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Dones, joves, infants… que fan?
Són conscients que a ak benn preparen el seu futur?

A ak benn tenen la possibilitat :
- D’aprendre l’inesperat
- De descobrir
- De construir i crear lligams
- D’anar cada dia un xic més lluny

  Això és ak benn
Tot va començar al voltant dels germans de Taizé (Kër Taizé) a Dakar.
Més exactament al barri de Grand Yoff. 

Els barris perifèrics de Dakar, on es troba ak benn, ofereixen poques perspectives als joves. Molts d’ells, paralitzats per la 
inactivitat, es desmoralitzen. D’altres somnien a deixar el país: esdevenir un gran futbolista, refer la seva vida en un altre 
lloc…(tot i que es juguen la vida amb l’aventura).

Els germans de Taizé viuen al barri des del 1992.  Gràcies a la seva atenta presència en el dia a dia, han pres forma 
diverses iniciatives. Per als joves es fa un gran esforç de formació per tal de despertar l’esperit de descoberta. D’aquesta 
manera es preparen per esdevenir animadors dels més petits. La crida al voluntariat que se’ls fa per tal que sostinguin 
les activitats amb els més petits, la poden rebre com un repte, i així esdevenir actors del seu propi desenvolupament.
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De “li nga xam” a “ak benn”
Les activitats educatives destinades als infants parteixen d’una expressió wòlof: li nga xam jangal ko ko (ensenya als 
altres el que tu saps).  Més endavant vam adoptar una altra expressió: “ak benn!” que es tradueix “...i una més” (el seu 
sentit és “anar més lluny”): un pas més, una lletra més, un compromís més, i una munió de descobertes.

És Interessar-se per tot, pel món on es viu, per la seva cultura i el seu entorn, pel treball ben fet, la tècnica, l’art. És 
també una invitació a donar més, a donar-se generosament.

Així, de mica en mica, els adolescents, més tard joves, esdevenen els autèntics protagonistes del projecte. 

De dimarts a dissabte i durant tot l’any, abans de les 16 h, els infants ja estan, bellugadissos i actius, sota els arbres del 
davant de Kër Taizé. Aviat començaran les activitats d’animació. Alguns quilòmetres més lluny, al poble de Kër Massar, 
els infants són acollits en un altre centre: Kër Ganesi.   

De bon matí es fan sortides de descoberta, essent una de les activitats importants d’ak benn. És l’ocasió de reunir els 
joves de Kër Ganesi i de Kër Taizé. D’aquesta manera els infants, així com els joves, poden apropiar-se del seu país 
i de tot el que s’hi viu. De la tècnica a l’art, l’espai urbà i la naturalesa. D’aquesta manera es trenca el cercle que els 
podria deixar tancats en el seu barri. 

Les sortides i les visites es multipliquen molt durant les vacances.  

Els petits, els joves... i les mares.  

Un grup de dones i de noies reben una formació en costura.  Els joves compromesos en l’associació treballen també 
en el taller, es formen en equip, i fabriquen objectes diversos. La seva producció es ven en fires a Dakar i en diverses 
ciutats d’Europa. Amb el producte de les vendes cadascú aprèn a gestionar el seus diners i a estalviar.

La xarxa que a poc a poc s’ha anat creant amb l’amistat (per a molts amb la seva entrega personal), entre el sud i el 
nord, és un veritable signe d’esperança.



4  Per saber-ne més:     www.akbenn.webs.com      http://akbenn.blogspot.com     www.taize.fr

A les fires es presenten al mateix nivell els productes dels joves i les “mares”, ja que l’associació ak benn va més enllà de 
l’atenció als infants o de la producció d’un taller: és un camí en el qual es remarca que el treball conjunt “mares” - joves, 
l’atenció pels més petits, el seu desvetllament, el compromís amb la realitat que els pertany (que han d’aprendre a  afron-
tar), és a la base de tot.  Amb la convicció que en el món on viuen, portats pel coratge de construir amb d’altres, s’hi poden 
trobar esclats de bellesa.

El “Journal ak benn” i la seva ampliació a la web i al bloc donen testimoni d’una activitat rica, amb moltes i boniques 
fotografies.  
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   Tarifa PVP 2017

PREUS amb 21% d’IVA vigent inclòs.
Material posat al nostre 
magatzem de Teià, sense embolicar
ni embalatges.



