MEMÒRIA 2017

Barcelona, febrer del 2018.
Benvolgudes, benvolguts amics d’ak benn,

PAIX DU COEUR, PAIX POUR TOUS, PAIX PARTOUT
ET TOUT DEVIENT POSSIBLE !!!

Permeteu-me fer-vos arribar una salutació com a
nou president de l’entitat on espero poder
NADALA 2017 d'ak benn
ajudar, dins de les meves possibilitats, en el seu
bon funcionament, tenint en compte sobretot
seguir fidels a la nostra missió: ser coherents amb el nostre compromís amb la Comunitat de Taizé i ak
benn a Dakar .

També és imprescindible i de justícia comentar en aquestes línies el record al nostre amic i president
Emili Papirer que ens va deixar de forma sobtada el passat mes d’agost. Sempre seràs el nostre amic
Emili i continues present dins del "teixit" dels Amics d’Ak Benn i els germans de la Comunitat de Taizé en
missió a Dakar: Kër Taizé
Creiem que és necessari fer una reflexió que ens permeti poder descobrir quins han de ser els nous
reptes de futur, on posar les nostres energies i marcar-nos prioritats per a aquests propers anys.
Per acabar, deixeu-me fer el símil que va explicar en Cristí a la xerrada feta a Valls en el marc de la
darrera exposició a l'IEV aquest gener de 2018: La llavor del boix surt disparada del fruit per arribar
més lluny. Aquest ha de ser també el nostre objectiu.
Cordialment,
Xavier Sant i Granados
President

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 els 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.

Més informació i actualitzada a www.ak-benn.eu

2.- La tasca d’Amics d’ak benn en una ullada.
Hem anat a 13 fires de les quals 9 amb grups solidaris: Sant Jordi (Missions
Tarragona), Guissona, Cambrils, Sopar Solidari de Belianes, Verema a Alella,
Cardedeu Solidari, Solidaritat de Premià de Dalt, Fira d'Economia Solidària FESC, Pratdip, Fira del Torró de Cardedeu, Gràcia Solidària a BCN i Fira
Solidària 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 pops de
drap per vendre i obsequiar els seus clients a la botiga de Cambrils.
Entitats com la Fundació Educació Solidària, Yamuna, el Mercat Social (FCVS), Fundació Grup 3r Món de Mataró,
Sodepau PV, Fallou ONG, Artijoc S.Coop., I Villaggio del Sorriso de Milà, campanyes dels socis en diferents indrets i les
exposicions han fet possible donar sortida als articles d'ak
benn a Europa.
Al gener vam fer l'exposició DAKAR 2017: Fer, refer, fer
reviure...Esperança amb el suport de Missions de
l'Arquebisbat de Tarragona i la Diputació de Tarragona. Va ser
al PALAU BOFARULL de Reus. Va incloure una vintena de
visites guiades a grups, escoles i instituts. Materials de les
exposicions d'ak benn a Kër Taizé van ajudar molt a fer una
mostra brillant.
Hem participat
al concurs de
fotografia
sobre els projectes de cooperació de Gràcia Solidària, com cada any.
Del 5 al 28 d'abril la Mima Sant i en Jordi Riera han estat a Dakar, a Kër
Taizé, vivint la Setmana Santa amb la
fraternitat i estan atents al dia a dia
d'ak benn amb les "mamans", els
joves i els infants. Es va aprofitar tot
el temps possible per posar a punt i
millorar patrons, propostes de nous
articles, posant a punt documents i
estratègies que calia millorar per fer més fluida l'administració de comandes d'articles
d'ak benn i facilitar el treball ordenat de les "mamans".
Ens hem registrat i hem fet tots els documents per estar amb ordre segons la LOPD.
Hem renovat el Catàleg de 28, en versió senegalesa i catalana.

