo; les ganes d’ajudar la gent del Nepal i d’anar un pas més enllà fan que en 
tornar a Barcelona s’involucri en el projecte de Namlo Europa.

David Verge (Barcelona) Tresorer | Fundador de Namlo Europa. Economista i gran 
aficionat a la muntanya. Ha realitzat diverses expedicions a l’Himàlaia i als Andes. Coneix 
la Magda Nos el 1989 arran de l’expedició al Cho-Oyu que aquesta realitza amb la seva 
germana Mònica. El 2008 contacta amb ella per col·laborar amb Namlo International i el 
desembre del 2010, juntament amb altres amics de la Magda, decideixen tirar endavant el 
projecte de Namlo International a Barcelona creant, d’aquesta manera, Namlo Europa.

Xavier Cros (Barcelona) Vocal | Fundador de Namlo Europa. Llicenciat en Administració i 
Direcció d’Empreses i en Investigació i Tècniques de Mercat. Viatger de cor i economista 
de professió, va aprofitar el 2010 una situació d’atur de llarga durada per cooperar amb 
Namlo International a Nicaragua. Allà va conèixer de primera mà la realitat d’aquelles 
comunitats i els projectes que s’estan duent a terme. Els valors de l’organització i la 
integritat de Magda Nos fan que en tornar de Nicaragua decideixi formar part de Namlo 
Europa.
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5.2. RESPONSABILITATS FUNCIONALS DEL MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

ADMINISTRACIÓ I FINANCES
David Verge

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
Xavier Cros

XARXES I WEB
Gerard López

ESTRATÈGIA I TREBALL SOBRE EL TERRENY
Magda Nos

VOLUNTARIAT I ESCOLES AGERMANADES
Loli Melero
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 6. PROGRAMES DE NAMLO EUROPA 

La visió integral de Namlo Europa inclou cinc programes estretament relacionats entre sí que contribueixen 
a millorar la qualitat de vida de comunitats desfavorides al Nepal. L’objectiu final és ajudar sense crear 
dependència.

 6.1. CONSTRUCCIÓ D’ESCOLES

Namlo Europa col·labora únicament amb comunitats que estiguin disposades a posar la seva mà d’obra “no 
qualificada” a disposició del projecte, i que vulguin involucrar-se directament organitzant-se en grups de 
treball i de supervisió dins de la mateixa comunitat. Amb els més de 4 anys d’història, l’associació ja ha 
construït 1 escola a la comunitat de Dhenung, l’escola de Khamdenu, i està iniciant les gestions per construir 
una segona escola en alguna altra comunitat rural del país.

 6.2. MILLORA DE L’ENSENYAMENT ESCOLAR

A través dels nostres voluntaris, oferim als mestres cursos de formació, dissenyats específicament per a ells, 
segons les necessitats de cada escola i les matèries que s’hi imparteixen. Així mateix, es creen biblioteques 
escolars, i a través de les escoles agermanades, es prepara material educatiu per a mestres i alumnes.

 6.3. AGERMANAMENT D’ESCOLES

Alumnes d’infantil, primària i secundària preparen material educatiu per intercanviar amb altres escoles 
agermanades, i d’aquesta manera afavoreixen l’educació en la solidaritat i la cooperació internacional.

• L’agermanament d’escoles té com a objectiu fer que ambdós col·lectius d’estudiants practiquin l’ús de 
la llengua anglesa, amb la motivació que comporta aquest intercanvi cultural entre dues societats tan 
diferents i distanciades geogràficament.

• Cada curs escolar, les comunitats educatives organitzen activitats solidàries per ajudar a finançar les 
beques escolars dels millors alumnes de les escoles del Nepal.

