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Recolzament a l’activitat creativa i 
educativa dels infants i joves a Dakar. 
 

Ak Benn 2011 – 2012 
 
 
 
 
 
INFORME DOCUMENTAL a 15 de febrer 2012 
 
 
MEMÒRIA DETALLADA DE L’ACTIVITAT REALITZADA 
LIQUIDACIÓ ECONÒMICA, COMPTE DE RESULTATS  
RELACIÓ DE FACTURES. 
JUSTIFICANTS DE PAGAMENTS 
DOCUMENTACIÓ I PROPAGANDA RELATIVA A L’ACTIVITAT. 
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PRESENTACIÓ DE LES ENTITATS 
 
AL SUD 
 
AK BENN és una associació amb seu a Dakar (Senegal) animada per la fraternitat 
dels germans de Taizé a Dakar. 
 
Té el reconeixement de l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AECID a través de la Oficina Técnica de Cooperación en Dakar 
 
Fan la web de l’entitat:     http://www.akbenn.webs.com 
 
EL PAIS: SENEGAL. 196.192 Km2 i 12.825.000 habitants. La seva capital, Dakar, 
2.604.000h, és a l’extrem occidental de l’Àfrica subsahariana. 
 
Esperança de vida 55,4 anys. Només un 28% té l’aigua amb un sanejament adequat. El 
país compte amb només 6 metges per cada 100.000h.  
L’alfabetització dels adults és del 41,9%. 
L’índex del desenvolupament humà: 0,464, lloc 166.  
El PIB és de 900$ per càpita. Població menor de 15 anys: 44%. 
 
Independent des del 1960, és un dels primers països que va aconseguir la independència 
a l’Àfrica.  República presidencial. 
 
Certs barris de Dakar acumulen a més dels problemes del Tercer Món els del Quart Món. 
 
AL NORD 
 
AMICS d’AK BENN, és la contrapart, i és una associació sense ànim de lucre amb 
seu social a Barcelona, C. Pi i Margall 13, 1er 2ona, 08024 BARCELONA 
CIF: J63989313 
 
Està inscrita amb el núm 31356 en el Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Està inscrita en el llibre d’associacions de Teià amb el núm 4 
 
Està inscrita el Registre de ONGD de l’Agencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament ACCD amb el núm. 425 i amb data del 12-07-2010. 
 
El seu òrgan de govern està format per: 
 
Sr. Emili Papirer,   president,  
Sra. Llum Delàs,   vicepresidenta,  
Sra. Josse Matarrodona,  secretària,  
Sr. Jordi Riera,   tresorer,  
Sra. Carme Cabellos,  vocal 1er.,  
Sra. Maria Sallés,   vocal 2on i per Cardedeu,  
Sra. Immaculada Sant, vocal 3er i per Teià,  
Sra. Adeline Diatta,  vocal 4rt i per Arbúcies,  
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segons consta en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb registre de 
sortida 0547/7865/2010 amb data reg. Sortida 06/05/2010  09:56:00.  
 
L’associació té a Teià la Secretaria, Magatzem Central i la Botiga de venda directa 
al públic: s’encarrega de les relacions amb AK BENN de Dakar, coordina les 
comandes, gestiona els estocs, confecciona els catàlegs, i serveix als socis i 
botigues que distribueixen els productes d’artesania d’Ak Benn per la península i la 
resta d’Europa. Un equip de 3 professionals-voluntaris amb dedicació intensa a 
Teià permet fer aquesta feina. Altres socis, professionals qualificats, arrodoneixen 
la tasca que pot fer Amics d’Ak Benn en la seva gestió i sobretot en sensibilitzar i 
vendre els nostres productes d’artesania.  
 
També cal fer esment de manera especial que el transport dels articles des de 
Dakar es fa gratuitament gràcies a la col!laboració solidària de l’empresa LA 
PERLA del Vallès, importador que ens posa les nostres caixes dins dels seus 
contenidors, que venen regularment per via marítima. 
 