10.001
Davantal amb aplicat

10.002
Davantal amb estampat

55.003
Davantal infantil estampat

10.003a
Manyopla gran (parella) 10.003b

Manyopla petita (parella)
10.003 c
Agafador quadrat (parella)

55.001
Davantal infantil amb aplicat

20.010
Nino-tovallola 
(amb tovallola de recanvi)

 60.016
Esponja natural

10.013
Funda mocadors papers

PARAMENT DE LA LLAR
	 	 	 	 	 	 CUINA,	BANY		

10,0 € 
8,0 €7,50 € 6,50 € 

9,0 €
7,0 € 4,0 €

12,0 € 5,0 € 
3,0 € 
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10.006 a   Joc de taula 200 x 130 cm. cotó 8 tovallons       
    
10.006 b   Joc de taula 180 x 130 cm. cotó 6 tovallons        
     
10.006 c   Joc de taula 150 x 130 cm. cotó 4 tovallons        
    
10.006 d   Joc de taula 165 x 165 cm. cotó 8 tovallons         
      
10.006 f    Joc de taula 150 x 130 cm. sense tovallons 
    
10.006 g   Joc de Taula 180 x130 cm. sense tovallons 
    
10.006 h   Joc de Taula 200 x 130 cm. sense tovallons

10.006 i    Joc de taula 240 x 130 cm. sense tovallons
          

       Altres mides per encàrrec:  CONSULTEU.
       

	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 MENJADOR		 	

13,0 € 

12,0 € 

19,0 € 

21,0 € 

21,0 € 

20,0 € 

15,0 € 

17,0 € 7



10.007
Individual rodó + 1 tovalló

10.009
Individual patch + 1 tovalló
  50 x 40 cm.

10.009 b
Individual patch b + 1 tovalló
  50 x 40 cm.

10.010
Individual cotó amb 
1 tovalló
   50 x 40  cm.

10.008 
Camí de taula + 2 tovallons
                        130 x 40 cm.

10.011
Panera quadrada   
19 x 19 cm

10.012
Panera rodona             
 D= 25 cm

Tapets wax, hitaget o aplicats. 
Articles 10.005 x.
Diferents mides i teixits.

	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 MENJADOR		 	

3,5 € 

6,0 € 10,0 € 8,5 € 

12,0 € 

5,0 € 

6,0 € 

de 5,0 a 30,0 € 
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40.003
Cobrellit bebè amb protector,
  14 aplicats, 60 x 120 cm

40.010 
Cobrellit cotó 150 x 275 cm llit individual

40.009    
Cobrellit cotó  240 x 275 cm llit matrimoni

40.004
Cobrellit bebè, 8 aplicats, 60 x 120 cm • i altres mides per encàrrec

	 	 	 	 	 	 HABITACIÓ	

DIFERENTS TEIXITS

Cobrellits:

40.003b
Cobrellit bebè amb protector, 3 aplicats, 60 x 120 cm
 

31,0 € 

55,0 € 

17,0 € 

13,0 € 

37,0 € 
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Cobrellits i nòrdics 
patchwork amb aplicats sota 
comanda

Sabatilles amb bossa: 
    30.010a  (31 cm) 
    30.010b  (29 cm) 
    30.010c   (27cm) 

	 	 	 	 							HABITACIÓ	

40.008  
Nòrdic cotó 240 x 220 cm llit matrimoni + 2 coixineres

40.007
Nòrdic cotó 150 x 220 cm llit individual + 1 coixinera 

Fundes de nòrdics:

 de 85 € a 230  € 

10,0 € 

37,0 € 

35,0 € 

25,0 € 
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DECORACIÓ
										 	 	 	 	 					TAPISSOS	,	QUADRES															

20.003
Tapís amb gaseles
130 x115 cm. 20.009

Quadre casa i arbre
 56 x 43 cm.

           54.003 a       54.003 b    54.003 c       54.003 d
  Quadre nen blanc          Quadre nen negre       Quadre nena blanca      Quadre nena negra 
  
    Quadres de 45 x 35 cm 

      54.007
Quadre elefant

54.005
Tapís abecedari
75x90 cm

54.004 Tapís animals sabana   75x90 cm.

75,0 € 

12,5 € 

48,5 € 

58,5 € 

15,0 € 11



 20.006 
 Mòbils “Dakar”

20.005
Mòbils d’ocells o 
animals d’Àfrica

20.007
Quadres de fusta i teixits
 22 x 20 cm.

20.008 b
Figura mare i fill
10 x 6 cm

DECORACIÓ
	 	 	 BANDEROLES,	MÒBILS,	QUADRES,	FIGURES               

TALLER JOVE

20.012   
Banderoles grans: línia de 13  
  20 x 280 cm

20.011   
Banderoles petites: línia de 19 
 14 x 280 cm

de 6 a 16 € 

de 8 a 35 € 

8,0 € 

3,0 € 

14,0 € 
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PATCHWORK

APLICATS

INFANTILS

BATIK

COTÓ  (WAX)