• A més, els alumnes de les escoles agermanades preparen material escolar per enviar al Nepal i 
contribuir a millorar l’ensenyament escolar.
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Actualment, les escoles catalanes que formen part del programa d’agermanament d’escoles de Namlo Eu-
ropa són: 

• Col·legi Sant Domènec de Guzmán - Dominiques (Tarragona)
• Institut de Matadepera (Barcelona) 
• Escola Núria Morer i Pi de Planoles (Girona) 

Nens i nenes de l’escola de les Dominiques de Tarragona preparant material escolar
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El material escolar de les Dominiques de Tarragona arriba a l’Escola de Khamdenu
Pàgina 13



 6.4. PROGRAMA DE BEQUES ESCOLARS SUSHIL TAMANG

A Namlo Europa som conscients del fet que els infants i els joves són protagonistes en la construcció d’un 
futur millor i, per tant, la seva formació adquireix un valor de gran importància. Per això, hem assumit el 
compromís de treballar en favor de l’accés i la igualtat en l’educació, cooperant en l’àmbit educatiu i formatiu 
com a eina fonamental de lluita contra la pobresa i a favor del desenvolupament.

El Programa de beques Sushil Tamang permetrà que altres nens i nenes puguin arribar a fer realitat els seus 
somnis educatius i estar millor preparats per ajudar a les seves comunitats. Entre altres, cada any facilitarem 
als alumnes becats uniformes, roba personal, material escolar, motxilles i tutoria addicional, si els cal. Aquest 
programa de beques escolars es finançarà amb els ingressos obtinguts de la venda del cava solidari de Caves 
Miquel Pons, col·laboradors de Namlo Europa.
 

 
 6.5. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE COMUNITATS

L’objectiu principal del programa és potenciar la capacitat dels membres de les comunitats per treballar junts 
i arribar, d’aquesta manera, a ser autosuficients. Normalment, les comunitats rurals del Nepal que demanen 
ajuda per construir les seves escoles tenen un índex molt alt d’analfabetisme i per això també oferim classes 
d’alfabetització per als adults.

Un cop tenen una educació bàsica, poden accedir a l’ensenyament d’oficis (cosir, teixir, cultiu de vegetals, de 
plantes medicinals o creació de manualitats com postals o productes artesanals).
L’educació de la dona té un gran impacte no només en la seva contribució a la millora de la comunitat, sinó 
perquè també influeix directament en el futur dels seus fills i d’ella mateixa. Actualment estem realitzant un 
projecte d’ajuda al cultiu a la comunitat de Yarmasing, al districte de Sindupalchowk, greument afectada pel 
terratrèmol de l’abril del 2015.

   

Projectes de cultiu i trobades amb la comunitat 
per analitzar les necessitats bàsiques (Yarmasing, Nepal)
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6.6. PROGRAMA ESPECIAL: Ajuda per al terratrèmol al Nepal (Abril del 2015) 

6.7. RESPONSABLES DELS PROGRAMES SOLIDARIS

Per les conseqüències del terratrèmol del 25 d’abril del 2015, la comunitat de Yarmasing, al districte de 
Sindupalchowk, va quedar devastada. En aquesta comunitat fronterera amb la Xina hi havia la primera escola 
que va construir Namlo International en els seus inicis i, per tant, els lligams emocionals ens van portar 
a proporcionar-los ajuda humanitària, tot i que fins al moment havíem centrat els nostres esforços en el 
desenvolupament sostenible de comunitats rurals. Entre altres, en un primer moment vam ajudar a portar 
tendes de campanya i matalassos fins a la comunitat, perquè els habitants s’hi poguessin resguardar, ja 
que totes les cases es van ensorrar. També vam coordinar l’enviament de menjar i altres tipus d’ajuda en 
helicòpter. Posteriorment, vam ajudar la gent que així ho va desitjar a establir-se a Camp Hope, un campament 
provisional que serviria de resguard per a molts dels afectats pel terratrèmol a la capital del país, Katmandú. Al 
campament, hem col·laborat en l’ensenyament d’oficis a la gent per ajudar posteriorment en la reconstrucció 
del país, hem proporcionat uniformes i motxilles als nens perquè puguin anar a l’escola i vam adequar les 
tendes perquè resistissin l’època dels monsons, entre altres coses. Actualment, estem a l’espera d’iniciar la 
reconstrucció de les cases de Yarmasing en col·laboració amb altres organitzacions i estem ajudant al cultiu 
d’aliments bàsics (ecològics) per al dia a dia de la gent que encara viu a la zona afectada pel terratrèmol.

