
 Zona principal d’Actuació 

 

Actualment, Índia, es el país que acull més refugiats tibetans, 140.000 aproximadament.  

Generalment aquests viuen en campaments de refugiats.  

Una de las zones on es concentren més campaments, és en la província de Karnataka. 

En aquesta zona també es troben monestirs com el de Sera Mey o el de Sera Jey.  

Entre tots ells, acullen a uns 30.000 refugiats. 

 

Actualment treballem en els campaments de refugiats tibetans “ T.R. Old camp 5” i 

“T.R. Old camp 6” de Gulledhalla, localitat de Bylakuppe, districte de Mysore, 

província de Karnataka, ÍNDIA 

Més concretament: coordenades: 12º24’41 .92” N / 76º00’55 .69” E 

S’arriba via avió Nova Deli – Bangalore i, d’aquí, ruta autocar Mysore – Bylakuppe. 

Actualment s’hi accedeix a partir des de la carretera nacional “88 Mysore-Madekeri 

Road” a través d’un camí de terra. 

 

Detall dels campaments: 

 



Aquets assentaments de refugiats es van crear a l’any 1959 quan la Xina va començar la 

invasió i destrucció del Tibet com a tal. Els refugiats i refugiades van arribar en 

condiciones pèssimes, la majoria de famílies havia perdut tots els seus membres menors 

de 10 anys durant la fugida. 

El govern indi va donar a cada grup de cinc persones una casa i una parcel·la per 

cultivar la terra. Al arribar les famílies de menys de cinc membres van haver de formar 

grups de cinc persones per tal d’obtenir l’ajuda del govern indi. Això va afavorir la 

construcció de diverses cases en una mateixa parcel·la, apareixent de forma informal 

una segona línia de  cases sense sortida al carrer. 

Actualment els dos campaments comparteixen equipaments per a tota la comunitat: la 

Gompa (temple de budisme tibetà), l’oficina pels caps dels campaments, l’escola 

bressol i l’escola primària, la clínica Namgyal, el camp de futbol ... 

 

Llegenda: Clinica Namgyal, Escola Primària, Potabilitzadora, Escola bressol, 

Temple budista  

Anualment cada campament escull a dos Caps de campament o Camp leaders, aquests 

són els encarregats de realitzar totes les tasques administratives, com és la recol·lecció 

de donacions, l’encàrrec de fertilitzants per la cooperativa, ... 

Al campament 5 hi viuen 145 famílies i al campament 6, 125 famílies. Són unes 1000 

persones en total on el 25% es tracta gent gran. 

L’atur entre les persones que es troben en edat laboral és molt alt ja que als campaments 

tenen poques sortides professionals. Els joves tenen pràcticament dues possibilitats: 



unir-se a l’exèrcit indi, encara que no tinguin nacionalitat índia, o marxar a l’estranger 

amb visat de refugiats. Ambdues possibilitats es troben fora dels campaments, fet que 

afavoreix que els campaments es converteixin en una llar d’infants i una residència 

d’avis. La gent jove que decideix quedar-se als campaments té feines informals, no 

poden comptar amb un sou fixe. 

Un altre problema social de gran importància als campaments és la condició pèssima en 

la que es troben les persones grans que viuen soles i no tenen família. No reben ajuda de 

cap govern i ja no poden valer-se d’elles mateixes per generar ingressos. 

Els campaments compten amb una xarxa informal d’electricitat i una xarxa informal 

d’abastament d’aigua no tractada que arriba a un 70% dels habitatges. Els habitatges no 

connectats pertanyen, en la majoria de casos a gent gran sola. 

Els campaments compten amb electricitat durant les hores de foscor, de 19h a 6h 

aproximadament. A vegades hi ha talls que es poden prolongar diversos dies, fet que 

compromet la vida al campament: il·luminació, cuina, abastament d’aigua (bombes i 

potabilitzadora) 

La xarxa informal d’abastament d’aigua porta l’aigua des dels dipòsits situats a la part 

alta dels campaments fins la major part dels habitatges. Els dipòsits són abastits amb 

bombes que capten l’aigua d’aqüífers a les proximitats del poble. Aquesta aigua no rep 

cap tipus de tractament, algun dels dipòsits en troben en mal estat. 

Des del 2008 JIN-PA dóna suport als campaments. Ha portat a terme diferents 

projectes, abordant temes des de l’ajuda social fins la construcció d’equipaments pels 

campaments. 

El primer projecte que es va portar a terme és el de Cobertura Sanitaria. 

 

Clínica Namgyal 

La Clínica Namgyal és un dels projectes que JIN-PA porta a terme. Des de 2008 

subvencionem els serveis d’atenció sanitària i les medicines. 

