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1.	CARTA	DE	LA	PRESIDENTA	DE	NAMLO	EUROPA	

El	 2016	 ha	 estat	 un	 any	 molt	 emocionant	 i	 ple	 d’activitats	 que,	 malgrat	 les	
dificultats,	hem	aconseguit	dur	a	terme	i	així	millorar	les	vides	de	moltes	persones	
a	les	comunitats	rurals	del	Nepal.		

El	 suport	 que	 hem	 rebut	 de	molts	 voluntaris	 compromesos	 a	 col·laborar	 amb	 la	
nostra	Associació	ha	estat	un	punt	clau	per	a	 l'èxit	dels	projectes.	Cal	destacar	el	
suport	d’en	Mauro	Bravo,	enginyer	civil	de	Barcelona,	que	ens	ha	ajudat	a	dirigir	
les	obres	sobre	el	terreny	per	construir	4	noves	aules	per	a	l’escola	de	secundaria	
Kyamin	Higher	Secondary	School,	a	la	comunitat	de	Kalesti,	Nepal.	La	comunitat	ha	
aportat	 més	 del	 40	 %	 del	 cost	 total	 del	 projecte,	 així	 com	 576	 dies	 de	 treball	
voluntari,	entre	tots	els	seus	voluntaris,	la	qual	cosa		demostra	el	gran	interès	que	
tenen	en	que	els	200	alumnes	de	batxillerat	que	utilitzaran	les	aules	puguin	assolir	
els	seus	somnis	educatius.	

Gràcies	 també	 a	 l’ajuda	 de	 tres	 mestres	 voluntàries,	 acompanyades	 per	 la	 Loli	
Melero,	també	mestra	i	membre	de	la	Junta	directiva	de	Namlo	Europa,	es	va	poder	
oferir	una	setmana	de	tallers	de	metodologia	d'ensenyança	als	mestres	de	l’escola	
de	 Kamdhenu,	 la	 primera	 escola	 construïda	 per	 Namlo	 Europa	 al	 Nepal	 (any	
2015).		 Addicionalment,	 a	 començament	 de	 curs,	 també	 vam	 proporcionar	 10	
ordinadors	 de	 taula	 i	 material	 educatiu	 que,	 amb	 els	 cursets	 de	 formació	
professional	 realitzats	 als	 mestres	 de	 l’escola,	 ajudaran	 a	 millorar	 els	 resultats	
educatius	dels	propers	cursos	escolars.	

L’any	 2017	 serà	 un	 any	 encara	 més	 intens,	 que	 inclourà	 dos	 projectes	 de	
reconstrucció	 postterratrèmol,	 l’ampliació	 del	 programa	 de	 beques	 escolars,	
l’ampliació	de	la	Junta	directiva	de	Namlo	Europa	i	el	començament	de	projectes	de	
desenvolupament	 sostenible	 a	 les	 comunitats	 on	 ja	 tenim	 escoles.	 A	 més,	 amb	
l’ajuda	de	més	voluntaris,	estem	treballant	en	un	nou	Pla	estratègic	per	als	propers	
tres	anys.	

Com	sempre,	el	nostre	compromís	amb	tots	vosaltres	és	continuar	treballant	sense	
intermediaris,	 invertint	 els	 vostres	 donatius	 directament	 en	 els	 beneficiaris	 al	
Nepal	i	assegurant-vos	una	transparència	total.	

Moltes	 gràcies	 pel	 vostre	 suport	 i	 en	 nom	 de	 tots	 aquells	 que	 hem	 aconseguit	
ajudar	aquest	any,	Namaste!	

	

Magda	Nos	
FUNDADORA	-	PRESIDENTA	
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2.	NAMLO	EUROPA	
	
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.	 Aquesta	
tasca	 es	 fa	 mitjançant	 el	 desenvolupament	 de	 projectes	 i	 accions	 al	 Nepal	 que	
ajudin	 a	millorar	 la	 situació	 de	 les	 comunitats	més	 desfavorides	 i,	 sobretot,	 que	
potenciïn	l’autosuficiència.	
	
El	significat	de	la	paraula	“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.	
	
El	 nostre	 objectiu	 és	 “ajudar	 la	 gent	 a	 portar	 el	 pes	 de	 la	 vida	 a	 través	 de	
l’educació”.	
	

	
	
3.	COM	VA	SORGIR	NAMLO?	
	
Magda	Nos,	fundadora	de	Namlo	International	i	una	de	les	persones	fundadores	de	
Namlo	 Europa,	 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).	
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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	permet	als	membres	de	 les	comunitats	crear	els	seus	propis	
negocis	i	arribar	a	l’autosuficiència.	