20.001  Funda de coixí patchwork
  
20.001 c Funda de coixí fons llis amb aplicat

20.001 d Funda de coixí estampat (wax)
 
20.001 e Funda de coixí batik

20.001 f  Funda de coixí infantil

20.002  Funda de coixí patchwork
 
20.002 c Funda de coixí fons llis amb aplicat
 
20.002 d Funda de coixí estampat (wax)
 
20.002 e Funda de coixí batik
 
20.002 f  Funda de coixí infantil 

42 x 42 cm 55 x 55 cm

	 	 	 FUNDES	de	COIXINS																			

7,0 € 

11 € 

11 € 

8,0 € 

11,0 € 

13,5 € 

13,5 € 

10,5 € 

11,0 € 

13,5 € 13



54.015
Tapís de jocs patch + animals aplicats
 110 x110 cm.

INFANTIL
	 	 	 	 	 	 NADONS	

	 	 	 FUNDES	de	COIXINS																			

50,0 € 
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55.006
Pitet gran

55.005
Pitet mitjà 55.004

Pitet petit 55.007
Pitet porta xumet

30.021 f
Porta bebè MEI-TAI + bossa 30.021 e

Porta bebè bandolera amb
2 anelles metàl·liques + bossa

	 	 PITETS	 	 																								

INFANTIL	 	 				 	 	 	
	 	 	 	 	 	 PORTA	NADONS

4,00 € 
5,00 €  5,00 € 

 3,00 € 

16,0 € 

30,0 € 
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51.001
Elefant      20 cm

51.008
Serp      78 cm

51.007
Gos     20 cm51.006

Rateta nen    20 cm

51.005
Rateta nena     20 cm

51.004
Elefant sabana    24 cm

51.003
Girafa sabana     20 cm

51.002
Conill      20 cm

51.012
Gallina patch     17 cm

51.013
Gallina batik mini..  12 cm51.011

Gallina batik   17 cm

51.017
Cavall   22 cm

51.015 
Pop        20 cm

J0GUINES
  	 	 	 	 	 												ANIMALS	

51.019 
Caiman  36 cm.

51.020
Gat    22 cm.

3,0 € 
4,0 € 

5,0 € 

3,0 € 6,0 € 

5,0 € 

5,0 € 5,0 € 
4,0 € 

3,0 € 

5,0 € 
5,0 € 

4,0 € 

4,0 € 

5,0 € 
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51.022
Mico     34 cm.

51.023 
Balena petita    18 cm.

51.030
Mussol      16 cm.

51.029
Ós bebè    16 cm.

51.027
Girafa bebè   40 cm.

51.026
Panda de colors  20 cm.

51.052
Elefant Selbe   17 cm.51.024

Peix bebè   16 cm.

51.031
Rateta bebè      21 cm.

51.034
Gatet      13 x 24 cm´

51.032
Cèrvola    35 cm 51.033

Granota petita    13 cm.

	 	 	 	 	 	 ANIMALS	

51.038
Sol o tió bebè     10 cm.

51.037
Ovella bebè   13 cm.

51.036
Llebre    32 cm.

51.035
Gallina bebè    17 cm.

51.051
Elefant trompa amb nus   14 cm.

8,0 € 

4,0 € 

2,0 € 4,0 € 

5,0 € 

3,5 € 

3,0 € 

 3,0 € 

 4,0 € 

 3,0 € 
4,0 € 

6,0 € 

 4,0 € 4,0 € 

 3,0 € 

4,0 € 

3,5 € 
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	 	 	 	 	 	 ANIMALS	

	 	 	 	 	 	 NINES

51.047
Tortuga de mar   23 cm

51.048
Cavallet de mar   16 x 9 cm

51.049  
Lleó   22 cm

51.045
Nina africana          30 cm

51.046
Nino africà          30 cm

51.050
Nina bebè amb 
barret          21 cm

51.043  
Girafa babaua    
           

              El cos:19 cm   
  
           Amb les potes: 35 cm.