La clínica està localitzada al Nord del campament 5. Aquesta localització comporta que 

les persones grans que hi vulguin anar hagin de caminar com a màxim uns 500m per 

arribar-hi. Abans de la seva construcció les persones necessitades havien de sortir dels 



campaments, per anar al centre mèdic del campament nº 1, a 10 minuts en moto. 

 

Imatge 1 Localització de la Clínica Namgyal 

La clínica és oberta de Dilluns a Dissabte de 9 a 10.30 i de 17h a 18h. La infermera i la 

farmacèutica s’hi troben en tot moment. El Doctor indi passa consulta Dimarts i 

Divendres de 9 a 10.30h, el temps de consulta es pot allargar fins les 12h si hi ha 

pacients. La Clínica Namgyal no forma part del registre oficial de clíniques del 

municipi. 

La població en general està molt satisfeta del servei ofert a la Clínica, sobretot per 

estalviar-se el desplaçament que suposava anar fins el campament nº 1 en època de 

pluges, quan la carretera d’accés queda inundada. 

Els llits de la clínica s’utilitzen per tractaments mèdics que duren fins a tres hores per 

als pacients més vells que ho necessiten regularment.  

- Les principals malalties que afecten a la comunitat són: gastroenterològiques, 

tuberculosis i hepatitis B. Aquesta ultima afecta al 10% de la població tibetana. 

- Hi ha pacients amb tractaments crònics: osteoartritis (la gent gran que va fugir 

del Tibet ocupat té molt problemes de genolls) i depressió 

- Als campaments hi ha 22 casos de VIH 

Així doncs es pot concloure que la clínica ofereix un servei necessari a la comunitat. 

Caldria registrar la Clínica als registre i per tan, és necessari a mig termini la 

construcció de lavabos adequats a la normativa.  

Actualment la clínica està connectada a la xarxa d’aigua no potable dels campaments. 

Es creu convenient realitzar una connexió d’aigua potable des de la potabilitzadora per 

donar un millor servei als pacients. Es tracta d’un equipament sensible on un bon 

abastament d’aigua potable hauria de ser garantit. 



La població local “indis” també es beneficiant d’aquest servei. 

Altre projecte amb un garant impacte és la potabilitzadora d'aigua. 

 

Des de que va entrar en funcionament la potabilitzadora al 2010, les condicions diàries 

als campaments han millorat substancialment. Actualment la potabilitzadora compleix 

la funció de font comunitària per a tots els refugiats i refugiades. Els habitants han de 

desplaçar-se des de les zones comunes (clínica, escola,..) i des dels seus habitatges per 

tal proveir-se d'aigua potable.  

La potabilitzadora proporciona aigua potable a 1rupia el litre. A la gent més garant i 

pobre, es dispensa uns litres gratuïts al mes. Abans tenien que desplaçar-se fins una hora 

caminant i l’adquirent a preu és preu superior: 1.5 rupies el litre. Això comportava greus 

problemes de salut, sobretot en la gent garant, malalts  i nens. 

Els habitants dels campaments 5 i 6 estan molt contents de la implantació de la 

potabilitzadora ja que els abasteix a menor cost i redueix pràcticament a zero el temps 

de desplaçament. Estan molt satisfets amb el seu funcionament. 

A més, s’ha convertit en una petita font d’ingressos, ja que ara venen d’altres llocs a 

comprar aigua. 

La potabilitzadora por produir 800 l/h d’aigua potable mitjançant un sistema d’osmosis 

inversa. Compta amb un dipòsit d’entrada de 2.000l i un de sortida amb capacitat 

d’emmagatzemar 1.000 l. 

Actualment la potabilitzadora distribueix entre 200 i 600 litres diaris. La quantitat 

d’aigua distribuïda canvia entre la època de pluges i la seca i també és sensible a 

fluctuacions en el nombre d’habitants estacionaris. De mitja suposa una facturació 

d’unes 12.000 Rupies mensuals. 

Els recursos econòmics generats són utilitzats per mantenir a l’encarregat de 

manteniment, el Sr. Nyima, cobrir les possibles reparacions que puguin sorgir i altres 

despeses dels campament. Es tracta doncs d’un projecte auto sostenible a mig termini 

que ha generat un lloc de treball. 

L’encarregat és el responsable de controlar l’ús adequat de la potabilitzadora, recollint 

els diners que genera i de supervisar el bon funcionament a nivell mecànic. Té els 

coneixements per fer-ho ja que abans era mecànics de motos i automòbils. 