BREU HISTÒRIA 
Ak Benn és una entitat amb seu a Dakar animada des de l’any 1994 per la 
fraternitat de la comunitat de Taizé al Senegal. L’activitat d’aquesta comunitat i 
l’entitat es sustenta amb el seu treball i amb el voluntariat. Els seus principals 
objectius són el treball educatiu amb els nens i joves del barri de Grand Yoff i la 
formació de dones (generalment mares dels nens i joves) que realitzen treballs 
d’artesania com a mitjà de desenvolupament econòmic. 
 
“Amics d’Ak Benn” va ser constituïda com a associació sense afany de lucre 
l’any 2005 i actualment té grups actius a Cardedeu, Teià, Barcelona, Cambrils i 
Arbúcies. També hi ha grups a Madrid, València, Santander, Múrcia i altres punts 
d’Europa i tots treballen amb l’ànim de donar un suport efectiu a Ak Benn de Dakar 
per la seva qualitat pedagògica i l’interès social que té en els barris perifèrics de 
Dakar on actua. 
Aquest suport ha tingut els darrers anys diverses línies d’actuació:  
 

• Prendre consciència del treball que fa Ak Benn a Dakar. 
• Millorar la presentació dels productes d’Ak Benn. 
• Realitzar un catàleg dels productes per poder vendre’ls al Senegal i a 

Europa. 
• Vendre a fires, botigues i a les xarxes de distribució de productes 

d’economia solidaria els productes elaborats per Ak Benn. 
• Formació a Dakar per especialistes qualificats. 
• Dotar d’alguns elements de tecnologia que permetin als nois i noies i a les 

dones millorar la seva formació i compartir-la. 
• Assegurar un nivell de comandes des d’Espanya que doni feina estable a les 

persones implicades de Dakar. 
 
Cal destacar que Amics d’Ak Benn actúa com a contrapart de una iniciativa 
nascuda al Sur. 
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OBJECTIUS DEL PROJECTE 2011 - 2012 
Ak Benn evidencia en la revista que editen i en la seva web  que te un projecte clar, 
uns avenços importants en la seva organització, en el treball creatiu, i en la qualitat 
pedagògica. 
 
Els objectius generals d’Ak Benn i el suport que rep d’Amics d’Ak Benn 
contribueixen a encaminar-se cap a alguns dels Objectius del Mil!lenni com són, 
l’educació, promoure l’autonomia de la dona i promoure el desenvolupament.  
 
Assolida una autonomia financera en la distribució de l’artesania a Europa, hem 
pogut fer un esforç per  l’objectiu pel 2011 i 2012,  pel qual demanem vàrem 
demanar l’ajut: 
 

Potenciar el treball dels joves i infants en la vesant 
formativa, de recerca, i de creativitat. 

 
INFANTS: Cada tarda a partir de les 4:00 h un nombre aproximat de 80 infants 
(que durant les vacances escolars poden arribar a més de 150!) omple el pati d’Ak 
Benn que és el lloc on es desenvolupen totes les activitats. Per grups d’edats i amb 
l’ajut dels joves animadors realitzen diferents tasques que van molt més enllà del 
que es podria dir “reforç escolar”. 
 
Els infants a Ak Benn aprenen a utilitzar eines d’aprenentatge que van molt més 
enllà que memoritzar continguts. Tot això treballant els valors: ensenyar el que 
saps, voler fer un pas més o avançar en el procés personal (en wolof, “ak benn!” 
vol dir “i un pas més!...”), fer la feina ben feta, compartir el temps i dedicar-lo als 
altres, respectar el propi treball i el dels altres, el gust per conèixer, obrir-se al 
món,...  
 
Els joves animadors, quan s’acaba la tasca amb els infants, comencen el seu  
treball formatiu, creatiu i productiu, sense oblidar els estudis. 
 
JOVES: Ak Benn te un grup de joves consolidat que assumeixen la responsabilitat 
d’animar cada tarda la tasca amb els petits. Això suposa no només l’espai de 
temps dedicat als infants, sinó, a més a més, la preparació, cada dia, i reunions els 
diumenges per a planificar els continguts de la setmana, i a avaluar el treball 
realitzat, fent seguiment de l’evolució dels infants. Però sobretot per entrar a poc a 
poc en els desafiaments del futur derivats de la biotecnologia, de les noves 
tecnologies, de la globalització, etc. 
 