Es pot penjar 
com un mòbil

51.053
Nino bebè  20 cm

4,0 € 

2,0 € 

4,0 € 

7,5 € 7,5 € 4,0 € 

 3,0 € 

4,0 € 
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51.041
Sonall  25 cm.

51.042    Anell nadó   14,5 cm.

	
	 	 	 	 	 																		SONALLS

51.100     Pilota infantil    18 cm 51.101    Indiaca - Bimbus  6 cm x 90 cm

																													 	 	 	 			PILOTES									

a) Ós

b) Lleó

c) Hipopòtam 

d) Mico

51.050 b
Cabasset  0pcional per 51050 i 51053         
12 x 22 cm                      Conjunt de nino bebè + cabasset

 8,0 € 

4,0 € 

 5,0 € 

 3,0 € 

 3,5 € 
 4,0 € 
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a

e

b

f

c d

g h

	 	 	 	 	 	 TITELLES																		

52.001
Gos titella    32 cm.

52.003
Ànec titella    31 cm.

52.002
Elefant titella   26 cm.

51016
Puzzles - trencaclosques de fusta    20 x 22 cm  TALLER JOVE

52.004
Atrapa mosques granota   28 cm.

				 	 	 	 	 	 TRENCACLOSQUES									

52.005
Tortuga titella   26 cm. 52.006

Lleó titella   26 cm.

 4,0 €  4,0 €  4,0 € 

 7,0 € 

 4,0 €  4,0 € 
 4,0 € 
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53.001
Peix coixí       40x36cm 

53.015
Peix coixí rodó   34x38 cm 53.014

Conill coixí   45x36 cm

53.013
Gat coixí     49x29 cm

53.012
Tortuga coixí  46x40cm

53.011
Ovella coixí  38x36 cm  

53.009
Rinoceront coixí 
 42x25 cm

53.008
Cocodril coixí    90 x 20 cm

53.007
Ocell coixí.  40x34 cm

53.006
Zebra coixí  41x30 cm.53.005

Camell coixí  42x34cm

53.004
Elefant coixí  42x34cm.53.003

Girafa coixí 33x46 cm

53.002
Gallina coixí   40x36 cm

53.016
Balena coixí  43x38 cm

		 	 	 		 	 						COIXINS	ANIMALS

 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 
 5,0 € 

 5,0 € 

 5,0 € 
 5,0 €  5,0 € 

 5,0 € 
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54.001
Tapís selva, 3 butxaques amb aplicats                
                                             45x45 cm

54.010
Buida butxaques girafa, 2 butxaques amb aplicats
22 x 62 cm. 

54.011 b
Buida butxaques, 3 butxaques 
wax    22x77 cm.

54.013
Buida butxaques, 
2 butxaques amb 
aplicats  22x54 cm.

54.013 b
Buida butxaques 
vertical 2 butxaques 
estampats
          22x54 cm.

54.011
Buida butxaques, 
3 butxaques amb aplicats       
                 22x77 cm.

DECORACIÓ
	 	 	 	 	 	 BUIDA		BUTXAQUES

30.028
Necesser, 3 bosses
 22x77 cm

13,0 € 

 8,0 € 

 8,0 € 6,0 € 

 11,0 € 

13,0 € 

 11,0 € 
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60.011
Collaret sablier

60.007
Collaret llavors simple 
amb peça grossa

60.005 
Collaret d’arrels

60.003
Collaret de llavors

60.001
Collaret Dakar

60.012a
Collaret de festa
 (flamboyants, llavors, cauris)

60.017
Collaret tradicional 
cauris de núvia

60.012b
Collar negre gran (llavors de 
bulew).

60.022
Collaret de banya rodó

60.020
Collaret de punta de banya

60.014
Penjoll llavors

60.013
Penjoll mar

COMPLEMENTS	
BIJUTERIA																		 	 	 COLLARETS		 	 	

TALLER JOVE

2,5 € 
3,0 € 

2,5 € 

4,0 € 

4,0 € 

6,0 € 

14,0 € 
17,0 € 

6,0 € 

8,0 € 

5,5 € 3,5 € 
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																											 	 	 	 BRAÇALETS	 	 	

60.002
Braçalet de cauris

60.010 c
Braçalet de sablier 22 cm

60.010 b
Braçalet de sablier 20 cm

60.010 a
Braçalet de sablier 18cm

60.000 a 
Braçalet flamboyant  18 cm

60.008 b
Braçalet flamboyant  20 cm

60.004
Braçalet Dakar

60.008A c
Braçalet flamboyant  22 cm

60.018 a 
Braçalet flamboyant simple
   18 cm.

