MEMÒRIA 2016

Abaixem el cap, i entrem amb humilitat a la casa dels
altres. Només despullant-nos de judicis i prejudicis,
trobarem el coratge de ser dones i homes en
harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres.
Amb una mirada oberta, la comunicació i l’intercanvi
transformaran el nostre etnocentrisme i posarem la
llavor del nosaltres.
Dones i joves es formen i treballen en equip. Un pas
més, una lletra més, un compromís més..., i una
munió de descobertes.
Des del barri de Grand Yoff.

Benvolgudes:
A mig febrer, quan ja redactem aquesta Memòria del 2016, som a Reus a
la darrera setmana de l'exposició "Dakar 2017: fer, refer, fer
reviure...Esperança!". Promoguda i patrocinada per Missions de
l'Arquebisbat de Tarragona, amb el suport de la Diputació de Tarragona,
es va inaugurar al Palau Bofarull el 13 de gener del 2017 i es tancarà l'11
de febrer.
El 2016 va començar amb una exposició a l'Escola ETP Xavier de Barcelona complementada amb una jornada de
formació per als alumnes de batxillerat. Els mateixos alumnes es van fer càrrec de les visites guiades a la resta de
companys de l'escola.
Les nostres exposicions volem que siguin una finestra oberta per descobrir el barri de Grand Yoff i aquest bocí de
l'Àfrica occidental que camina i viu l'esperança. Amb això busquem sensibilitzar i sensibilitzar-nos en compartir el desig
de posar-nos i seguir caminant, fent realitat l'ak benn (...i un pas més !!), en la construcció d'aquest món que volem
que sigui la casa de tots.
La feina d'Amics d'ak benn hauria de ser alguna cosa més que el vendre l'artesania d'ak benn. Amb les xerrades,
visites guiades, visites als instituts, parròquies i el seguit d'activitats, que no són la venda d'artesania, compartim i
posem petites llavors perquè sobretot els joves del nostre país, prenguin consciència de la responsabilitat que tenim
tots i cada un de nosaltres en la construcció d'aquesta nostra casa comuna. Aquesta manera de treballar ens fa sentir
més a prop del treball dels joves i les mares (les "mamans") d'ak benn.
A Dakar apreciem la fidelitat en el projecte i el treball de Kër Taizé i de molts joves i infants en fer aquests passos
endavant que es reflecteixen en les seves exposicions, revista, la web i el bloc dels joves.

Del 8 al 17 d'abril, a ak benn, van
muntar l'exposició "Wëy sama
ndey!", La nostra casa
comuna!, Una mirada sobre
"Laudato Si".
També van participar al DAK'ART
Off, és a dir a la Biennal
Internacional d'Art que es fa a
Dakar, com a entitat adherida. Va
ser del 3 al 12 de maig. Amb una
gran pancarta s'anuncia
l'exposició muntada dins de Kër
Taizé, oberta a tota la gent del
barri. Les seves exposicions al
barri de Grand Yoff són recerca i
regal per als habitants del barri.
És bonic veure les fotos
d'ancians, dones i veïns de totes
les edats compartint encuriosits el
seu treball. Les nostres
exposicions a Catalunya també
generen intercanvis entre gent
molt diversa, ajudant a fer caure
estereotips i generant dinàmiques positives.
Com diem en el títol d'aquesta darrera exposició a Reus, "Fer, refer, fer reviure...Esperança", és aquesta esperança el
que ens dóna força i ens compromet a seguir endavant.
Reus, 7 de febrer del 2016

1.-Pla d’actuació.
ak benn “...i un pas més!”
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.

Informació més completa a www.ak-benn.eu
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2.- La tasca d’Amics d’ak benn en una ullada.
Hem anat a 15 fires de les quals 9 amb grups solidaris: ETP Xavier, Sant Jordi (Missions
Tarragona), Sant Ponç a Teià, Fem Fira al Masnou, Cambrils, Verema a Alella, Entitats de
Cambrils, Solidària d'Arenys de Mar, Solidaritat de Premià de Dalt, Fira d'Economia Solidària FESC, Pratdip, Cardedeu Solidari, Fira del Torró de Cardedeu, Gràcia Solidària a BCN i Fira
de Nadal a la Parròquia de la Puríssima de Sabadell.
Com cada any els hotels del Grup Arbó de Cambrils ens han encarregat els obsequis per als
clients i tallers per als petits. Aquest material ha estat fet pels joves i les dones d'ak benn.
Peixos Savall segueix amb la seva col·laboració comprant bosses i ninos per vendre i obsequiar els seus clients a la
botiga de Cambrils.
r