Al seu torn els joves utilitzen l’espai i les eines per a la seva pròpia formació: llibres 
de consulta, noves tecnologies, microscopi i eines diverses, visites culturals i 
científiques, cine fòrums, etc. Un dels racons que utilitzen i motoritzen a Ak benn és 
també la Galeria Ak benn. En aquesta mínima exposició de postals o imatges de 
pintors o escultors del món i de la història, es deixen impregnar d’art, intercanvien 
opinions sobre els estils o moviments artístics i juguen a imitar-los deixant petjada 
de la seva pròpia versió. En diversos casos, la Galeria Ak Benn ha exposat 
continguts del propi Museu Arxiu Tomàs Balvey, utilitzant el catàleg de l’exposició 
vigent. Sovint, hi ha hagut un retorn de la vivència d’exposicions a Cardedeu: Jordi 
Aligué, Pep Duran, Maria Helguero, pintors, escultors, creadors, ... 
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El taller dels joves te un important contingut d’investigació, en la recerca per trobar 
l’equilibri estètic i artístic del que fan. Elaboren productes amb enginy i creativitat 
que alhora, suposa una tasca productiva (“Atelier Jeune”) que els permet ajudar a 
la família i pagar les despeses dels seus estudis.  
 
L’art, com a impuls creatiu gratuït ocupa una altra part important del treball d’alguns 
d’ells: art efímer, escultures, pintura, creació de grans mòbils, disseny de joieria, .. 
. 

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 
 
Les activitats de difusió i vendes a fires de l’artesania de les “mamans” i dels joves, 
tant a Dakar com d’aquí a Europa, s’ha fet al llarg de tot l’any 2011, perquè és 
l’activitat bàsica que dona ingressos a les famílies i als joves pels seus estudis.  
 

Cada any, a Dakar, Ak Benn 
realitza com a mínim dues 
exposicions (Durant el 2011 han 
estat cinc) Fruit d’aquestes 
exposicions i del nombre cada 
vegada major de visitants de 
totes les procedències, el treball 
d’aquests joves es va donant a 
conèixer. Algunes de les seves 
obres han estat adquirides per 
visitants i fins i tot alguns 
creadors.  
 
Donat la força del seu treball, 
pràcticament autodidacte, de la 
pobresa dels materials emprats i 
del contingut iconogràfic tant 
vivencial (amb temàtiques que 
van des de la denúncia al joc 
entre materials), ja feia temps 
que Amics d’Ak Benn ens 
plantejàvem la possibilitat de 
portar aquesta exposició a 
Catalunya.  
 
Massa sovint la visió que es te 
d’Àfrica des de casa nostra, és 

només de pobresa, incultura, manca de mitjans, etc. Creiem que és molt important 
descobrir i donar a conèixer que en un país com Senegal la joventut es mou, fa 
recerca, és creativa i el que és més important: ens interpel!la.  
 
Això representa un repte, doncs presenta força dificultats: el transport de les obres, 
sovint molt fràgils i voluminoses, poder pagar mínimament el treball fet pels joves 
creadors, fer una presentació contextualitzada per poder entendre el que ens estan 
explicant i elaborar un document que deixi constància de l’esdeveniment. 
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L’obra exposada en diferents exposicions a Dakar és la que s’ha recollit per a ser 
exposades a Cardedeu (Exposició ara en curs) i a Teià (CMC La Unió) el proper 11 
de maig i per a altres oportunitats que estem gestionant.  
 
Amics d’Ak Benn ha treballat durant el 2011 en la producció de l’exposició: s’ha fet 
una tria de l’extensa obra disponible, s’ha restaurat els desperfectes després del 
transport, s’ha fet un audiovisual per ensenyar l’art efímer, les performances, les 
accions, etc. que els joves han fet a Dakar.  
 
Artistes de casa nostra han col!laborat amb la seva obra obrint un diàleg amb el 
treball de Dakar.  
 