El	 22	 de	 juliol	 de	 2011,	 atès	 que	 algunes	 de	 les	 escoles	 que	 participaven	 en	 el	
programa	 d’agermanament	 d’escoles	 de	 Namlo	 eren	 a	 Catalunya,	 es	 va	 fundar	
l’Associació	Namlo	Europa	a	la	ciutat	de	Barcelona.	

Al	programa	d’agermanament	d’escoles	de	Namlo	hi	han	participat	més	de	2.300	
nens	de	Catalunya	i	dels	Estats	Units.		

4. MISSIÓ

Namlo	 Europa	 treballa	 per	 combatre	 la	 pobresa	 a	 través	 de	 l’educació	 i	 el	
desenvolupament	sostenible	a	les	comunitats	més	desfavorides	del	Nepal.	Creiem	
que	 només	 eliminant	 la	 seva	 dependència	 de	 l’ajuda	 exterior	 aconseguiran	
desenvolupar	una	societat	justa	que	ofereixi	igualtat	d’oportunitats.	

L’objectiu	final	és	ajudar,	sense	crear	dependència,	per	arribar	a	
l’autosuficiència	
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5. ORGANIGRAMA	I	RESPONSABILITATS	FUNCIONALS

Els	 membres	 de	 la	 Junta	 directiva	 són	 voluntaris	 i	 exerceixen	 els	 seus	 càrrecs	
gratuïtament.	

Ju
nt
a	
di
re
ct
iv
a	 MAGDA	NOS	(presidenta)	-	estratègia	i	treball	sobre	el	

terreny	

Loli	Melero	(vicepresidenta)	-	voluntariat	i	escoles	agermanades	

David	Verge	(tresorer)	-	administració	i	qinances	

Gerard	López	(secretari)	-	comunicació	

Xavier	Cros	(vocal)	-	màrqueting	
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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	 5	 anys	 d’història,	 l’associació	 ja	 ha	
construït	una	escola	a	la	comunitat	de	Dhenung,	l’escola	de	Khamdenu.	

Ampliació	de	l’escola	de	Kyamin		
L’octubre	 de	 2016	 hem	 iniciat	 l’ampliació	 de	 l’escola	 de	 Kyamin,	 a	 la	 comunitat	
rural	 de	Kalesti.	 En	 els	 primers	mesos	 d’obra	 hem	 comptat	 amb	 la	 col·laboració	
d’en	 Mauro	 Bravo,	 enginyer	 civil	 voluntari	 de	 Namlo	 Europa,	 que	 ha	 estat	
l’encarregat	de	dirigir	les	obres	sobre	el	terreny.	
El	 nou	 edifici	 consta	 de	 4	 aules	 i	 possibilitarà	 que	 els	 alumnes	 puguin	 estudiar	
separats	per	graus,	la	qual	cosa	permetrà	que	el	pla	d’estudis	del	centre	educatiu	
sigui	més	eficient.	
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6.2.	MILLORA	DE	L’ENSENYAMENT	ESCOLAR	
	
A	 través	 dels	 nostres	 voluntaris	 oferim	 formació	 als	 mestres	 de	 les	 escoles	
construïdes	 per	 Namlo	 Europa	 al	 Nepal.	 Aquests	 cursos	 han	 estat	 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.	
	
Compra	de	material	educatiu	per	a	l’escola	de	Khamdenu	
Durant	 l’any	 2016,	 i	 gràcies	 al	 suport	 econòmic	 dels	 nostres	 donants,	 hem	
proporcionat	 10	 ordinadors	 de	 sobretaula,	 càmeres	 web,	 un	 projector	 i	 altres	
materials,	com	un	exosquelet	i	un	microscopi.	
Amb	 aquest	material,	millorarem	 l’educació	 dels	 nens	 i	 nenes	 del	 centre.	 A	més,	
tindran	 la	possibilitat	d’adquirir	 coneixements	 informàtics,	 la	qual	 cosa	suposarà	
un	canvi	en	l’aprenentatge	de	l’alumnat.	
	

