
  

 

                                                                                     MEMÒRIA 2016 

JIN-PA 

Ajuda als Refugiats Tibetans 

 

 

 

 

 

 

    

 

Treballant  
per un món més humà 



1) Breu descripció de l’origen de JIN-PA i dels Projectes realitzats. 
 

JIN-PA: paraula tibetana que significa “generositat”. “Generositat”, en la cultura tibetana, té un significat 

molt profund: comporta ser conscient de que tot forma part d’ “Un” i “Un” de “tot”, per tant, hem ser 

generosos i actuar  en coherència amb aquest principi d’ INTERDEPENDÈNCIA  respectant, ajudant i 

estimant als demés. El que  els  passa en els altres, ens afecta a nosaltres i a l’inrevés. Sigues generós amb 

els demés i la vida serà generosa amb tu. 

 

JIN-PA es constitueix en Barcelona el 27 de novembre del 2007.Està inscrita en el  Registro Nacional de 

Asociaciones: Grupo 1 / Sección 1 / amb el número: 591341. 

Està acreditada amb el Número d’ Identificació Fiscal (CIF) G64724081. 

Consta inscrita en l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb el Número 315.  

Acreditada amb el Codi Ètic de Bones Pràctiques. 

 

¿Qui som i quina és la nostra comesa? 

Del coneixement d’ajudar als altres i tenint l’oportunitat surt la necessitat de fer-ho. 

Som un grup de persones què, conscienciades del patiment extrem pel qual està passant el poble tibetà, des 

de fa més de mig segle, decideix fundar l’Associació “JIN-PA”, des de la qual poder ajudar a aquest poble 

pacífic, transmissor d’una cultura mil·lenària basada en valors cóm la pau, l’amor i la compassió cap a tots 

els éssers. Valors que tant ens fan falta a la nostra societat. Per això, comptem amb un equip directiu 

format per Junta Directiva i un bon número de socis, amics i voluntaris que fan possible que aquest bell 

Projecte, poc a poc, és faci realitat. En definitiva, ajudar a sortir de la marginació en què es troben els  

acollits en els campaments de refugiats a l’Índia, així com a  d’altres col·lectius del seu entorn en semblant 

situació, és la nostra missió. 

 

¿Cóm? 

En primer lloc, atenent les necessitats mes bàsiques com: la Sanitat, l’abastiment d’aigua potable i l’atenció 

als més desfavorits com les àvies, avis i canalla. 

 En segon lloc, dotant-los dels recursos necessaris: hivernacles,  cooperatives de treball, cursos de formació 

d’accés a noves tecnologies, etc., de forma que els  permeti tenir un futur amb llum, que els ajudi a sortir de 

l’estat paralitzat en que es troben molt d’ells.  

 

¿Cóm treballem en els campaments de refugiats? 

Primer cal comprendre que aquests campaments tenen una organització establerta pel Govern Tibetà en 

l’exili (Dharamsala, nord d’Índia). Tots ells compten amb dos caps responsables de l’organització i el 

funcionament dels mateixos. 

 D’ altra banda, per la seva essència cultural, els Lamas són autoritats de gran prestigi i confiança en 

aquesta societat.  

En JIN-PA, tenim una gran sort al comptar amb el constant  recolzament del nostre President Honorífic Ven. 

Gueshe Lobsang Jamphel. Ell dirigeix, en el Monestir de Sera Jhe, un dels Khangthengs que el composen, 

SERA JHETSE THANG KHANG TSENG 28 , on viuen i estudien monjos de totes les edats. 

 Ven. Gueshe Lobsang Jamphel, com autoritat, és el nostre segell de garantia perquè el treball de  JIN-PA és 

desenvolupi amb eficàcia i seguretat. 

  

Els nostres projectes neixen a partir de les necessitats exposades pels caps dels campaments. Aquí busquem 

els recursos i ells mateixos s’ encarreguen de tot el procés de desenvolupament i manteniment. Aquesta 



dinàmica ens permet optimitzar els recursos destinats ja que, normalment, no es requereix la nostra 

permanent presència i amb la contrapart tibetana ja es van realitzant els objectius. 

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. 

Entre tots ells, acullen a uns 30.000 refugiats. 

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

 

 

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 per avió a 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 uns 800 metres. 

  

 

 

Pema Tshethar. 

Actualment ell és el responsable de JIN-PA en els 

campaments. 

S’encarrega de: gestionar els fons que enviem; supervisar 

els projectes; comprar i enviar el material que necessitem 

per les fires; rebre, acollir i ajudar en tot els necessari  als 

voluntaris que visiten els campaments  a més d’ informar 

de tot el necessari. 



