MEMÒRIA 2015

Cercar, sortir, caminar molt,
arrelar-se, fer reviure...esperar!
I fins i tot cansat, cantar la joia
de donar la vida en el gota a gota
de la fidelitat.
Cristí, germà de Taizé en Missió a Dakar.

Benvolguts / des:
Aquest any 2015, demanat per ak benn, el vam començar fent un viatge a Dakar a
fi de viure de la vora el treball a ak benn. Calia espavilar les “mamans” a prendre
responsabilitats i veure quines solucions es podien trobar. Vam sospesar la
possibilitat que la jove Sophie Marie es comprometés en el paper de mà dreta d’en
Cristí i coordinés la gestió de la confecció de l’artesania, la qual venem allà a
Dakar i aquí a Europa a les fires, llocs i ocasions que se’ns presenten.
L’aposta per la formació i les millores d’organització creiem que ja va donant els
seus fruits.
El final d’any ha estat trepidant amb una exposició molt gran a Tarragona.
Semblava que no aconseguiríem vendre tot el que ens havíem proposat i que les
coses no ens rutllaven, tal com vam manifestar a l’assemblea de l’entitat de finals
de novembre.
Però finalment no solament hem assolit aquell objectiu sinó que a més a més hem
fet l’exposició de Tarragona “DAKAR 2015: Compromís i Esperança” tota nova
de dalt a baix i feta per a un espai grandiós com l’antic Seminari de Tarragona, i
una cosa ajudant l’altra, a 31 de desembre ens ha
passat el que mai no ens havia passat: quedar-nos
sense estocs al magatzem central de Teià.
A ak benn de Dakar ja hi va havent un nou planter de
joves que han fet uns treballs de descoberta
extraordinaris i també una gran Exposició “Faire,
refaire, faire vivre” el mes de novembre.
Hem avançat en la col!laboració ja existent entre la
comunitat de Taizé i la comunitat dels escolapis al
Senegal, així com la col!laboració entre Amics d'ak
benn i la Fundació Educació Solidària a Catalunya.
També cal dir que hem estat treballant pel compliment
de la Llei de Transparència de les associacions, tot i
no estar-hi obligats legalment, i ja us podem anunciar
que ben aviat disposarem de la web amb tot el que cal
tenir per complir aquest requisit.
L’equip de Teià
18 de març de 2016

1.-Pla d’actuació.
ak benn
“...i un pas més!”
Qui som, què fem?:
ak benn és una entitat animada des de l’any 1995 pels germans de Taizé (Kër Taizé) al barri de Grand Yoff
de Dakar, on van arribar l’any 1992. ( Vegeu el que fan a www.akbenn.webs.com i al seu bloc.)
Amics d’ak benn és una entitat sense ànim de lucre basada en el voluntariat que des del 2005 es dedica a
donar suport a ak benn de Dakar.
Què fem Amics d’ak benn? En els nostres mercats, botigues, de tu a tu, venem l’artesania feta a Dakar i
també organitzem trobades, xerrades, exposicions, etc. I això és Amics d’ak benn. Per fer-ho necessitem mans, caps,
cors, recursos, una petita infraestructura, energies renovades per al treball administratiu i més coses.
A fi de fer-ho possible podem ajudar amb la nostra adhesió com a socis, per a alguns amb donatius puntuals
o regulars, amb l’aportació d’ajudes materials, venent l’artesania i amb altres maneres que es puguin suggerir. Vet
aquí una petita realitat, però autèntica.
Una possibilitat d’actuar fa néixer l’esperança. Volem conrear esperança. El treball a fer és considerable,
però transparent i obert. I sostenible perquè es recolza en les persones i camina al seu pas.
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2.- La tasca d’Amics d’ak benn en una ullada.
Hem assistit a 15 fires de les quals sis amb grups o finalitats solidàries: Cardedeu,
Premià de Dalt, Cambrils, Xarxa d’Economia Solidària, Gràcia Solidària i Parròquia de la
Puríssima de Sabadell. Un total de 4.385 articles venuts.
Hem venut articles a les Escoles Pies, activitat gestionada per la Fundació Educació
Solidària, també a Yamuna, el Mercat Social (FCVS) i el Grup 3er Món de Mataró. Les
exposicions també han estat punts de venda importants.
2.971,35 ! s’han destinat a donar suport a la formació professional i a la inserció
laboral de noies i dones d'ak benn de Dakar, per a alguns materials i serveis demanats i també per a la
farmaciola de Kër Taizé.
Hem mantingut la subscripció a Jeune Afrique que reben a Dakar.
Vam participar al Concurs de fotografia de Gràcia Solidària, i en Cristí va
n.
guanyar el 2 premi.
Hem fet 2 exposicions: a La Selva del
Camp i a "El Seminari" de Tarragona, i tot just
començat l’any 2016 una altra a l’Escola ETP
Xavier de BCN que tanquem quan escrivim aquesta
memòria.
Hem fet visites guiades en totes les
exposicions, adreçades a les escoles, instituts i
grups d'adults. També hem estat presents fent
xerrades de sensibilització en els centres
educatius que ho han sol!licitat.
Ak benn a Dakar manté la web
www.akbenn.webs.com i el bloc dels joves de
l’entitat.
Hem mantingut la presència a facebook
aquí a Catalunya.
Hem fet el Catàleg 2016 en versió
senegalesa i catalana, imprimint-ne un total de 130
exemplars que s’han distribuït.