	
	
Viatge	voluntariat	estiu	2016	
L’estiu	de	2016,	un	grup	de	voluntaris	de	Namlo	Europa,	format	per	4	mestres	i	un	
metge,	van	viatjar	al	Nepal.	Durant	 l’estada,	van	aprofitar	per	portar	material	 fet	
pels	 alumnes	 de	 les	 escoles	 agermanades	 de	Namlo	 Europa	 a	 Catalunya,	 van	 fer	
formació	al	professorat	de	l’escola	de	Khamdenu,	a	la	comunitat	de	Dhenung,	i	van	
fer	formació	sobre	hàbits	d’higiene	i	salut.	
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6.3.	AGERMANAMENT	D’ESCOLES	
	
El	 Programa	 d’agermanament	 de	 Namlo	 Europa	 té	 com	 a	 objectiu	 posar	 en	
contacte	 alumnes	 de	 dues	 escoles	 de	 països	 diferents	 i	 realitats	 també	 força	
allunyades,	 per	 tal	 de	 potenciar	 el	 coneixement	 mutu	 i	 treballar	 els	 valors	 de	
l’amistat	 i	 la	 solidaritat.	Alumnes	 d’infantil,	 primària	 i	 secundària	 preparen	
materials	educatius	per	als	alumnes	de	les	escoles	agermanades,	amb	la	qual	cosa	
s’afavoreix	l’educació	en	la	solidaritat	i	la	cooperació	internacional.	
 
Cada	 curs	 escolar,	 les	 comunitats	 educatives	 organitzen	 activitats	 solidàries	 per	
ajudar	a	finançar	les	beques	escolars	dels	millors	alumnes	de	les	escoles	del	Nepal.	
Actualment,	 hi	 ha	 tres	 escoles	 catalanes	 que	 formen	 part	 del	 Programa	
d’agermanament	d’escoles	de	Namlo	Europa.	
	
COL·LEGI	SANT	DOMÈNEC	DE	GUZMAN	–	DOMINIQUES	DE	TARRAGONA	
La	setmana	del	7	al	11	de	març	de	2016,	l’escola	de	les	Dominiques	de	Tarragona	
va	celebrar	la	Setmana	Solidària	del	Nepal.	Es	van	realitzar	diverses	activitats	amb	
els	alumnes	del	centre	educatiu:	

- Reflexió	al	voltant	de	la	figura	del	voluntari.	Visionat	a	les	aules	de	primària	
del	vídeo	que	la	Luci	Morera	i	la	seva	família	van	gravar	i	on	es	recull	la	seva	
experiència	com	a	voluntaris	a	l’escola	de	Khamdenu	(estiu	2016).	

- Realització	 per	 part	 de	 l’alumnat	 d’activitats	 i	 treballs	 en	 anglès	 per	
intercanviar	amb	els	alumnes	de	l’escola	agermanada	de	Khamdenu.	

- IV	Ball	de	gralles	solidari:	un	concert	amb	música	tradicional	amb	l’actuació	
de	grups	de	música	de	 la	ciutat.	La	recaptació	solidària	es	va	destinar	a	 la	
compra	de	material	didàctic	per	a	l’escola	agermanada	de	Khamdenu.	

- Fira	 Solidària:	 alumnes	 i	 professors	 van	 aportar	materials	 a	 les	 aules	 per	
vendre	al	pati	del	Col·legi	en	el	tradicional	mercadet	solidari.	La	recaptació	
es	 va	 destinar	 a	 les	 necessitats	 més	 urgents	 de	 l’escola	 agermanada	 de	
Khamdenu.	
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INSTITUT	DE	MATADEPERA	
El	16	d’abril	de	2016,	un	grup	d’alumnes	i	exalumnes	de	l’Institut	de	Matadepera	
va	 organitzar	 al	 Casal	 de	 Cultura	 de	 la	 ciutat	 el	 I	 Concert	 Solidari	 en	 favor	 del	
programa	de	Beques	Escolars	de	Namlo	Europa	al	Nepal.	
L’acte	 solidari,	 que	 va	 esgotar	 les	 entrades	 solidàries,	 va	 comptar	 amb	 la	
participació	del	Cor	de	Noies	de	Matadepera,	la	Fredi’s	Jazz	Band,	i	un	trio	musical	
format	per	alumnes	de	 l’Institut	de	Matadepera	(Elisa	Margarit,	Aina	Reig	 i	Sílvia	
Torres).	
	

	
	
ESCOLA	NURIA	MORER	I	PI	DE	PLANOLES		
Durant	el	mes	d'octubre	de	2016	es	va	realitzar	l'activitat	anual	de	Namlo	Europa	a	
Planoles,	conjuntament	amb	l'escola	agermanada	Nuria	Morer	i	Pi,	tal	com	s’ha	fet	
en	els	últims	4	anys.		
	