 

Projectes realitzats. 
 

2008 Cobertura Sanitaria. 

En aquest any va començar la nostra feina subvencionant "Namgyal Clinic", el dispensari dels campaments 

5 y 6 de Gulledhalla. Un metge, tres infermeres/os i una ambulància, atenent las necessitats bàsiques de la 

població d'aquets campaments i el seu entorn en semblant situació de necessitat, (població local Índia). 

Aquest servei sanitari dóna cobertura a unes 3.000 persones aproximadament. 

     
 

 

 

 

 

 

2010 Instal·lació Potabilitzadora d’aigua. 

Abans tenien que caminar fins a 2h. per aconseguir aigua potable a 1,5 rupies 

el litre. Ara, la tenen a 1 rupia, els més necessitats, sense cost. 

És una font d’ingressos pel campament. Serveix per cobrir el seu manteniment, 

el lloc de treball que s’ha creat i altres despeses dels campaments. 

Com tots els projectes, és gestionat pels caps dels campaments.  

     
 

 

 

 

 

 

2010 Tibet Llum. 

Instal·lació de fanals, plaques  solars i acumuladors d’energia en llocs necessaris dels campaments. 

 

     
 

 

 

 

 



    

2011 Ajuda Directa. 

Aquest programa està 

destinat a recaptar fons 

pera cobrir les 

necessitats de les àvies, 

avis i malalts sense 

recursos. 
 

 

 

 

2013 Potabilitzadora d'Aigua en el Thang Khang Tseng 28 del Monestir de Sera Jhe. Bylakuppe, sud d’Índia. 

 

Aquí viuen i estudien més de 300 monjos de 

totes les edats.  

Molts d’ells, han fugit del mateix Tibet. 

La formació que reben els hi permet, si així 

ho desitgen al acabar els estudis, accedir a 

la Universitat i/o al mercat laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 

Construcció de lavabos 

i safareigs comunitaris. 

Permet tenir una 

higiene en condicions. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2015 

Col·laboració 

en la reparació 

de carretera 

d’accés als 

campaments. 

Aquesta reparació era del tot imprescindible degut a que, en èpoques de monsons, quedava abnegada 

d’aigua i els campaments restaven  aïllats, impedint el trànsit a la feina, a l’hospital etc. 

 



2) Treball realitzat en els campaments durant el 2016 

Durant aquest últim any hem pogut començar dos nous Projectes en els Campaments 5 i 6 de Gulledhalla: 

Reforma Namgyal Clinic i Protecció infantil. 

2016 Reforma i manteniment Namgyal Clinic. 

Durant aquest ha sigut possible: 

- Posar noves taulades, nou sostre interior, reparar una bona 

part de les humitats de les parets y canviar part del terra  de 

l’interior i tot el de l’exterior. 

- Comprar dues cadires de rodes, facilitant els desplaçaments 

de malalts, àvies i avis fins el dispensari. 

- Reparar l’ambulància, 

- Canviar les bateries dels fanals solars.  

- Com cada any, gràcies a un hospital de Barcelona i altres 

col·laboradors, s’ha pogut enviar uns 25 Kg de material 

sanitari.  

Per aquest any, està previst  acabar la restauració de les 

parets, del terra interior  i construir uns lavabos en l’exterior 

ja que, actualment, només disposen de una latrina.  

 

 

 

 

 

 

     
 

 

2016 Protecció infantil 

CENTRAL SCHOOL FOR TIBETANS BYLAKUPPE  

Aquesta escola dóna formació a  unes 100 

nenes i nens entre 3 i 14 anys. 

Forma part del sistema educatiu organitzat pel 

Govern tibetà a l’ exili (Dharamsala – Nord de 

l’Índia). 

L’escola està dividida en bressol i primària.  

A l’escola bressol s’ha fet una petita actuació 

dotant-los d’estores i tauletes per a poder 

estudiar en millors condicions. 

Per l’escola primària s’ha enviat aquest 

desembre 3.400 € per restaurar un mur de 

protecció.  

Cal destacar que els recursos que disposen per   

l’alimentació son precaris. El menjar és bàsic: 

arròs amb sopa de llenties i un got de llet. 

 

 

 

 

 

 

Des de JIN-PA aquest 2016 s’ha pogut fer una petita aportació de 250 € per incorporar verdura i fruita a 

l’alimentació. 

Per tenir una alimentació més adequada, és urgent trobar finançament de 1.000 € anuals. 



 

 

3) Recursos humans - Treballant estre amics. 