A l’entrevista amb una amb l’encarregat  s’exposa: 

- Els talls d’electricitat diaris suposen una certa incertesa respecte a la producció 

d’aigua potable.  

- Hi ha talls durant més de 3 dies 2 o 3 cops a l’any. 

Tot i així si hi ha corrent elèctric durant una hora diària ja es pot produir el volum 

requerit. El dipòsit de sortida permet emmagatzemar l’aigua requerida per 2 dies. 



Els talls d’electricitat durant més de 3 dies seguits suposen una falta d’aigua potable 

total.                                 

Actualment no existeix cap tipus de canalització d’aigua potable. Els equipament 

comunitaris com la Clínica Namgyal, l’escola primària, l’escola bressol i la Gompa 

(temple budista) tampoc tenen canalitzacions. 

 

Informació de l’estat actual (abril 2014) en altres punts dels campaments: 

Escola primària 

L’escola primària es troba situada entre els campaments 5 i 6.  Aquest any tenen 46 

alumnes repartits en 6 classes, de 6 a 12 anys. Està sota la gestió de la Central Tibetan 

Administration amb seu a Dharamsala, a més de 2.000 km de distància. 

Es realitza una entrevista amb el Director de l’escola, el Sr. Palnam i la Professora Sra. 

Dhekyi, exposen: 

- Actualment hi ha falta de professorat: han demanat un professor/a extra però no 

arriba, també necessitarien algú per consergeria. 

- Disposen de 4 ordinadors però no poden fer servir ja que durant les hores 

lectives no acostuma a haver-hi electricitat. 

- El menú diària consisteix en arròs blanc i dhal (pasta de llenties), no tenen 

recursos econòmics per donar un àpat més complet. 

[Arran d’ aquesta informació, es decideix des de JIN-PA, cobrir un suplement 

per que tinguin un complement de verdures].  

- Problema amb l’abastament d’aigua: no tenen aigua corrent ja que les 

conduccions estan en mal estat. L'aigua arriba fins al dipòsit que tenen, des 

d’allà cada matí l'alumnat porta aigua fins al dipòsit del lavabo. L'aigua tampoc 

arriba a la cuina ni a la pica. 

- El dipòsit actual es troba en mal estat, no està totalment cobert fet que permet 

que els mosquits posin ous en l'aigua del dipòsit. 

L’alumnat ha de portar la seva aigua de casa, quan se'ls hi acaba beuen aigua no potable 

emmagatzemada al dipòsit en mal estat. 

Escola bressol 

L’escola bressol es troba situada entre els campaments 5 i 6. Aquest any tenen 35 

estudiants distribuïts en dues aules. L’aula dels petits és per a nens i nenes de 2 i 3 anys, 

a l’aula dels grans hi van els nenes i nenes de 3 a 6. A l’escola es segueix amb el 

sistema educatiu Montessori. Els hi falta un professor/a fet que fa que dues classes 

estiguin juntes amb una sola professora. 



Està sota la gestió de SOS Tibetan Children Village, una organització tibetana amb més 

recursos que l’administració central. Els pares paguen 500 Rs al mes per cada alumne/a, 

hi ha algunes famílies amb més d’un fill o filla que tenen dificultats per pagar-ho.  

El menú diari és més elaborat que el de l’escola primària, els alumnes mengen ous i 

verdures durant la setmana. 

L’escola bressol està connectada a la xarxa d’aigua no potable. El professorat 

s’encarrega de repartir l’aigua potable entre l’alumnat. 

Carretera d’accés. Proposta de projecte. 

Per part dels camps dels campaments (en abril de 2014) es fa palès una necessitat urgent 

per la renovació de la carretera d’accés, que va de la carretera nacional als campaments. 

La carretera es va renovar l’any 2001 i actualment es troba en molt mal estat. En època 

de pluges (monsons) queda totalment inundada. El fet que bona part del paviment hagi 

saltat fa que la circulació en moto, l’únic mitjà del que disposa gran part de la comunitat 

tibetana, sigui molt perillosa. 

En l’apartat de Fotografies de la situació actual es pot observar l’estat en el que va 

quedar la carretera després d’una pluja d’una hora de durada aproximadament.   

[Recent ment (octubre de 2014), ens han comunicat que les autoritats locals es faran 

càrrec de la major par de les obres per reparar la carretera, sempre i quant els 

campaments aportin la quantitat de 300.000,00 Rp uns 4.000,00 €. 

 

Per aconseguir aquets recursos, demanen una aportació de 150.000,00 Rp. La resta, 

ells mateixos aportaran amb els fons obtinguts amb la recaptació de la potabilitzadora 

d’aigua. 

Des de JIN-PA, ja s’ha enviat els recursos.] 