A	l’acte	es	van	donar	a	conèixer	els	projectes	actuals	de	Namlo	Europa	al	Nepal	als	
més	de	100	assistents,	una	explicació	enfocada	sobretot	als	nens	i	nenes	de	l’escola	
rural	agermanada.	
En	l’acte	es	va	lliurar	una	placa	d’agraïment	a	Pere	Pons,	propietari	de	les	Caves	
Miquel	Pons	de	la	Granada	del	Penedès,	per	la	seva	gran	ajuda	en	la	construcció	de	
la	primera	escola	de	Namlo	Europa	al	Nepal,	l’escola	de	Khamdenu,	a	la	comunitat	
de	Dhenung.	
	
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.	
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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	principalment	amb	els	ingressos	
obtinguts	 de	 la	 venda	 del	 cava	 solidari	 de	 Caves	Miquel	 Pons,	 col·laboradors	 de	
Namlo	Europa.	
Durant	 l’any	 2016	 s’ha	 estat	 definint	 el	 programa,	 amb	 l’objectiu	 de	 començar	 a	
aplicar-lo	 l’any	 2017,	 un	 cop	 l’ampliació	 de	 l’escola	 de	 Kyamin	 hagi	 estat	
finalitzada.	
	
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.		
	
Suport	al	cultius	de	verdures	i	hortalisses	
Durant	 l’any	 2016	 hem	 donat	 suport	 al	 cultiu	 de	 verdures	 als	 habitants	 de	 la	
comunitat	 de	 Yarmasing,	 greument	 afectada	 pel	 terratrèmol	 de	 l’abril	 del	 2015.	
També	hem	començat	a	estudiar	la	viabilitat	de	diversos	cultius	a	la	comunitat	de	
Khamdenu,	on	hi	vam	construir	la	nostra	primera	escola.	Durant	l’any	2017	tenim	
previst	iniciar	un	nou	projecte	de	cultiu	en	aquesta	comunitat.	
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6.6	PROGRAMA	ESPECIAL	·	TERRATRÈMOL	NEPAL	2015	

A	 causa	 del	 terratrèmol	 de	 l’any	 2015	 al	 Nepal,	 a	 Namlo	 Europa	 ens	 vam	
comprometre	a	donar	el	nostre	suport	a	la	comunitat	de	Yarmasing,	al	districte	de	
Sindupalchowk.	 Durant	 l’any	 2016	 hem	 seguit	 oferint	 el	 nostre	 suport	 als	
desplaçats	a	Camp	Hope,	Katmandú.	Entre	altres,	hem	renovat	els	uniformes	i	 les	
motxilles	 dels	 nens	 i	 nenes	 del	 campament	 que	 estudien	 a	 l’escola	 Samatha.	 De	
cara	 al	 2017,	 tenim	 previst	 col·laborar	 econòmicament	 en	 l’adequació	 de	 la	
carretera	 d’accés	 a	 Yarmasing,	 així	 com	 en	 la	 compra	 de	 material	 per	 a	 la	
construcció	de	les	noves	cases	de	la	població.	
	

	
	
A	més,	 també	hem	arribat	a	un	acord	de	col·laboració	amb	 l’ONG	Lead	Nepal	UK	
per	 donar	 suport	 logístic	 en	 la	 construcció	 d’un	 prototip	 de	 casa	 familiar	 a	 la	
població	 de	 Tandrang,	 al	 districte	 de	 Gorkha,	 que	 servirà	 de	 model	 per	 a	 la	
reconstrucció	de	les	altres	cases	del	poble	afectades	pel	terratrèmol	de	2015.		
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7. VOLUNTARIAT

L’Associació	Namlo	Europa	rep	el	suport	d’un	grup	de	persones	que	ofereixen	els	seus	
coneixements	i	contactes	per	tal	de	realitzar	diferents	tasques	dins	de	l’ONG.	L’entitat	
necessita	 professionals	 especialitzats	 en	 diferents	 àmbits	 per	 als	 seus	 projectes,	 per	
això	 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.		
De	cara	a	l’any	2017,	volem	fer	una	aposta	decidida	per	confeccionar	i	aplicar	un	Pla	de	
voluntariat	que	ens	ajudi	a	seguir	fent	créixer	l’entitat.	