A la nostra Entitat, exceptuant el web màster, que només cobra 

200 € anuals, i el professor de Ioga que cobra  el 50% (quotes 

mensuals de 22 €, 1 sessió setmanal) de la recaptació de les 

classes, la qual  cosa  ens permet cobrir l’assegurança de les fires i 

activitats que fem, no hi ha cap persona remunerada. 

  Totes les activitats es realitzen entre una bona colla d’amigues i 

amics amb diferents confessions, creences i conviccions, però amb 

uns valors comuns... l’amistat i la solidaritat. 

 

 

Durant aquest exercici hem comptat  amb més de 50 voluntaris que han ajudat en tasques que van des d’anar 

als campaments (cobrint ells mateixos el cost de desplaçament), col·laborar en fires o organitzant activitats 

diverses com trobades de Ioga, Reiki i d’altres. 

 

 

 

4) Activitats realitzades durant 2016 -  Contribuïm a millorar el món. 

A banda de la recaptació de fons per els projectes humanitaris que portem a terme, per a nosaltres és molt 

important  que les nostres actuacions ajudin (encara que sigui una mica) a millorar la societat, a millorar el món. 

Per això, moltes de les nostres activitats estan relacionades amb 

uns valors determinats. 

 

Activitats Realitzades: 

Dos espais de Ioga a la setmana, participar en 14 fires i parades 

al carrer; trobades gratuïtes de Ioga, meditació i Reiki, s`ha 

col·laborat en l’organització de cursos d’Educació Universal i 

Psicologia Budista. 

Per acabar l’any, s’ha distribuït una Rifa Solidaria de Nadal. 

 

    
 



5) Treball en Xarxa. 

“Tots depenem dels altres” - INTERDEPENDÈNCIA.  Un dels nostres valors més preuats. 
 

Formem part de Gràcia Solidària (ONGs del  barri de Gràcia), amb qui 

organitzem cada any la Fira Solidària de Nadal i treballant estretament 

per tenir, en un futur pròxim, un local compartit. 
 

 

 

Estem en el Casal d’Entitats Mas Guinardó on col·laborem en trobades de 

pedagogia.  Conjuntament amb el Centre d’Estudis Budistes Nagarjuna 

BCN., i psicòlegs, hem fet cursos de filosofia budista i Educació Universal.  

Durant tot aquest any, s’ha fet una sessió de Ioga setmanal i d’altres 

activitats gratuïtes com: Reiki, trobades de ioga i meditació. 
 

 

Per Sant Jordi, l’Editorial Kairós  i 11 escriptores i 

escriptors com AGUSTÍ PÀNIKER entre altres, van 

col·laborar venent i signant llibres  al Passeig de Gràcia. 
 

  

 

 

 

Finalment volem comentar la Rifa Solidaria de Nadal que ens va 

permetre recaptar 1.500 € nets en poc més de 50 dies. Gr{cies a una 

xarxa de 32 amigues i amics que van col·laborar a vendre, mica a mica 

totes les butlletes, des dels seus llocs tant diferents com: Sant Cugat, 

Sabadell, Tarrassa, Vilanova, Sitges, Cardedeu, Bellvitge i Barcelona. 

 

6) Comptabilitat exercici 2016. 
 
Com veureu, hi ha tres esquemes: Ingressos Bruts, Despeses generals i Balanç d’ingressos i despeses. 

En els dos primers es pot observar: en la primera quadricula, el de tall d’ingressos o despeses de cada mes, 

diferenciat per partides, com domiciliacions (provinents de les quotes dels socis) o despeses destinades a 

la compra de material de venda o, altres com pagaments d’assegurances etc. 

A la mateixa quadricula es pot observar, a la banda de sota, el total d’ingressos o despeses de cada mes; a 

la banda del la dreta, l’acumulat durant l’any  i, en l’extrem inferior a la dreta, la suma total. 

A sota, hi ha dos esquemes més. El de l’esquera, resumeix els ingressos o despeses. El de la dreta, es 

visualitza percentualment.  

Cal destacar  que una part de les despeses 

d’inversió forma part dels diners destinats 

a la compra d’articles com: Thangkas, 

bols, bijuteria, encens i d’altres, fets en les 

cooperatives dels campaments on 

treballem. D’aquesta forma, ajudem a 

donar sortida a les produccions i als 

comerciants tibetans de la zona. Per això, 

aquestes despeses també formen part del 

destinat a projectes. 

 

 

  
 

 
  

 

Per acabar hi ha l’últim gr{fic de balanços, on es pot observar els ingressos i despeses per mesos i el 

diferencial acumulat al llarg de tot l’any. 