http://issuu.com/akbenn

3.-Mitjans materials i recursos que ha disposat l’entitat.
Amics d’ak benn, aquest 2016, cobrarà els 7.198,95 " de la subvenció que l’Ajuntament de Cardedeu ha concedit al
projecte "Suport a la formació professional i a la inserció laboral de noies i dones de les poblacions de Dakar i
Pikine (Senegal). Any 2015" per a les despeses de contractació de personal, contractació de serveis sanitaris,
educatius i altres serveis professionals, material fungible i despeses de difusió, presentat per Amics d’ak benn.
El projecte enllaça les activitats dels dos centres d'ak benn - Kër Taizé al barri de Grand Yoff de Dakar i el Centre de
la promoció de la Dona del barri de Sam-Sam de Pikine i enforteix d'aquesta manera la col!laboració ja existent
entre la comunitat de Taizé i la comunitat dels escolapis al Senegal, així com la col!laboració entre Amics d'ak benn i
la Fundació Educació Solidària a Catalunya.
Les exposicions han estat subvencionades respectivament per Càritas de La Selva del Camp i l’Arquebisbat de
Tarragona. Hem rebut donacions i mecenatges d’entitats privades i persones tal com consta en l'informe econòmic.
Divuit socis o famílies també han col!laborat amb les seves fidels quotes anuals.
Hem tingut una col!laboració professional voluntària inestimable per el transport dels articles de Dakar a Barcelona,
per al disseny i realització de les exposicions, per al bon saber fer, de saber vendre i estar a les fires i mercats, per
l’elaboració del catàleg renovat del 2016 i per la feina d’administració.
El suport continuat, atent, o puntual dels socis i voluntaris és fonamental per afrontar totes les fires i activitats
de l’any.
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4.- Treball en xarxa.
Aquest any hem volgut continuar, consolidar i crear nous lligams amb altres organitzacions, xarxes, plataformes i
entitats que treballen la Cooperació internacional, l’economia solidària, l’educació buscant la justícia global.
Ens mantenim adherits i acceptats pel CODI ÈTIC de les Associacions de Barcelona i hem reforçat els lligams i la
sinergia amb la Fundació Educació Solidària amb qui coincidim amb el treball aquí a Catalunya i a Dakar.
Som membres de la Federació Catalana de Voluntariat Social i col!laborem amb el Mercat Social que impulsen.
Treballem conjuntament amb les entitats de cooperació internacional del barri de Gràcia de Barcelona amb el grup
“Gràcia Solidària” i pertanyem a la XES, la Xarxa d’Economia Solidària.
Som membres i col!laborem amb els consells municipals de cooperació i solidaritat de Teià i de Cardedeu.

5.- Passem comptes! (Exercici 2015).
Per a aquest exercici del 2015 cal destacar que la subvenció de l'Ajuntament de Cardedeu comunicada molt tard i que
encara avui no ha estat ingressada s'inclourà en l'exercici del 2016. També que l'exposició de Tarragona, de gran
format, es repetirà el gener del 2017 a Reus amb poques despeses afegides.

Si vols col!laborar amb Amics d'ak benn pots recolzar-nos amb una aportació anual a partir de 25 " (escriu-nos al nostre correu-e) o
be fent una TRANSFERÈNCIA a: Amics Ak Benn IBAN: ESx2 xxxx xxxx xxxx xxxx 5230, BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX, indicant
sempre: el vostre nom.
Emili Papirer (President), Josefa Matarrodona (Secretaria), Jordi Riera (Tresorer), Mima Sant (Vocal), Marc Iturri (Vocal de
Cardedeu), Helena Sant (Vocal) Assisteix a les reunions de la Junta Directiva: Llum Delàs.
www.akbenn.webs.com
r. a.
Associació amics d’Ak Benn C. Pi i Margall núm. 13, 1 2 08024 BARCELONA
NIF: G 639 89 313
Registrada als ajuntaments de: Cardedeu, Teià, Barcelona i Cambrils.
Secretaria: C. Enric Borràs 15, bx, 2ª 08329 TEIÀ .
Josse Matarrodona 616 854 456, Mima Sant 653 90 20 13, Jordi Riera 685 46 34 11

amics-ak-benn@ak-benn.eu

Núm. registre d’associacions a la Generalitat de Catalunya: 31.356. / Núm. registre a l’ACCD: 425
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