 

Aquí us mostrem fotos de la carretera. 

 



 

 



 
 

Aquí us oferim un aixecament topogràfic que permet veure en detall el 

campament: 

 

L’aixecament topogràfic dels campaments permet tindre una visió global i detallada de 

la localització del punts de referència.            

Els punts per l’aixecament topogràfic es seleccionen segons dos criteris: 

- Delimitació dels campaments 

- Localització de vies secundaries 

Així doncs els primers 14 punts donen unes idea global dels límits dels campaments i 

els seus punts centrals: els tancs d’aigua, la potabilitzadora, el tempre budista. 



La resta de punts cobreix els campaments de forma exhaustiva, localitzant totes les 

interseccions dels carrers principals amb els carrerons perpendiculars que actualment 

formen part del sistema informal de drenatge d’aigües pluvials. 

Des de cada punt en prenen fotografies en diverses direccions, segons es cregui oportú. 

Es defineixen 4 direccions relatives, la 1,2,3 i 4. Junt amb el número de la fotografia 

s’enumera les direccions en que s’han pres les fotos.  

Així doncs, tenint present quins punts estan localitzats al llard d’un carrer es pot veure 

un seguit de fotografies que documenten de forma continua els carrers principals de 

cada carrer. 

Tot seguit es presenta: 

- Fotografia aèria de Google Earth amb els punts topogràfics i els eixos relatius 

- Una llista de les coordenades dels punts 

- Fotografies preses des de cada un dels punts, indicant entre parèntesis la direcció 

orientativa en la que han estat preses.



 

Punts topogràfics principals i secundaris, eixos relatius.



Llistat de punts topogràfics 

 

Punt N E Altura 

1 12º 24' 49,7" 76º 00' 51,7" 898 

2 12º 24' 48,1" 76º 00' 53,7" 904 

3 12º 24' 48,1" 76º 00' 52,0" 895 

4 12º 24' 48,2" 76º 00' 51,8" 896 

5 12º 24' 40,4" 76º 00' 57,3" 910? 

6 12º 24' 41,4" 76º 00' 55,5" 909 

7 12º 24' 41,2" 76º 00' 54,2" 904 

8 12º 24' 41,4" 76º 00' 52,2" 898 

9 12º 24' 40,1" 76º 00' 54,2" 903 

10 12º 24' 39,2" 76º 00' 53,3" 902 

11 12º 24' 35,4" 76º 00' 59,3" 908 

12 12º 24' 34,4" 76º 00' 57,8" 902 

13 12º 24' 33,0" 76º 00' 57,8" 903 

14 12º 24' 40,9" 76º 00' 50,7" 901 

15 12º 24' 45,9" 76º 00' 54,4" 903 

16 12º 24' 45,0" 76º 00' 54,7" 901 

17 12º 24' 44,0" 76º 00' 55,1" 904 

18 12º 24' 43,1" 76º 00' 55,1" 902 

19 12º 24' 45,6" 76º 00' 52,9" 896 

20 12º 24' 44,5" 76º 00' 53,2" 902 

21 12º 24' 43,6" 76º 00' 53,4" 900 

22 12º 24' 42,4" 76º 00' 53,6" 903 

23 12º 24' 45,0" 76º 00' 51,4" 897 

24 12º 24' 44,6" 76º 00' 52,1" 896 

25 12º 24' 43,5" 76º 00' 51,9" 893 

26 12º 24' 41,9" 76º 00' 52,4" 894 

27 12º 24' 39,8" 76º 00' 56,8 904 

28 12º 24' 38,8" 76º 00' 57,2" 908 

29 12º 24' 38,0" 76º 00' 57,7" 905 

30 12º 24' 37,2" 76º 00' 58,2" 907 

31 12º 24' 36,4" 76º 00' 58,6" 908 

32 12º 24' 38,8" 76º 00' 55,4" 908 

33 12º 24' 37,3" 76º 00' 56,5" 910 

34 12º 24' 37,1" 76º 00' 56,4" 905 

35 12º 24' 36,4" 76º 00' 56,8" 902 

36 12º 24' 35,5" 76º 00' 57,4" 902 

37 12º 24' 38,1" 76º 00' 53,8" 903 

38 12º 24' 37,2" 76º 00' 54,3" 901 

39 12º 24' 35,6" 76º 00' 55,3" 899 



Fotografies dels punts de l’aixecament topogràfic 

 Punt 1 (23-4) 

    

Punt 2 (1-3) 

    



Punt 3 (12-3) 

       

Punt 4 (14 – 23) 

    

 



Punt 5 (1-2-3) 

       

Punt 6 (2-3-4) 