Comptabilitat JIN-PA 2016 

(Ingressos Bruts) 
 

Ingressos Bruts                           

Data Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

Domiciliacions quotes socis 415 296 225 255 256 205 365 365 285 205 206 275 3.353,00 

Donatius 21 65 0 50 40 300 50,2 41 0 80 400 420 1.467,20 

Donatius recaptats a les Fires 0 0 0 4.500 3.113 137,5 423 694 0 162 30 881,00 9.940,50 

Donatiu per activitats i Rifa Nadal 135 0 80 70 115 90,39 202,43 0 28 0 240 1.702 2.662,82 

Subvencions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SUBTOTAL TOTAL 571,00 361,00 305 4.875 3.524,00 732,89 1.040,63 1.100 313 447 876,00 3.278,00 17.423,50 

Saldo exercici anterior 4.659,98                       4.659,98 

TOTAL 5.230,98 5.591,98 5.896,98 10.771,98 14.295,98 15.028,87 16.069,50 17.169,50 17.482,50 17.929,50 18.805,50 22.083,50 22.083,50 

                            

 

                                

 

 

Ingressos Bruts   

Data Anual 

Domiciliacions quotes socis 3.353,00 

Donatius 1.467,20 

Donatius recaptats a les Fires 9.940,50 

Donatius per activitats i Rifa Nadal 2.662,82 

Subvencions 0,00 

SUBTOTAL TOTAL 17.423,50 

Saldo exercici anterior 4.659,98 

TOTAL 22.083,50 

    
 

 



 

Comptabilitat JIN-PA 2016 

(despeses generals) 

Despeses Generals                           

Data Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

Destinat a projectes 1.474,23 0 900 1.915,00 695 100,00 0 767,35 715,69 950,00 0 3.527,00 11.044,27 

Compra material campaments 1.402,60 97,72 0 509,00 0 63,5 0 0 0 0 0 508,9 2.581,72 

Comissions i despeses bancàries 26,37 26,82 40,28 23,74 25,28 66,78 24,46 53,26 43,08 29,63 16,43 32,79 408,92 

Oficina i altres 162,39 132,54 19,85 104,85 50 64,7 145,85 0 124,99 19,85 203,18 0 1.028,20 

Internet – Web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,03 0 200 373,03 

Retornament de rebuts 14,08 0 0 0 0 0 14,17 14,17 0 0 0 14,84 57,26 

Compra material de venda 54 0 170 0 0 0 0 40 0 673,4 0 262 1.199,40 

Editorials (llibres) 92,04 0 0 0 2.641,79 0 0 0 0 0 0 0 2.733,83 

Fires, activitats i promocions 135 45 96,8 125 233,43 192,39 0 0 247 0 149,6 170,9 1.395,12 

Total 3.360,71 302,08 1.226,93 2.677,59 3.645,50 487,37 184,48 874,78 1.130,76 1.845,91 369,21 4.716,43 20.821,75 

                            
 

 Despeses Generals   

 Data Anual 

  Destinat a projectes 11.044,27 

 Compra de material de venda en les 
cooperatives dels campaments 2.581,72 

 Comissions i despeses Bancàries 408,92 

 Oficina i altres 1.028,20 

 Internet – Web 373,03 

 Retornament de rebuts 57,26 

 Compra material de venda 1.199,40 

    Editorials (llibres) 2.733,83 

 Fires 1.395,12 

 Total 20.821,75 

   

   

DESPESES  

DE GESTIÓ 

DESPESES  

DESTINADES A 

INVERSIÓ 

DESPESES  

DESTINADES A 

INVERSIÓ 

DESPESES  

SOLDARIES I 

INVERSIÓ 

 



   

 

 

 

Comptabilitat JIN-PA 2016 

(Balanç d’ingressos i despeses) 

 

Balanç d'Ingressos i Despeses Bruts                           

Data Saldo inicial Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Anual 

Ingressos 4.659,98 571,00 361,00 305,00 4.875,00 3.524,00 732,89 1.040,63 1.100,00 313,00 447,00 876,00 3.278,00 22.083,50 

Despeses   3.360,71 302,08 1.226,93 2.677,59 3.645,50 487,37 184,48 874,78 1.130,76 1.845,91 369,21 4.716,43 20.821,75 

Diferencial mensual   -2.789,71 58,92 -921,93 2.197,41 -121,50 245,52 856,15 225,22 -817,76 -1.398,91 506,79 -1.435,43   

Diferencial acumulat 4.659,98 1.870,27 1.929,19 1.007,26 3.204,67 3.083,17 3.328,69 4.184,84 4.410,06 3.592,30 2.193,39 2.700,18 1.261,75 1.261,75 

                                                 
 

 

Balanç d'Ingressos i Despeses Bruts 
Data Anual 

Ingressos 22.083,50 

Despeses 20.821,75 

Diferencial acumulat 1.261,75 
    

 



Petit resum del objectius més rellevants pel 2017  

 

7) Actuacions en els campaments. 