ESCOLES AGERMANADES
Loli Melero i David Verge

BEQUES ESCOLARS
Loli Melero i Gerard López

MILLORA DEL SISTEMA EDUCATIU
Loli Melero i David Verge

DESENVOLUPAMENT DE LES COMUNITATS
Xavier Cros i Gerard López

CONSTRUCCIÓ D’ESCOLES
Magda Nos i David Verge
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 7. VOLUNTARIAT
 
L’Associació Namlo Europa treballa amb el suport d’un grup de persones que ofereixen els seus coneixements 
i contactes per tal de realitzar diferents tasques dins de l’ONG. És per això que quan l’entitat necessita 
professionals especialitzats en diferents àmbits per als seus projectes, demana assessorament als seus 
voluntaris i, si és necessari, també realitzen col·laboracions concretes relacionades amb la seva qualificació 
professional.
Namlo Europa realitza, anualment, una trobada de voluntaris a Barcelona per fer un resum de les activitats 
que ha realitzat durant l’any al Nepal. Igualment, es presenten els projectes de futur de l’entitat i les possibles 
col·laboracions de cada voluntari.
A més, recentment hem desenvolupat un document amb les necessitats de voluntariat actuals que existeixen 
a l’organització per als projectes que volem desenvolupar pròximament.

 
 8. DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS

Namlo Europa està present a Facebook, Twitter i YouTube. A la pàgina de Facebook de Namlo Europa, amb 
més de 1.000 seguidors, es pot seguir la nostra actualitat, tant aquí com al Nepal.   
També som presents a Twitter i YouTube amb l’objectiu de difondre la nostra feina per altres canals de 
comunicació.
La nostra pàgina web permet conèixer-nos en profunditat, i actua de vincle amb les xarxes socials.
Dia a dia treballem per fer créixer la nostra comunitat digital a la xarxa, ja que som conscients que entre tots 
i totes fem Namlo Europa.
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9. INFORMACIÓ FINANCERA
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TOTAL DONATIUS 2015: 
75.664,43 €

DONATIUS PER ANYS

TOTAL DONATIUS 2011 - 2015: 
95.353,93 €
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9.1 DESGLOSSAMENT DELS DONATIUS OBTINGUTS DURANT L’ANY 2015 (ACTIVITATS)
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Activitat Jam solidària a Gràcia
Campanya Nadal 2014
Campanya Cava Solidari Miquel Pons Nadal 2014
Donatiu llibre “Un poeta entre las nubes” - Quico Dalmases
Activitat Tarragona Col·legi Sant Domènec de Guzman 
Jornada solidària Caves Miquel Pons (La Granada del Penedès)
Concert solidari Centre Cultural Terrassa
Activitat Fundació Privada Educat
Sopar Institut Matadepera
Activitat al Tibidabo - Festa solidària Nepal
Jornada Solidària pel Nepal a Tortosa
Club Excursionista Gràcia
Activitat Planoles - Escola Núria Morer i Pi
Activitat Pàdel solidari a Augusta Pàdel (Sant Cugat del Vallès)
Viatge educatiu alumnes Khamdenu Nepal - Fundació Darwin

 150,00 €  
 925,00 €

 1.000,00 €
2.846 € 

261,50 €   
 1.200,00 €   
 1.304,35 €  
1.445,31 €   

 2.652,00 €      
  225,00 €   
 125,00 €
370,00 €   

  375,00 €   
 710,00 €   

 3.000,00 €   

19/12/2014

13/03/2015
18/04/2015
24/05/2015
28/05/2015
05/06/2015
20/06/2015
11/07/2015
14/07/2015
11/10/2015
18/10/2015

Nov. 2015

200

50
150
100
100
150
550
1000
100
50
100
50

DATA ACTIVITAT      ASSISTENTS DONATIUS 

TOTAL 2.600        16.589,16 €

Construcció escola de Khamdenu (Nepal)
Viatge educatiu alumnes Khamdenu Nepal
Consultor nepalès
Assegurança responsabilitat civil
Despeses bancàries
Gestoria

14.300,00 € 
2.500,00 €

 1.100,00 €
 509,52 €   
263,38 €   
 181,50 €  

9.2 DESTINACIÓ DELS DONATIUS OBTINGUTS DURANT L’ANY 2015

DESTINACIÓ DELS DONATIUS IMPORT 

 TOTAL             18.854,40 €

SALDO INICIAL BANCARI A 1/01/2015 10.441,00 €

SALDO FINAL BANCARI A 31/12/2015 67.251,44 €
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FEBRER Llibre “Un poeta entre las nubes” Llibre en memòria de l’alpinista català Quico Dalmases, 

mort al Daulaghiri. Llibre gratuït amb donatiu opcional 
per a Namlo Europa.

