
1 

 

 

        
 

Memòria  2020 

 
 

 

+  

     
       

   
 
 



2 

 

 
 

 
 
 

INDEX 
 

Índex................................................................................................pàg. 2 
 
Informe de Situació de l'Escola Parameswar...................................pàg. 3-4 
 
Activitats de l'any 2020...................................................................pàg. 5-8 
 
Memòria Econòmica  .....................................................................pàg. 9-13 
 
Objectius exercici 2021...................................................................pàg. 14 
 
Agraïments......................................................................................pàg. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

                   INFORME DE SITUACIÓ 
 
Al mes de desembre el Sr. Swamickan, el primer director de l’Escola Parameswar i  
col·laborador des del principi d’en Father John I. Paul, ens va deixar a la edat de 88 anys , 
després de més de 20 anys d’estar al capdavant del nostre projecte a l’Índia i d’una llarga vida 
dedicada a l’ensenyament. 
 
La seva dedicació va ser essencial per a la creació, desenvolupament i manteniment de l’Escola. 
Sota el seu guiatge el cap d’estudis i els professors han crescut professionalment i ara 
segueixen amb pas ferm la seva línia d’actuació. Els hi donem tot el nostre suport. 
A nivell organitzatiu comptem amb la direcció del nostre Manager Amstrong, fill d’en 
Swamickan i del nostre Supervisor Oliver, fill d’en Father John  així com la Jaba, professora i 
responsable de comunicació amb ensenyament de Tamil Nadu.  
 
La pandèmia ens obliga a seguir nous camins i realitzar noves  activitats per poder seguir amb 
eficàcia, dotant a l’Escola Parameswar del que necessita i de fer arribar ajudes als nostres 
alumnes i les seves famílies, així com a altres persones dels barris més senzills i pobres de 
Gengapuram, en un moment d’inestabilitat mundial com es aquest, i en una Índia canviant on 
cada dia hi ha més normes i lleis que compliquen els tràmits i l ’activitat de les ONG de fora del 
país. 
 
AJUTSI son els nostres socis i col·laboradors que des d’el primer moment van creure en la 
iniciativa d’en Father John I. Paul, el qual va lluitar sense descans per fer realitat aquesta 
escola que rep el nom del nostre amic i mentor Sri Parameswar. Gràcies a les grans o petites 
aportacions d'aquestes persones es va aconseguir que l'escola fos una realitat i que continuï 
sent possible avui dia. 
 
Als socis de AJUTSI no els interessen medalles ni premis, estem contents amb aportar els 
nostre petit gra de sorra i veure que l'escola funciona i va endavant. Aquest és la nostra missió. 
Sempre hem cregut en el poder de l'educació per transformar la societat. 
 
 
Anem endavant! 
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ACTIVITATS REALITZADES  a l’Índia a l’any 2020 

 
 
VIATGE AL PROJECTE : El President Xavier Valdivieso amb la secretaria Lidia Lacruz i la mestra 
Nuria Via, van visitar el projecte al mes de gener de 2020. 
 
BIBLIOTECA: Les dues voluntàries van fer activitats i manualitats, que van servir de fil 
conductor per inaugurar la Biblioteca de l’ escola, ampliada, renovada i modernitzada en quant 
a espai i continguts amb llibres nous en angles i tàmil. 
Es varen fer molts tallers de danses, ritmes i cançons, que van culminar amb el festival amb 
tots els alumnes i professors.  
 
OBRES REHABILITACIO SEGON EDIFICI: La visita va servir per comprovar la necessitat de fer la 
reparació de la teulada del segon edifici (l’any anterior s’havia fet la reparació del edifici 
principal). Es va trobar una pintura especial per a les humitats i les reparacions van començar 
mentre vam estar a l’Escola. 
 
BECA ESTUDIANT DESTACAT: Es va fer entrega per segon any de la  beca de l’antiga alumna 
Thilagavathi per estudis superiors. Aquesta acció va ser coordinada per la secretària i un grup 
de simpatitzants d’Ajutsi. 
 
FOTOS DELS ALUMNES PERSONALITZADES: EL  Voluntari Marc Galver, que va fer el 
documental l’any 2019, va fer fotos individuals als alumnes que en aquest viatge vam dur 
impreses i es van entregar a cadascun d’ells. Intentarem donar continuïtat a aquesta activitat. 
  
L’ESCOLA ES VA TANCAR PER LA PANDEMIA: Al principi de la pandèmia, vàrem fer una acció 
d´ajuda urgent de productes de primera necessitat als barris més pobres de Gengapuram i a 
altres pobles propers. 
Al mes de Maig vàrem fer una crida als socis i simpatitzants i la seva bona resposta ens ha 
permès enviar periòdicament ajudes econòmiques per la població i les famílies de la escola,  
per ajudar a mitigar les conseqüències de la pandèmia. 
La escola ha estat tancada uns mesos i, tot i no tenir mitjans informàtics adients, els professors 
de l´escola han fet esforços importants  i han treballat activament perquè el tancament afectés 
el menys possible el rendiment escolar. 
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ACTIVITATS REALITZADES  a Catalunya a l’any 2020 
 

CONCURS DE FOTOGRAFIA DE GRÀCIA SOLIDÀRIA: Ajutsi va obtenir el tercer premi amb una 
foto realitzada per Marc Galver. A més a més quatre fotos presentades per membres i 
simpatitzants d’Ajutsi van ser triades per a l’ exposició. 
 