 

a) En Projecte de Protecció Infantil. 

 

- Reparar el mur del pati de la escola. 

        
- Aconseguir finançament per millorar 

l’alimentació. 

 

               
 

b)  Reparació Namgyal Clinic. 

- Eliminar la latrina i construir un lavabo en 

condicions a l’exterior. 

- Acabar de reparar el terra i les humitats de les 

parets. 
                

 

c) Enviament d’ambulància i altres materials. 

- Aquí tenim una bona noticia. Ens han fet una 

donació de una ambulància Ford Transit de 130 

CP., amb 7 places, una llitera i rampa per cadira 

de rodes. L’objectiu és enviar-la als campaments.  

Per les seves característiques, serà ideal. 

No solament per transportar malalts, si no por 

qualsevol necessitat dels campaments com 

transport col·lectiu, etc. 

- Necessitem finançament per tota la tramitació 

d’enviament i regulació als permisos d’Índia. 

- La intenció és aprofitar l’enviament de 

l’ambulància amb cadires de rodes, material 

sanitari i d’altres articles que poden ser d’ajuda. 

   

          

 

 

 

d) Manteniment dels  Projectes ja existents. 

 

- Ajuda Directa: millorar el finançament. 

 

  

 

- Cobertura Sanitaria: mantenir el servei. 

  



 

 

8) Engrandir el treball en Xarxa. 

 

Com hem comentat abans, moltes de  les activitats que fem al llar de cada any, son amb la col·laboració 

d’altres entitats com les que formen part de Gràcia Solidaria, Casal d’Entitats Mas Guinardó o alguns 

centres budistes de Barcelona com l’ Institut d’Estudis Budistes Nagarjuna. 

Aquest  any  també  col·laborarem  amb  els  amics  i  amigues  del  barri  del  Baix                          

Guigardó en les fires anuals del barri al juny i Nadal. 

Per altra banda volem enfortir més les activitats, convidant a amigues, amics i a altres Entitats, a 

aportar les seves pròpies iniciatives en favor del Refugiats Tibetans: Trobades de Ioga i meditació, 

Reiki, Concerts i Conferencies solidares, Exposicions i d’altres...   

Com sempre diem: “TOTS” DEPENEM DE “TOTS”. I, ENTRE “TOTS”, ENS AJUDEM MOL MÉS!!! 

 

9) Activitats previstes. 

- Tots els dijous: Ioga Terapèutic – Ioga Solidari. 

   lloc: Hotel d’Entitats del c/ Providència 42, Barcelona. 

   Horari: 19:30 a 21 h. 

- A partir d’abril: cada segon diumenge de mes, participació en la Fira Flea Market. 

  lloc: Passeig Drassanes, Barcelona. 

- 23 d’abril: Sant Jordi – Dia del Llibre. Amb la col·laboració de l’Editorial Kairós i 15 escriptores i   

escriptors. Serem al Passeig de Gràcia número... per determinar... 

 - 29 i 30 d’abril: participació en la Fira per la Terra. 

   lloc: Parc de la Ciutadella, Barcelona. 

- 9, 10 i 11 de Juny: participació en les Festes del Baix Guinardó. 

  lloc: Plaça Alfons X, Barcelona. 

- 23, 24 i 25 de juny: participació en la Festa de les Cultures i la Diversitat. 

  lloc: Av. María  Cristina, Barcelona. 

- Juliol (cap de setmana per determinar): Fira Màgica de Santa Susanna. 

  lloc: Masia de Can Ratés. Santa Susanna, Barcelona. 

- 16 de setembre: Trobada de Ioga i Meditació per la Pau. 

  lloc: Casal d’Entitats Mas Guinardó. Plaça Salvador Riera 2, Barcelona. 

- 21 d’octubre: Concert Solidari. 

  lloc: Centre Cívic La Sedeta. c/ Sicília 321, Barcelona. 

- Desembre (cap de setmana per determinar): Cap de Setmana Solidari de Nadal amb les companyes i 

companys de Gràcia Solidaria 

  lloc: Plaça de la Virreina, Barcelona. 

- Desembre (dies per determinar): participació amb les Festes de Nadal del Baix Guinardó, Barcelona. 

  lloc: Plaça Alfons X, Barcelona. 

 

 



Comptem amb vosaltres!!! 

   

   

   

 

GRÀCIES!!!   
JIN-PA 



 