8. COMUNICACIÓ

La	 comunicació	 és	 una	 peça	 clau	 a	 la	 nostra	 entitat,	 ja	 que	 és	 important	 donar	
visibilitat	 a	 totes	 les	 activitats	 i	 projectes	 que	 desenvolupem	 per,	 en	 definitiva,	
rendir	comptes	amb	els	donants	i	seguidors	que	confien	en	la	nostra	tasca	al	Nepal.	
	
Namlo	 Europa	 està	 present	 digitalment	 a	 través	 de	 diversos	 canals	 de	
comunicació:	xarxes	socials,	pàgina	web	i	butlletí	digital.	

Xarxes	socials	
A	 les	 xarxes	 socials	 de	 Namlo	 Europa	 es	 pot	 seguir	 la	 nostra	 actualitat,	 tant	 al	
nostre	país	com	al	Nepal	

o Facebook:	1.021	seguidors	(desembre	2016)	|	Twitter:	+170	seguidors	

Altres	canals	
Durant	 l’any	 2017	 volem	 seguir	 millorant	 la	 nostra	 pàgina	 web	 i	 establir	 una	
periodicitat	mensual	per	 informar	als	nostres	 seguidors	a	 través	de	newsletters	
informatives	sobre	els	projectes	en	curs.	
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9. INFORMACIÓ	FINANCERA

DONATIUS	2016		
	

TOTAL:	32.558,48	€	

DESPESES	2016	
	

TOTAL:	16.612,11	€	

DONATIUS	PER	ANYS	

TOTAL	DONATIUS	2011	–	2016:	
127.912,41	€	

Particulars	
20%	

Fundacions
80%	

Programes	
93%	

Admin.	
7%	

1.620,00	€	 4.056,00	€	 5.531,00	€	
8.482,50	€	

75.664,43	€	

32.558,48	€	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
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9.1.	DESTINACIÓ	DELS	DONATIUS	OBTINGUTS	DURANT	L’ANY	2016	

Compra	ordinadors	escola	de	Khamdenu			 5.350,00	€	
Construcció	escola	de	Kyamin	 	 	 	 	 	 7.000,00	€	
Serveis	de	coordinació	de	projectes	al	Nepal	 	 	 	 3.130,00	€	
Assegurança	responsabilitat	civil	 	 	 	 	 	 509,52	€	
Despeses	bancàries		 	 	 	 	 	 	 	 126,18	€	
Gestoria		 	 	 	 	 	 	 	 	 254,10	€	
Traduccions		 	 	 	 	 	 	 	 	 102,85	€	
Taxes	Generalitat	de	Catalunya		 	 	 	 	 	 21,00	€	
Allotjament	pàgina	web	+	domini	 	 	 	 	 	 79,51	€	
Publicitat	xarxes	socials	(Facebook)		 	 	 	 	 38,95	€	

TOTAL	 16.612,11	€	

	
*SALDO	INICIAL	BANCARI	1/01/2016	 	 	 67.251,44	€	
	
	
*SALDO	FINAL	BANCARI	31/12/2016	 	 	 83.197,81	€	
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10. RECULL	DE	PREMSA

Setmana	Cultural	del	Nepal	|	Col·legi	Sant	Domènec	de	Guzman	(Tarragona)	
Diari	de	Tarragona,	13	d’abril	de	2016	
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Esperanza	en	el	Techo	del	Mundo	
La	Vanguardia,	26	d’abril	de	2016

*Ampliació a la pàgina 18	

gerardlopez
Rectangle
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11. AGRAÏMENTS
	

AJUNTAMENT	DE	LA	GRANADA	DEL	PENEDÈS	

AJUNTAMENT	DE	PLANOLES	

CAVES	MIQUEL	PONS	

COL·LEGI	SANT	DOMÈNEC	DE	GUZMAN	DE	TARRAGONA	

ESCOLA	NÚRIA	MORER	I	PI	DE	PLANOLES	

INSTITUT	DE	MATADEPERA	

CENTRE	EXCURSIONISTA	DE	CATALUNYA	

FUNDACIÓ	DARWIN	

AJUNTAMENT	DE	MATADEPERA	

VIRGINIA	WELLINGTON	CABOT	FOUNDATION	

BENITO	AND	FRANCES	C	GAGUINE	FOUNDATION	

COR	DE	NOIES	DE	MATADEPERA	

FREDI’S	JAZZ	BAND	

	
	

I	a	totes	aquelles	persones	que	ens	ajuden	a	construir	Namlo	Europa	cada	dia	
(AMPA,	mestres	i	alumnat	de	les	escoles	agermanades,	familiars	i	amics).	

De	tot	cor,	moltes	gràcies!	
	