El 27 de gener del 2012 es va inaugurar, amb la presencia de l’alcaldessa Sra. 
Calamanda Vila, de les personalitats del consistori i de la Directora del Museu Arxiu 
Tomàs Balvey (Museu de Cardedeu), Sra. Teresa Blanch, l’exposició ART JOVE A 
DAKAR a la Capella de Sant Corneli i en dos espais més de l’entorn. 

 

 

 Les activitats de formació amb els joves 
s’insereixen de ple en els Objectius del Mil.leni de 
les Nacions Unides, especialment en el d’assolir 
l’educació primària universal i el de fomentar una 
aliança global pel desenvolupament, fomentant el 
seu esperit crític, obert i compromès al si de la 
seva societat i oberts al món.  
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RESUM BREU DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA 
 
PRESSUPOST 2011 (presentat amb la petició dels ajuts) 
 
DESPESES PREVISTES 
 
Recolzament a l’activitat creativa I educativa dels Infants i joves a Dakar 
durant l’any 2011: 
 

• Ajut solidari treball creatiu dels joves         2285 " 
• Mitjans de formació a Dakar: Subscripció revista Jeune Afrique       229 " 
• Materials per creació a Dakar            650 " 
• Producció exposició 2011-2012          1430 " 

TOTAL pressupost inicial (2011) activitat específica:    4.594 ! 

Altres despeses  (vegeu pressupost detallat annex)    24.559 ! 

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE (2011)           29.153 ! 

INGRESSOS PREVISTOS  
 

• Subvencions públiques i privades 
o Ajuntament de Cardedeu (demanada a 30-04-2011)     1250 " 
o Ajuntament de Teià  (demanada a 30-04-2011)     1250 " 
o Fundació Roviralta (previst a 30-04-2011)     1044 " 
o La Caixa (demanada a 30-04-2011)        550 " 

• Fons propis  
o Quotes i donacions de socis (previst 2011)     1650 " 
o Capital propi (del marge comercial del 2010 – Previst 2011)    3400 " 

          
TOTAL inversions publiques, privades: pròpies per a l’activitat específica i 
per a la comercialització d’artesania.      9.644 !  
 
INGRESSOS TOTALS previstos pel PROJECTE         29.153 ! 
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REAL 2011 
 
DESPESES REALS A 10 DE FEBRER DEL 2012 per a l’activitat específica: 
 
Cal tenir en compte que la producció de l’exposició no s’ha pogut fer fins a finals de 
desembre 2011 i principis de gener de 2012. 
 

• Ajut solidari treball creatiu dels joves         95,00 " 
• Obres d’art “Atelier Jeune”  (Previsió vendes d’obra a la Expo)   400,00 " 
• Mitjans de formació a Dakar: Subscripció revista Jeune Afrique   179,00 " 
• Materials per creació a Dakar        492,94 " 
• Producció exposició 2011-2012: 

o Exercici 2011        29,00 " 
o Exrecici 2012 (fins 10-02-2012)  1061,18 " 

 

Despesa REAL (2011 i fins 10-02-2012) per a l’activitat específica:  2257,12 ! 

 

INGRESSOS REALS 2011  
 

• Subvencions públiques i privades 
o Ajuntament de Cardedeu (maig  2011)     570,00 " 
o Ajuntament de Teià  (16 nov. 2011)             1250,00 " 
o Donacions privades                2200,00 " 
o Donacions en fires         618,86 

• Fons propis  
o Quotes socis        970,00 " 

 
TOTAL DISPONIBLE de subvencions publiques, privades o capital propi per a 
l’activitat específica i per a la comercialització d’artesania.         5.608,86 !  
 
 
Cal també considerar els ajuts solidaris i institucionals rebuts com és l’ús de les 
instal!lacions i els serveis del Museu de Cardedeu, dels espais de particulars i de 
les col!laboracions solidàries de diverses empreses en el projecte, i dels que ja 
estan compromesos com és la Sala d’Exposicions de la Casa Municipal de Cultura 
“LA UNIÓ de Teià en la programació pel 2012.  
 
 

•  
 
 
 
 
 
 

AK BENN:    http://www.akbenn.webs.com 