60.018 b
Braçalet  flamboyant simple  
  15,5 cm

60.009
Arracades de cauris

																	 	 	 	 	 ARRACADES		 	

TALLER JOVE

1 2 3 4

60.023 
Polsera de banya.
2 anelles iguals, 
diferentes talles

2,0 € 
2,0 € 

3,0 € 

2,0 € 

2,0 € 

3,0 € 
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BOSSES							
	 	 ESTOIGS,	MOTXILLES,	SACS	BANDOLERA,	BOSSES	PEL	PA,	PER	A	LA	ROBA.

30.001
Motxilla sac     
45 x 35 cm

30.002
Motxilla amb butxaca 
45 x 35 cm

30.014 b
Sac bandolera amb botó
78 x 42 cm

30.009 a
Estoig amb cremallera   18 x 10 cm

30.022
Estoig per a llapis.   20 x 9 cm

30.009 b
Estoig amb cremallera  18 x 18 cm

10.004 b
Bossa pel pa amb aplicat              
     50 x 40 cm

10.004 a  Bossa pel pa 
amb aplicat 
                 60 x 30 cm.

30.020
Bossa de roba per a 
rentar

3,0 € 
3,0 € 

4,0 € 

5,0 € 
4,50 € 

6,0 € 

6,0 € 

6,0 € 
6,0 € 
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									 	 	 	 SACS	MERCAT,	CABASSOS,	CARTERES...		

30.003
Bossa Fatik wax, amb folre 
interior     40 x 30 x 10 cm

30.017
Sac mercat Ndiaye, 
patch un costat  40x35x0,5cm

30.015
Cabàs wax amb folre i cremallera
32 x 45 x 12 cm

30.016
Cabàs wax amb folre i cremallera
40 x 59 x 16 cm

30.004
Cartera Anana 
3 compartiments     32 x 42 x 9 cm

30.006
Motxilla infantil Bernadette 
cotó amb tirants regulables      
37 x 28 cm 

30.008
Bossa “Matam” patchwork
14 x 17 cm

30.025 b 
Bossa esmorzar cotó 37 x 31 cm

30.027
Bossa esmorzar 
cotó    30 x 25 cm

30.011 b
Sac mercat gran, wax   
40 x 40 x 10 cm 

10,0 € 

7,0 € 

10,0 € 

14,0 € 16,0 € 

3,5 € 5,0 € 

9,0 € 

3,0 € 

3,5 € 

26



30.500
Pareo cotó - wax
105x170 cm

   Jocs de tauler de roba amb butxaques per a guardar les fitxes.

56.002
Joc de Dames

	 	 “PAREOS”

80.001 
Gallina per a confits    12 cm

60.015
Clauer carabassa     7 cm.

30.501
Pareo cotó gran - wax
 170x170 cm

    ALTRES	 	 	 	

80.002b
Saquet serere (embalatge o confits) 12 cm

DOS MIDES, 
DIVERSOS TEIXITS

Bosses per a posar confits

56.001
Joc del Senet

58.001
Bossa amb 20 teixits wax de 
22x22 cm, posats dins una 
bossa 30.027  >>>  Patchwork 

58.002
Bossa “ànec”, per guardar  
bosses de plàstic         
70 x 18 cm

7,0 € 

6,0 € 

14,0 € 18,0 € 

3,5 € 

2,0 € 

3,0 € 

6,0 € 12,0 € 
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Secretaria i punt de venda:
C. Enric Borràs, 15, bx, 2ª
08329 TEIÀ (El Maresme)

Tel.: 93 555 0929
Josefa: 616 85 44 56,  
Mima: 653 90 20 13,  
Jordi: 685 46 34 11                  

ak benn
 “...i un pas més!”

Qui som?
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.

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 organit-
zem 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 ma-
neres 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.

www.ak-benn.eu       

Contactes a BARCELONA
Emili: 629 36 6782
Llum: 629 33 4219 

Contacte a TERRASSA
Helena: 679 12 93 77

Contacte a GUISSONA
Trini: 619 65 2527 

www.akbenn.webs.com

DADES FISCALS:  Amics d’ak benn: C. Pi i Margall 13, 1er, 2ona. 08024 BARCELONA  NIF:G 63989313      

Entitat adherida al

Associació inscrita amb el núm. 31.356 al Registre d’Entitats Jurídiques de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

Amb el suport de:

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

PER VISITAR-NOS,   PER COMPRAR                      
Hores convingudes.