18 FEBRER Visita Aj. de Matadepera Visita dels alumnes de l’IES Matadepera per explicar al 
consistori els projectes de Namlo Europa.

13 MARÇ Sopar de Gralles (Tarragona) Activitat anual al Col·legi de les Dominiques de Tarragona 
per recollir fons per a Namlo Europa.

18 ABRIL Diada solidària a les Caves Miquel 
Pons

1a diada realitzada a les Caves Miquel Pons amb actuació 
del Cor Geriona per recollir fons per a Namlo Europa.

24 ABRIL Escola de Khamdenu Finalització de la construcció de la primera escola de 
Namlo Europa al Nepal.

25 ABRIL Terratrèmol al Nepal
24 MAIG Concert benèfic (Terrassa) Concert benèfic al Centre Cultural de Terrassa per recollir 

fons per als damnificats pel terratrèmol.
28 MAIG Acte solidari (Tarragona) Acte realitzat al col·legi de les Dominques de Tarragona 

per recollir fons per als damnificats pel terratrèmol.
28 MAIG Reunió voluntaris Al Centre Excursionista de Gràcia
2 JUNY Guillermo de la Figuera al col·legi 

de les Dominiques (Tarragona)
Visita de l’enginyer civil que es va encarregar de la 
construcció de l’escola de Khamdenu, per explicar la 
realitat del país als alumnes de l’escola.

5 JUNY Mosaic solidari (Tarragona) El col·legi de les Dominiques de Tarragona va organitzar 
un mosaic solidari fet amb espelmes  per recollir fons 
per als damnificats pel terratrèmol.

5 JUNY Sopar solidari (Matadepera) Acte bianual de l’IES Matadepera per recollir fons per a 
Namlo Europa.

18 JUNY Acte al Centre Exc. de Catalunya Conferència sobre Namlo Europa a càrrec de David 
Verge a la seu del CEC a Barcelona.

20 JUNY Festa solidària Nepal (Tibidabo) Festa solidària a favor dels damnificats pel terratrèmol, 
organitzada pel Consolat del Nepal a Barcelona.

JUNY Cava Solidari Sant Joan Donatiu de 2 € per cada ampolla de cava solidari de 
Caves Miquel Pons venuda.

11 JULIOL Activitat a Tortosa Acte a favor dels damnificats pel terratrèmol.
14 JULIOL Acte al Club Exc. de Gràcia Conferència sobre Namlo Europa a càrrec de David Verge 

a la seu del Club Excursionista de Gràcia (Barcelona). 
11 OCTUBRE Acte a Planoles Activitat anual a l’Escola Núria Morer i Pi de Planoles per 

recollir fons per a Namlo Europa.
18 OCTUBRE Torneig solidari de Pàdel (Sant 

Cugat del Vallès - Augusta Pàdel)
Activitat realitzada per l’empresa Boehringer Ingelheim 
per recollir fons per als damnificats pel terratrèmol.

NOVEMBRE Viatge educatiu al Nepal (Fund. 
Darwin)

Activitat realitzada amb la col·laboració de la Fundació 
Darwin per conscienciar els alumnes de l’escola de 
Khamdenu sobre la importància dels animals.

10. DIFUSIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DURANT L’ANY 2015  
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11. DOSSIER DE PREMSA
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• EL PAÍS. Magda Nos i Mònica Verge: 25 anys de l’ascensió al Cho-Oyu (23/02/2014)
• LA VANGUARDIA. Pueblo fantasma en Nepal: Yarmasing se queda sin vecinos (22/05/2015)
• DIARI MÉS EBRE. Jornada solidària per al Nepal a Tortosa (03/07/2015)
• LA GASETA DE MATADEPARA. Sopar solidari a l’Institut de Matadepera (juliol 2015)
• DIARI DE TARRAGONA. Acte solidari a les Dominiques Tarragona - Terratrèmol (28/05/2015)

