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INFORME DE SITUACIÓ

Enrere queden els dies de tancament i confinament. L’activitat a la nostra escola continua sense
parar i ara ja amb un curs estable per endavant. La nova correspondant és la Jaba, filla del
Swamickan, ella es qui porta el dia a dia de l’Escola Parameswar amb l’ajut de l’Oliver i de
l’Amstrong , el nostre supervisor i manager respectivament.
Gràcies a la crida que va fer AJUTSI ara fa dos anys hem pogut mantenir l’Escola en marxa i
també ajudar amb aliments i medicines a zones de la població de Gengapuram i altres poblets
del voltant. Una ajuda continuada que encara estem fent gràcies a tots els nostres socis , amics
i simpatitzants, nous i antics, que han adoptat aquesta Escola com a pròpia.
La iniciativa del Father John I. Paul, el qual va lluitar sense descans per fer realitat aquesta
ESCOLA PARAMESWAR que rep el nom del nostre amic i mentor Sri Parameswar, qui li’n va
inculcar la idea.
Aquesta va ser la seva Visió. La Nostra Missió és la continuïtat de l’Escola i el seu progrés..
Creiem en el poder de l'educació per transformar la societat i erradicar la ignorància que duu a
l’odi i la confrontació.

Anem endavant!
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ACTIVITATS REALITZADES A L’ÍNDIA L’ANY 2021

EQUIP DOCENT: El Cap d’estudis i tots els professors han pal·liat amb els seu esforç addicional les
circumstàncies adverses de la pandèmia. Vam anomenar com a Correspondant la Sra. Jabaakani, en
substitució del Sr. Swamickan. S’han renovat els certificats sanitaris i d’incendis i tenim un mestre nou a
l’escola. L’escola ha tingut la visita de la comissària d’educació del districte.

VISITA D’UN MINISTRE DEL GOVERN DE TAMIL NADU el 26 de juny de 2021. El ministre va ser
qui va inaugurar l’Escola en el seu dia. En la seva visita recent li hem demanat que es faci càrrec
del cost del menjar del migdia de l’escola i va prendre el compromís de recomanar-ho al
Col·lector del Districte.
L’ESCOLA ES VA TANCAR i obrir diversos cops seguint les instruccions de les autoritats índies en
cada moment, degut a les fluctuacions de la pandèmia. Es va pal·liar en part amb les classes
online i les classes dels mestres en petits grups d’alumnes. En una de les reobertures es va fer
una neteja general de l’escola en la que es van implicar professors, alumnes i també els seus
pares.
OBRES REHABILITACIÓ DEL SEGON EDIFICI: S’ha completat la reparació de la teulada del segon
edifici (un any abans s’havia fet la reparació de l’edifici principal) i s’ha pintat l’edifici
exteriorment amb una pintura especial per solucionar el tema de les humitats estructurals. A
l’edifici principal de l’escola també es van fer reparacions de pintura de les reixes i d’altres parts
del edifici.
BECA ESTUDIANT DESTACAT: Es va fer entrega per tercer any de la beca de l’antiga alumna
Tilagavathi per estudis superiors. Aquesta acció va ser coordinada per la secretària i un grup de
simpatitzants d’Ajutsi.
AJUDA ALS POBRES I A LES VIDUES Continua en aquest període de pandèmia i dificultats la
nostra ajuda extraordinària amb caràcter mensual a l’àrea de Gengapuram i pobles del voltant
que beneficia als més pobres i a les vídues.
VIATGE AL PROJECTE : Degut a la COVID19 no s’ha realitzat el viatge al projecte aquest any.
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ACTIVITATS REALITZADES a Catalunya a l’any 2021

CONCURS DE FOTOGRAFIA DE GRÀCIA SOLIDÀRIA: Ajutsi va participar amb diverses fotos
presentades per membres i simpatitzants, algunes de les quals 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.
AJUDA SOLIDARIA: En aquest moment apart del manteniment de l’escola, enviem una
quantitat mensual per a vídues i pobres en general de Gengapuram i pobles del voltant, gracies
a les aportacions dels socis i de algunes aportacions esporàdiques d’amics i simpatitzants.
HEM INAUGURAT LA NOVA WEB que es va encarregar a l’empresa FINISMEDIA i que ha quedat
molt complerta. En el capítol de donacions hem introduït, a part de les transferències, Paypal,
un QR i Bizum, del que ja vam signar el contracte amb el banc.
ALTRES XARXES SOCIALS: Hem potenciat la presència d’Ajutsi a les xarxes socials com
Facebook, Twitter i Instagram, liderats per la Míriam, la community manager. Ara enviem les
comunicacions als nostres socis i simpatitzants per Mail (a excepció de la convocatòria de
l’assemblea anual) amb el conseqüent estalvi i col·laboració amb el medi ambient. Només
s’envien cartes als socis que no tenen Mail.
PROJECTE WORLDCOO: Hem presentat un projecte a aquesta empresa que es la que gestiona
els temes d’arrodoniments en empreses i comerços destinats a ajudes per a ONG’s, Fundacions
i Associacions i hem estat validats a l’espera que alguna empresa ens esculli com a destinataris
de les ajudes.
CONCERT DE NADAL: Va actuar l’Orquestra del Col·legi de Metges de Barcelona que va omplir
el recinte dels caputxins de Pompeià amb un programa de Mozart que va tenir molt èxit.
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 : Es va vendre tota
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 de la col·laboració amb Gràcia
Solidària.
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MEMÒRIA ECONÒMICA
EXERCICI 2021
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 2021 ascendeix a un import positiu de 1.564€
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
S’amortitza el 25% (material informàtic)
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.
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4.8 Existències
No hi ha existències.
4.9 Impost sobre beneficis
Des de la declaració d’utilitat pública, es presenta l’Impost de Societats cada juliol.
4.10 Ingressos i despeses
Es comptabilitza en el moment de la seva meritació.
4.11 Subvencions 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) Deteriorament material: 275 (25%)
d) No existeixen
e) No s’han donat
f) No existeixen
g) No s’apliquen
h) Saldo final del immobilitzat material: 825€
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 31-12-2021)............. 13.418,34€
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.............................................................................28.484,12€
Quotes Socis i afiliats...................21.881,82€
Ingressos d’actes solidaris.............2.295,45€
Benefici venda loteria................... 2.000,00€
Premi loteria: ...............................2.306,85€
Guany loteria 2020........................3.375,00€
Devolució loteria premiada..........-1.068,15€
DESPESES...............................................................................-26.920,12€
Transferències a l’Índia...................................-23.790,00€
ALTRES DESPESES
Finismedia (Web).............................................. 1.570,58€
Càtering concert...................................................280,00€
Despeses financeres.......................................... 889,09€
Gestoria, material oficina, taxes i correus.......... 115,45€
Amortització immobilitzat material..................... 275,00€
RESULTAT EXERCICI...................................................................1.564,00€
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.

Signatures.
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OBJECTIUS PER ANY 2022

•

Recolzar la gestió de l’equip de professors liderats per la correspondant Jabakani i el
cap d’estudis.

•

Continuar amb l’ajuda als mes desproveïts i particularment les vídues del poble de
Gengapuram i rodalies, com a projecte complementari de l’ESCOLA PARAMESWAR.

•

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

•

Mantenir la revisió medica anual per a professors i alumnes.

•

Recuperar les nostres activitats recurrents i fer-ne de noves: Continuar amb el taller de
Danses Índies de Sunaera, continuar col·laborant amb Gracia Solidària i amb el col·lectiu
de poetes i músics ARTFLOW

•

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- institucions
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 de 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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