SOPAR SOLIDARI AJUTSI: El sopar anual es va posposar diversos cops i finalment no es va 
poder realitzar degut a la pandèmia. 
 
CRIDA SOLIDARIA:  Al mes de maig i per pal·liar el fet de no poder realitzar activitats 
presencials per la pandèmia del Covid19, es va fer una crida solidària que va ser resposta molt 
positivament pels socis i simpatitzants al llarg de l’any. 
El mes de maig es va poder realitzar presencialment l’Assembla Ordinària. 
 
XARXES SOCIALS: Hem potenciat la presencia d’Ajutsi a les xarxes socials com Facebook, 
Twitter i Instagram, ajudats per la Míriam, la nostra voluntària que fa de community manager. 
Ara envien les comunicacions als nostres socis i simpatitzants per email amb el conseqüent 
estalvi i col·laboració amb el medi ambient. Només s’envien cartes als socis que no tenen 
email. 
 
DECLARACIO D’UTILITAT PUBLICA D’AJUTSI: Una vegada feta la sol·licitud, Ajutsi va ser 
declarada d’Utilitat Pública al rebre la notificació al mes d’octubre del 2020. 
 
PRESENTACIO AL PREMI DE VOLUNTARIAT: Durant el mes d’agost ens vam presentar a aquest 
premi del Voluntariat de la Generalitat aportant tota la documentació, malauradament no vam 
accedir a cap dels premis.  
 

ENTREVISTA L’INDEPENDENT: El setmanari  l’Independent de Gràcia va publicar l’entrevista al 
president  Xavier Valdivieso, el 4 de setembre de 2020, dins de la ronda d’entrevistes a les 
Associacions de Gràcia Solidària  
 
El CONCERT DE NADAL:  No es va poder celebrar degut a la pandèmia. 
 
FIRA DE GRACIA SOLIDARIA: Es va celebrar com cada any, a la Plaça de la Virreina amb totes 
les mesures sanitàries reglamentaries. Va ser un èxit de participació. 
 
LOTERIA DE NADAL I LA GROSSA : Aquest any hem estat agraciats amb la devolució de la 
Loteria de Nadal i una terminació de la Grossa. Un altre cop la generositat dels nostres amics i 
simpatitzants ens a ajudat a pal·liar el fet de no poder realitzar activitats. 
 
COL·LABORACIONS: Segueix Funcionant el curs obert de danses índies del taller Sunaera dirigit 
per  Merche Pérez,  per a Socis i Simpatitzants d’Ajutsi. 
Continuïtat del la col·laboració amb Gràcia Solidària. 
Continuem la formació dels membres d’Ajutsi amb els cursos de  Gràcia Solidària, Torre Jussana 
i Escola d’Estiu del Voluntariat. 
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                     MEMÒRIA ECONÒMICA 
EXERCICI 2020 

 

1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
AJUTSI es una Associació sense ànim de lucre, que es constituí el 16 de maig de 1998. 
Amb domicili social al Carrer del Robí 18, Entresol 3 ª 08024 Barcelona. 
CIF: G-61686424, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 21083 i amb Declaració d´utilitat pública al 2020. 
L’activitat de l’Associació és l’Ajuda al Sud de l’Índia mitjançant projectes de cooperació i 
desenvolupament als districtes de Tiruvannamalai i Villupuram.  (Tamil Nadu, Índia) 
El projecte d’Ajutsi  és  l ’ESCOLA PARAMESWAR  de  Gengapuram (al Taluk de Gingee,  districte 
de Villupuram), escola mixta amb 110 alumnes en el total dels cursos de Secundària, de 5è a 
10è. 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 L’entitat no té obligació de presentar comptes anuals. 
 
3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 
 Els excedents de l’exercici 2020 ascendeix a un import positiu de 3.417,71€  
 
4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ  
 4.1 Immobilitzat intangible 
       No existeixen elements de caràcter intangible. 
 4.2 Bens integrants del Patrimoni cultural 
       No n’hi ha. 
 4.3 Immobilitzat material 
                   1.100,00€. No s’amortitzen. 
 4.4 Terrenys i construccions 
                    No es considera, per no existir terrenys ni construccions propis. 
 4.5 Arrendaments  
                   La Entitat no ha realitzat operacions per aquest concepte. 
 4.6 Permutes 
                    La Entitat no ha realitzat operacions de permuta de caràcter comercial. 
 4.7 Actius i passius financers 
                   Nomes disposem de saldos al compte corrent obert a CaixaBank. 
                   Les operacions en moneda estrangera corresponen a les transferències que Ajutsi                     
       realitza a l’Índia. 
       Es comptabilitzen en euros i es realitzen a traves d’entitats bancàries del país. 
       Import de transferències realitzades durant de transferències realitzades durant   
       l’any 2020: 26.355,86€ 
 4.8 Existències 
       Ajutsi no té existències. 
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 4.9 Impost sobre beneficis 
       No hi ha obligació de presentar l’Impost de Societats, en no estar donada d’alta de 
       cap activitat econòmica. 
 