Recull d’algunes de les aparicions en premsa durant l’any 2015 i altres
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EL PAÍS. Magda Nos i Mònica Verge: 25 anys de 
l’ascensió al Cho-Oyu (23/02/2014)
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LA VANGUARDIA. Pueblo fantasma en Nepal: Yarmasing 
se queda sin vecinos (22/05(2015) (I)
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LA VANGUARDIA. Pueblo fantasma en Nepal: Yarmasing 
se queda sin vecinos (22/05(2015) (II)
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DIARI MÉS EBRE. Jornada solidària per al Nepal a 
Tortosa (03/07/2015)

LA GASETA DE MATADEPARA. Sopar solidari a l’Institut 
de Matadepera (juliol 2015)
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DIARI DE TARRAGONA. Acte solidari a les Dominiques 
Tarragona - Terratrèmol (28/05/2015)
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12. AGRAÏMENTS A ENTITATS
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AJUNTAMENT DE LA GRANADA DEL PENEDÈS

AJUNTAMENT DE PLANOLES

CAVES MIQUEL PONS DE LA GRANADA DEL PENEDÈS

CLUB ROTARIS DE TARRAGONA

COL·LEGI SANT DOMÈNEC DE GUZMÁN DE TARRAGONA

ESCOLA NÚRIA MORER I PI DE PLANOLES

INSTITUT DE MATADEPERA

BOEHRINGER INGELHEIM

CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

CONSOLAT DEL NEPAL A BARCELONA

FUNDACIÓ DARWIN

PETIT MERCAT ARTESÀ

CENTRE CULTURAL DE TERRASSA

JOVE ORQUESTRA D’UNIVERSITARIS (JOU)

OH!RQUESTRA

COR GERIONA

MANGO

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

SWING MANIACS
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12.1 AGRAÏMENTS A PARTICULARS
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AGUSTÍN CASTIELLA (Escriptor)
ALEX HERNÁNDEZ (Germà i assessor de Xavi Hernández)

BELEN DERQUI (Consultora de màrqeuting; voluntària de Namlo Europa)
CELIA GONZALEZ (Responsable de compres d’una cadena de supermercats)

ELENA MANZORRO (Disenyadora gràfica, creadora de la Memòria de Namlo Europa)
FAMÍLIA Dalmases (Familiars d’en Quico Dalmases)

GUILLERMO DE LA FIGUERA (Enginyer civil)
HUGH KING (Professor i informàtic)

ISABEL GONZALEZ (Fotògrafa; realitzadora de l’exposició fotogràfica“Namlo: l’hora dels cims 
solidaris”)

JAUME SAEZ  (Exempleat jubilat de la banca. Realització de contactes amb possibles empreses 
col·laboradores)

LUCI MORERA (Voluntària de Namlo Europa)
LLUÍS BELLVÍS (Cònsol del Nepal a Barcelona)

MATADEPER TEAM (Grup de voluntaris de l’IES Matadepera)
MERCÈ CAGIGÓS (Mestra; voluntària de Namlo Europa)

MERCÈ GIFRÉ (voluntària de Namlo Europa)
MERITXELL ULLES (Psicòloga, voluntària de Namlo Europa)

MIQUEL LLONCH (Fotògraf)
MÒNICA VERGE (Alpinista)

MONTSE UBACH (Espeleòloga, periodista, voluntària de Namlo Europa)
PATRI ALCARAZ I JOSE CARRILLO (Realitzadors del vídeo sobre Namlo Europa al Nepal)

PEPA IGARTUA (Centre Excursionista de Catalunya)
PERE I JOAN PONS (Empresaris i propietaris de Caves Miquel Pons, la Granada del Penedès)

TONI VIVES (Club Excursionista de Gràcia)
IMMA PASCUAL (Directora Cor Geriona)

XAVI HERNÁNDEZ (Futbolista del Fútbol Club Barcelona)
XAVIER CASILLANIS (Periodista; realització del vídeo solidari: IES Matadepera - Nepal)

I A TOTES AQUELLES PERSONES QUE ENS AJUDEN A CONSTRUIR NAMLO EUROPA CADA DIA 
(AMPA’S, MESTRES I ALUMNAT DE LES ESCOLES AGERMANADES, FAMILIARS I AMICS).

DE TOT COR, GRÀCIES!
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