Pàgina 2 de 4

En Cristí deia en una carta del 15/11/2013:
"Molt estimats Amics d'ak benn,

El benvolgut Alain Diatta que viu amb nosaltres i que és d'una generositat sense límits repeteix sovint, i
en la pitjor de les situacions: "Pas de problème, on est ensemble" ("On est ensemble" correspon al famós
"Ño ko bokk", una fórmula corrent, i per tant buida.) Amb vosaltres "on est ensemble" no te res d'una
fórmula. "Ño ko bokk" s'hauria de traduir per "és teu i meu". Vosaltres heu desvetllat, refet, el "Ño ko
bokk". I és això el que jo voldria subratllar avui.
Viviu i ens feu viure un cos a cos, un cor a cors. (No perdeu la "s"!)
Aquesta fórmula, potser bonica però encarcarada, l'heu posada en moviment.
Si estem junts i en un cor a cors no hi ha lloc per a les trampes ni per a la corrupció.
Els qui ens exigeixen la viabilitat i el perennitzar com a conseqüència d'un programa ben lligat, amb
etapes d'anàlisis, controls, etc., no han entès què vol dir "créixer". O sí, però ho confonen amb "afegir
parcel·la a parcel·la i edifici a edifici" (seguit d'una amenaça en no
recordo quin llibre de l' A.T.). Jo estic content de que hàgiu
trobat la forma de treballar que no té res a veure amb fórmules
de despatx, amb paperassa d'ordinador, no sou "bailleurs de
fonds".
Els programes sofisticats es poden falsificar. No els seguim (a
part el programa de control de magatzem que posa negre a en
Jordi). No ens interessa.
El cor a cors que eixampla sempre més les entranyes de
misericòrdia no deixa lloc ni a la falsificació ni a la corrupció. Tan
sols a una paraula que pot sonar com una fórmula. A nosaltres, de
no posar-la en dubte. Cal que l'escrigui? Comença per A!
Cal saber-ho. El nostre agraïment és gran. El "teixit" dels Amics té sentit.
Amb tot l’afecte,

Cristí

3.-Mitjans materials i recursos de què ha disposat l’entitat.
Hem continuat 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 els exercici del 2016 i 2017, demanant ajuts que s'han pressupostat
per a ak benn - Kër Taizé, per a la formació dels joves, material de suport pedagògic i sensibilització per a Amics d'ak
benn, així com per a l'Association Education Solidaire de Dakar d'acord amb la Fundació Educació Solidària tot dins
del programa mencionat. Cal dir que aquesta subvenció pels exercicis del 2016 i 2017 s'ha atorgat la darrera setmana de
desembre del 2017 i no es farà efectiva fins passats els mesos d’abril i juliol del 2018 en diferents pagaments.
Hem rebut donacions i mecenatges d’entitats privades, l'Arquebisbat de Tarragona, parròquies, una empresa i diverses
persones. 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 la col·laboració professional voluntària inestimable de l'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,
per saber vendre i estar a les fires i mercats, pel material gràfic i per la feina d’administració.

4.- Treball en xarxa.
Aquest any hem consolidat lligams amb les organitzacions, xarxes, plataformes i entitats que treballen la Cooperació
internacional, l’economia solidària i l’educació buscant la justícia global.
Ens mantenim adherits i acceptats pel CODI ÈTIC de les Associacions de Barcelona i hem continuat la sinèrgia 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 fem el que podem 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.
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5.- Passem comptes! (Exercici 2017).
Cal destacar que la subvenció pública 2016 - 2017 de l'Ajuntament de Cardedeu, atorgada a finals de desembre del 2017,
quan redactem aquesta memòria, no ha estat feta efectiva ni s'inclou en aquest balanç.

DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
AMICS D'AK BENN. Ejercicio EJERCICIO 2017. Desglosado por proveedores. 01/01/2017 a
31/12/2017

DESPESES
Compra d'articles d'ak benn

12.393,42 €

Suport solidari a Kër Taizé - ak benn i formació de joves

1.222,20 €

Materials i recursos per vendre a EU i muntatge exposicions
Despeses per sensibilització: catàlegs, web, fulls, etiquetes, etc.
Producció Expos d'ak benn: Reus i Valls
Material d'oficina, informàtic, correus.
Altres despeses d'explotació: Reparacions, gestoria, assegurances

3.313,22 €
996,92 €
1.447,03 €
358,00 €
4.019,60 €

TOTAL DESPESES

23.750,39 €

INGRESSOS
Venda d'articles d'ak benn
Donacions
Quotes dels socis

12.468,91 €
6.424,69 €
1.400,00 €

TOTAL INGRESSOS

20.293,60 €

Resum partint de CENTRE GESTOR S.L.

_____________________________________________________________________________________________________________

Junta directiva renovada per tres anys a l'Assemblea Extraordinària de 15 de setembre del 2017:
Xavier Sant Granados (President), Josefa Matarrodona (Secretària), Jordi Riera (Tresorer), Mima Sant (Vocal de Teià),
Marc Iturri (Vocal de Cardedeu), Helena Sant (Vocal de Terrassa).

DOMICILI FISCAL
Associació amics d’ak benn
C. Maresme 201, 2n, 2a
08020 BARCELONA

NIF: G 639 89 313
.

ADREÇA POSTAL, SECRETARIA I PUNT DE VENDA.
Amics d'ak benn
C. Enric Borràs 15, baixos, 2a
08329 TEIÀ (El Maresme).

amics-ak-benn@ak-benn.eu
Núm. registre d’associacions a la Generalitat de Catalunya: 31.356.
Registrada als ajuntaments de: Cardedeu, Teià, Barcelona i Cambrils.

Tots els documents oficials, NIF, registres, estatuts, memòries, les diferents
versions del catàleg, les exposicions, fotografies, agenda, telèfons, etc. els teniu a
la web: www.ak-benn.eu
També ens trobareu a

Amics d'ak benn
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