 4.10 Ingressos i despeses 
         Es comptabilitza en el moment de la seva meritació. 
 4.11 Subvencions, donacions i llegats 
          No tenim ingressos d’aquests conceptes 
 
5.- IMMOBILITZAT MATERIAL I INTAGIBLE 
 a) Saldo inicial del immobilitzat material: 1.100€ 
 b) No hi ha aportacions no dineràries 
 c) No hi ha correccions per deteriorament 
 d) No existeixen 
 e) No s’han donat 
 f) No existeixen 
 g) No s’apliquen 
 h) Saldo final del immobilitzat material: 1.100€ 
 
6.- INVERSIONS  IMMOBILIARIES 
 L’entitat no té immobles. 
 
7.- BENS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 L’entitat no té cap bé de Patrimoni Cultural 
 
8.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 No hi ha cap apunt comptable d’aquest concepte. 
 
9.- ACTIUS FINANCERS 
 Tresoreria (saldo comptes bancaris a 31-12-2020).............  11.579,34€ 
 
10.- PASSIUS FINANCERS 
 No hi ha cap apunt comptable d’aquest concepte. 
 
11.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
  No hi hagut ingressos d’aquests conceptes.  
 
12.- SITUACIO FISCAL 
 L’Associació esta acollida al règim d’entitats sense finalitats lucratives.  
 En relació a l’Impost de Societats, no desenvolupa cap activitat econòmica i està al  
 corrent de les seves obligacions tributàries segons certificat de l’AET. 
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13.- INGRESSOS I DESPESES 
 
 Ingressos i despeses segons criteris del Pla General Comptable 
 INGRESSOS.................................................................................31.401,26€ 
 Quotes Socis i afiliats........................28.286,26€ 
 Ingressos d’actes solidaris.................. 1.115,00€ 
 Loteria guanys.................................... 2.000,00€ 
 DESPESES...................................................................................-27.983,55€  
 (Transferències a l’Índia)................................-26.355,86€  
 
 RESTA DE DESPESES...................................................................  -1.627,69€ 
 Lloguer Casinet i actes solidaris...........................414,38€ 
 Despeses financeres............................................876,01€ 
 Gestoria, material oficina, taxes i correus...........337,30€ 
 
 RESULTAT EXERCICI.......................................................................3.417,71€ 
 
14.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 No hi ha cap import meritat en concepte de dietes, despeses de representació o altres 
 remuneracions pels membres de la Junta Directiva al ser tots Voluntaris. 
 

OBJECTIUS ANY 2021 
 

• Recolzar  i motivar  l’equip de professors seguint el lideratge i el llegat del     
Sr.Swamickan, primer Director de l’Escola. 

• Continuar amb l’ajuda per pal·liar, en lo possible, les conseqüències de la pandèmia a 
l’Escola i al poble de Gengapuram. 

• Mantenir els projectes B&B (Bicicleta i Beca). 

• Mantenir la revisió medica anual per a professors i alumnes. 

• Fer una nova web, més moderna, àgil i manejable. 

• Continuar participant en el concurs fotogràfic de Gràcia Solidària i en totes les seves 
activitats. 

• Continuar amb el taller de Danses Índies de Sunaera. 

• Planificar amb la mesura del possible les activitats recurrents com el sopar solidari, 
concerts, Fires, etc. 

• Incrementar el nombre de socis, simpatitzants, col·laboradors puntals i voluntaris. 

• Fer gestions per captació de donatius de d’institucions, empreses i altres, ara que ja es 
un fet la Desgravació Fiscal. 
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JUNTA DIRECTIVA: 
 
Xavier Valdivieso, president 
Nati Cortés, tresorera 
Lidia Lacruz,  secretària  
Xavier Torredeflot vocal 
Jordi Serrate, vocal- captacions 
Josefina Felisart, vocal 
Miriam Gallardo, vocal- community manager  
Lali Valdivieso, vocal 
Nacho Saladrigas vocal i tècnic informàtic 
Gemma Martinez, vocal 
Kuendy Marsà, vocal 
 
 
AGRAÏMENTS 
 
 
Ser soci d’AJUTSI vol dir col·laborar en el futur dels nens i nenes de Gengapuram. 
Hem de donar les GRÀCIES a tots els que feu possible que AJUTSI pugui dur a terme els seus 
projectes, tant als socis com als voluntaris, que amb les seves aportacions, les seves idees, 
les seves hores dedicades a favor l’associació, la recolzen i li donen suport. 
 
 
 
DE PART DE TOTS ELS NOSTRES COL.LABORADORS , EQUIP DIRECTIU I DOCENT I DELS NOIS I 
NOIES DE L'ESCOLA PARAMESWAR REBEU LA SEVA GRATITUD MÉS SINCERA PER LA VOSTRA 
COL·LABORACIÓ I EL VOSTRE AJUT. 
 
 
ajutsi@ajutsi.org 
 
www.ajutsi.org 
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