        

 



Punt 7 (1-2-4) 

       

Punt 8 (1-2-4) 

       

 



Punt 9 (1-2-3) 

       

Punt 10 (1-3) 

   

 



Punt 11 (1-2) 

    

Punt 12 (1-23-4) 

       

 



Punt 13 (14-3) 

    

Punt 14 (1-2-4) 

        

 



Punt 15 (1-2-3) 

       



 

Punt 16 (1-2-3) 

       



 

Punt 17 (1-2-3) 

       



 

Punt 18 (1-2-3) 

       



 

Punt 19 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 20 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 21(1-2-3-4) 

    



 

Punt 22 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 23 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 24 (1-2-3-4) 

     



 

Punt 25 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 26 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 27 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 28 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 29 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 30 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 31 (2) 

 



 

Punt 32 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 33 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 34 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 35 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 36 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 37 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 38 (1-2-3-4) 

    



 

Punt 39 (1-2-3-4) 

    



Fotografies de la situació actual 

Clínica Namgyal 

 

 

Imatge 2 Cartell de la Clínica Namgyal 

 

Imatge 3 Exterior de la Clínica Namgyal 



 

Imatge 4 Llits de la clínica 

 

Imatge 5 Farmàcia de la clínica 

 

Imatge 6 Metge indi passant consulta 



 

Imatge 7 Farmacéutica dispensant medicaments 

 

Imatge 8 Teulada en mal estat 

 

Imatge 9 Entrevista amb les treballadores i els responsables tibetans 

 



 

Escola primària 

 

 

Imatge 10 Pati de l’escola 

 

Imatge 11 Dipòsit d'aigua 

 

Imatge 12 Sala d'ordinadors 

 

 



 

Imatge 13 La “cuina” de l’escola 

 

Imatge 14 Reunió amb el Director de l’escola 

 

Imatge 15 Àpat diari a l’escola: arròs i llenties 



 

Imatge 16 Cada alumne/a porta la seva ampolla d’aigua potable 

 

 

Imatge 17 Foto de grup 

 



 

Escola bressol 

 

 

Imatge 18 Visita a l’escola bressol amb la directora del centre 

 

 

Imatge 19 Alumna amb material escolar 

 



 

Imatge 20 Els petits alumnes/as 

 
Imatge 21 Equipament de material escolar 

 
Imatge 22 Més material escolar 

 



 
Imatge 23 Menjador de l’escola bressol



 

Carretera d’accés 

 

 

Imatge 24 Estat de la carretera d’accés després d’una pluja d’una hora de durada 

 

Imatge 25 Estat de la carretera d’accés després d’una pluja d’una hora de durada 

 



 

Potabilitzadora 

 

 

Imatge 26 Edifici on s’ubica la potabilitzadora 

 

Imatge 27 Edifici de la potabilitzadora 



 

Imatge 28 Visita amb l'encarregat de la potabilitzadora 

 

Imatge 29 Amb l’encarregat de la potabilitzadora el Sr. Nyima i el Sr. Pema 



 

Imatge 30 Dipòsit d’entrada a la potabilitzadora 

 

Imatge 31 Element d’impulsió amb oxidació 

 

Imatge 32 Filtres pel tractament de potabilització 



 

Imatge 33 Equip de control: mesura la pressió amb la que circula l’aigua 

 

Imatge 34 Detall de bomba en bon estat 



 

Imatge 35 Dipòsit de sortida: 1000 m
3 

 



 

Imatge 36 Usuari tibetà de la potabilitzadora 

 

Imatge 37 Fent cua 



 

Imatge 38 Usuàri i encarregat de la potabilitzadora 

 

Imatge 39 Usuàries tibetanes i índies 

 

Imatge 40 Pagant l’aigua potable 



 

 

Imatge 41 Omplint l'ampolla abans d'entrar a classe 

  

En definitiva, el nostre objectiu és ajudar-los a sortir de l’estat de pobresa severa i 

marginació en què es troben. 

 

Nota: la població local “índia” també es beneficia dels projectes que realitzem, cóm la 

cobertura sanitària que donem en Namgyal Clinic. 

 

 

 

Si pots, ajuda’ns a fer realitat aquest bell projecte. 

Col·labora amb nosaltres fer-te soci/a, fer donatius puntuals i/o col·laborar en les nostres 

activitats.  

Truca’ns el Tel: 93 435 11 71 i te informarem. 

 

Gràcies!!! 

¡TASHI DELEK! 

 

 

Volem Agrair l’inestimable col·laboració d’Elena Pons, gràcies a la qual, 

 hem pogut actualitzar aquesta informació. 