Entitats com la Fundació Educació Solidària, Yamuna, el Mercat Social (FCVS), Fundació Grup 3 Món de Mataró,
Sodepau PV, Fallou ONG, Artijoc S.Coop., campanyes dels socis en diferents indrets i les exposicions han ajudat
també a donar sortida als articles d'ak benn.
Tot plegat ha suposat un total de 5.220 articles venuts.
Continuant el "Programa de suport a la formació professional i a la inserció laboral de noies i dones de Dakar",
subvencionat per l'Ajuntament de Cardedeu durant l'exercici del 2015, enguany aquests fons s'han destinat a ak benn
- Kër Taizé, per a la formació dels joves, material de suport pedagògic i sensibilització. S'ha lliurat a l'Association
Education Solidaire de Dakar la quantitat acordada amb la Fundació Educació Solidària pel programa mencionat.
Cal dir que aquesta subvenció del 2015 s'ha cobrat el 2016.
Hem participat al concurs de fotografia sobre els projectes de cooperació de Gràcia Solidària.
Hem fet l'exposició a l'Escola ETP Xavier de
Barcelona el mes de gener. I a finals d'any hem
hagut de preparar la de Reus perquè s'havia
d'inaugurar el 13 de gener del 2017.
Hem pogut posar en marxa la web d'Amics d'ak
benn, www.ak-benn.eu , la que fem aquí per
complir els requisits de transparència. L'hem fet
ben lligada amb la d'ak benn de Dakar,
www.akbenn.webs.com i el seu bloc.
Hem mantingut la presència a facebook aquí a Catalunya que gestionem des de Terrassa.
També hem començat a treballar amb el tema de la llei protecció de dades, la LOPD.
Hem mantingut al dia el Catàleg 2016, de 28 planes, en versió senegalesa i
catalana (102 exemplars impresos) que s'han distribuït. Hem renovat el targetó
informatiu (1000 exemplars) i les etiquetes que posem als articles (10.000 unitats)
perquè s'havien acabat les anteriors.

3.-Mitjans materials i recursos que ha
disposat l’entitat.
Amics d’ak benn, aquest 2016, ha cobrat 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: el 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.
L'escola ETP Xavier ens va oferir de fer una exposició sobre ak benn al seu col·legi de Barcelona. Hem rebut
donacions i mecenatges d’entitats privades i persones tal com consta a l'informe econòmic. Dinou socis o famílies
també han col·laborat amb les seves fidels quotes anuals. Al voltant d'Amics d'ak benn hi ha una trentena de
persones que d'una manera o altra aporten el seu gra de sorra, i el seu temps.
Hem tingut una col·laboració professional voluntària inestimable d'Oleguer Torrents per a la importació i transport dels
articles de Dakar a Barcelona, i la d'altres socis i amics per al disseny i realització de les exposicions, per al bon saber
fer, de saber vendre i estar a les fires i mercats, pel material gràfic 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.
Pàgina 3 de 4

4.- Treball en xarxa.
Aquest any hem consolidat lligams amb les 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 continuat 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 actius dels consells municipals de cooperació i solidaritat de Teià i de Cardedeu.

5.- Passem comptes! (Exercici 2016).
Cal destacar que la subvenció pública de l'Ajuntament de Cardedeu comunicada molt tard, s'ha cobrat molt entrat l'any
2016, per la qual cosa s'ha inclòs en aquest exercici.

_____________________________________________________________________________________________
Si ens vols conèixer millor o col·laborar amb Amics d'ak benn escriu-nos al nostre correu electrònic o truca'ns als telèfons que tens
aquí sota i a la web. A la web també podeu trobar l'agenda d'activitats, el catàleg i més coses.
_________________________________________________________________________________________________________
Junta directiva renovada per tres anys a l'Assemblea Ordinària de 4 de novembre del 2016:
Emili Papirer (President), Josefa Matarrodona (Secretària), Jordi Riera (Tresorer), Mima Sant (Vocal de Teià), Marc Iturri (Vocal de
Cardedeu), Helena Sant (Vocal de Terrassa).
r.

Associació amics d’Ak Benn C. Pi i Margall núm. 13, 1 2
NIF: G 639 89 313
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www.ak-benn.eu
www.ak
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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.
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