MEMÒRIA del 2018

Barcelona i Teià, febrer del 2019.

Ak benn. Un pas més,
anar cada dia un xic
més lluny, ben mirat no
és poca cosa! Aquest
pas més pot ser una
passa llarga o un pas
curt quan les forces
flaquegen. Però el que
és important és seguir
fent aquestes passes i
anar cada dia un xic
més lluny.
Aquest anar més lluny
no és anar a qualsevol
lloc, ni de qualsevol
manera. És anar vers la
utopia que veiem a
l'horitzó. Aquesta
utopia de la
construcció de la
nostra casa comuna,
més justa, solidària i
respectuosa on som
nosaltres mateixos.
Som natura i som vida.
Respectar, caminar,
obrir camins. Camins,
no calen grans avingudes.
Les dones i els joves de Dakar, en definitiva com arreu, volen creure en aquest horitzó
malgrat les boires l'enterboleixin.
Ak benn és una finestra, una eina per tal que siguin, siguem, capaços de dir-nos "sí, jo
puc!" i anar fent passes, grans o petites, vacil·lants o segures, però anar fent sempre
aquest pas més.

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

Els germans de Taizé viuen al barri de Grand Yoff de Dakar 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.
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.
Els petits, els joves... i les mares ("mamans").
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.

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 i sòcies, 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 actualitzada a www.ak-benn.eu

La visita a museus, exposicions i altres activitats forma part del treball de les dones
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2.- La tasca del 2018 d’Amics d’ak benn en una ullada.
Valls, gener del 2018: "Compromís i esperança: amb esforç arribem lluny", una altra gran
exposició feta i, com sempre, noves
mirades i molts retorns.
Les característiques dels dos
espais: la sala i el pati, a peu de
carrer en el centre de la població, i
els horaris d’obertura han permès
un alt nombre de visitants de totes
les edats. El més bonic de tot, és
que un bon nombre d’ells repetissin
la visita per fer-ho amb mes
profunditat i poder comprar els
productes d’artesania que també hi
exposàvem.
Cal remarcar l'interès i gran
col!laboració per part de tota la gent
de l’Institut d'Estudis Vallencs i
de l'Arquebisbat de Tarragona
que ha estat fonamental i facilitador
pel bon desenvolupament de
l'exposició! i les activitats annexes.
Hem pogut obrir fora dels horaris
habituals per realitzar visites a mida
i personalitzades. Les visites
guiades han estat majoritàriament
de les escoles, instituts i grups de
catequesi.
El fet de ser a la sala durant les
hores d’obertura al públic, ha
generat preguntes i diàlegs molt rics
amb gent molt diversa. El cicle de
conferencies "Les grans
qüestions de la vida", organitzat
per la parròquia de Sant Joan i
l’IEV, i amb la participació del
germà Cristí de Taizé, han estat un
magnífic complement per ajudar a
entendre l'exposició.
Durant l’exposició es va gravar una
entrevista al germà Cristí de Taizé
pel programa Signes dels
Temps de TV3 amb el
títol “Fraternitat cristiana al
Senegal”. Es va emetre l’11 de
febrer del 2018 i després al més
d’agost.

El podeu veure anant
a TV3 a la carta. !

A Valls
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Hem estat a 8 fires per vendre l'artesania d'ak benn:

Paradeta dins l’Expo de Valls
Fira a la parròquia de Santa Isabel de Portugal a Saragossa
Fira de la Verema a Alella, - Fira d'entitats de Cambrils
Fira de la "Setmana de Cardedeu Solidari"
Fira d'Economia Solidària de Catalunya – FESC a Barcelona
Fira de Nadal de Cardedeu
Fira de Gràcia Solidària a la plaça de la Virreina (BCN)
Novament els hotels del Grup Arbó de Cambrils ens van encarregar els obsequis per als clients i
tallers per als petits. Aquest material ha estat fet pels joves i les dones d'ak benn.
Cal remarcar també aquest any 2018 les vendes a clients antics o nous que ens han vingut a
comprar directament al magatzem de Teià i les campanyes del nostre voluntariat en diferents
indrets que han contribuït a donar sortida als articles d'ak benn a Europa.
Unes botigues i entitats han estat també un suport important pels nostres objectius:

Peixos Savall de Cambrils
Participació Ciutadana i Cooperació de l’Aj. de Cambrils
Fundació Educació Solidària - FES
Yamuna de Barcelona
El Mercat Social de la Federació Catalana del Voluntariat Social
Fundació Grup 3r Món de Mataró
Sodepau PV, del País Valencià
Artijoc S.Coop. de Mataró
Hem refet tots els protocols i documents per estar amb ordre segons la nova llei europea de
protecció de dades que va entrar en vigor el maig del 2018.
Hem renovat el Catàleg de 28 planes, en versió senegalesa (en francès) i catalana, i hem millorat
la imatge i el funcionament de la web d'Amics d'ak benn.

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 exercicis del
2016 i 2017, i també per l'any 2018. (Aquest darrer amb la gestió i col!laboració del Fons Català de
Cooperació).
Els ajuts que s'han pressupostat són per a ak benn - Kër Taizé per a mitjans de treball, formació i
retribució de les "mamans" (mares) i dels joves, així com per a l'Association Education Solidaire AES de Dakar d'acord amb la Fundació Educació Solidària - FES. També per a la sensibilització
aquí amb Amics d'ak benn, tot dins del programa mencionat.
Hem rebut donacions i mecenatges d’entitats privades, de l'Arquebisbat de Tarragona, parròquies i
diverses persones. Al voltant d'Amics d'ak benn hi ha un voluntariat fidel que d'una manera o altra
aporta el seu gra de sorra i el seu temps.
Continuem comptant amb la col!laboració voluntària inestimable de l'Oleguer Torrents per a la
importació i transport dels articles d'ak benn de Dakar a Barcelona, i del nostre voluntariat 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.
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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 al CODI ÈTIC de les Associacions de Barcelona.
Hem continuat la sinèrgia amb la Fundació Educació Solidària amb qui coincidim amb el treball
aquí a Catalunya i al Senegal.
Som membres de la Federació Catalana de Voluntariat Social i participem 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”.
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 del 2018.

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).
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DOMICILI SOCIAL
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.
DOMICILI FISCAL
C. Maresme 201, 2n, 2a
08020 BARCELONA
NIF: G 639 89 313

Tots els documents oficials, NIF, junta directiva, 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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