MEMÒRIA del 2019
Dakar, Cardedeu, Barcelona, Cambrils i Teià, febrer del 2020.

Aquest any 2020,
quan fem balanç
del 2019, estem
d'aniversaris !
L'abril del 2018 la revista
trimestral "Journal d'Ak
Benn" celebrava els seus
20 anys ininterromputs
amb el seu núm. 80. Aquest
2020 celebrarem els 25
anys de l'Association Ak
Benn i els 15 anys de
l'Associació Amics d'ak
benn.
A la Revista ak benn 80 el
germà Cristí de Taizé
escrivia:

"Per nosaltres l'expedició
continua amb els seus
recomençaments i les seves
sorpreses...i la joia del llarg camí fet.
Tot ha començat amb un grup de nens petits, l'endemà de la meva arribada a Grand Yoff. Els
proposava dibuixar un peix. Fracàs!! Cap d'ells no sabia agafar un llapis. Peix, en wòlof, es diu "jën".
El so que es cridava dins la sala per tots els infants, mentre em posaven el seu paper entre el dibuix
que jo feia i els meus ulls. Cada un volia el seu peix a l'instant. Ara bé, "jën" cridat pels nens rima
amb "viens!" (vine!).
"Viens!" Crida escoltada, i nosaltres som aquí a Grand Yoff, des de fa més de 25 anys, durant els
que hem escoltat molt sovint "Vine! En la llengua misteriosa del cor.
En aquesta revista trimestral nascuda quatre anys després de començar les activitats d'ak benn,
us invitem a seguir en el nostre web ( akbenn.blogspot.com ) camins, evolucions, trajectes. Alegremnos junts d'una bella fidelitat i d'una forma d'amistat."
Germà Cristí de Taizé

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 compromís d’un grup
de persones 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 que fan a ak benn 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, el
treball administratiu i sobretot una mirada atenta cap a ak benn i al seu entorn.
A fi de fer-ho possible podem ajudar amb la nostra adhesió com a associats - per alguns amb donacions puntuals o
regulars - i amb l’aportació d’una ajuda material, 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.

2.- La tasca del 2019 d'ak benn i la d’Amics d’ak benn.
Ak benn va néixer fa 25 anys a Dakar i Amics d'ak benn es va constituir fa 15 anys a Catalunya. Això
ens fa ser conscients que sempre és Dakar qui ha de dir quines son les seves prioritats i quin el seu
funcionament. Ens omple de joia acompanyar les seves descobertes i lluites, perquè amb ells caminem.
És el Sud, en aquest cas, qui ajuda al Nord. A part de
les activitats del dia a dia destaquem l'Expo
"L'Homme et l'environement ne se vendent pas",
un treball en el qual han participat nens, joves i grans
i amb una gran acollida al barri de Grand Yoff.

La revista i el blog d'ak benn explica el treball que fan:

http://akbenn.blogspot.com
Pel que fa a l'activitat d'Amics d'ak benn:
El més de juny en Jordi Riera i na Mima Sant van estar 10 dies a Dakar.
Aquest contacte periòdic és necessari si volem treballar conjuntament,
conèixer i copsar què cal fer i què esperen de nosaltres.
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Hem estat a 9 punts o fires per vendre l'artesania d'ak benn:

- Fira Solidària de Premià de Dalt
- Fira a la parròquia de Santa Isabel de
Portugal a Saragossa
- Fira de la Verema a Alella
- Fira de la "Setmana de Cardedeu Solidari"
- Fira d'Economia Solidària de Catalunya
FESC a Barcelona
- Fira de Nadal de Cardedeu
- Les paradetes de Delegacions de Missions
de Tarragona i Lleida
- Fira de Gràcia Solidària a la Plaça de la
Virreina a Barcelona
Novament els hotels del Grup Arbó de Cambrils ens van encarregar els obsequis per a la clientela i
tallers per als petits. Aquest material ha estat fet pels joves i les dones d'ak benn.
Cal remarcar també, una vegada més, aquest any 2019, les vendes d'artesania a clients habituals o
nous que ens han vingut a comprar directament a Teià, les que hem fet per internet gràcies al Mercat
Social de la FCVS, les petites o grans accions dels associats, de gent que s'ha ofert, etc. Tot ha
contribuït a donar sortida als articles d'ak benn a Europa i en definitiva a ajudar el projecte del Senegal.
Escoles, botigues i entitats han estat també un suport important pels nostres objectius: entre d'altres

- Fundació Babel, Punt de Trobada de Barcelona
- Peixos Savall de Cambrils
- Participació Ciutadana i Cooperació de l’Aj. de Cambrils
- Fundació Educació Solidària - FES
- Associació Yamuna de Barcelona
- El Mercat Social de la Federació
Catalana del Voluntariat Social (FCVS)
- La cooperativa Tata-Inti
- Fundació Grup 3r Món de Mataró
- Sodepau PV, del País Valencià
- Artijoc S. Coop. de Mataró

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 joves i
dones de Dakar", subvencionat per l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2019 amb la col·laboració del
Fons Català de Cooperació.
Els ajuts que s'han demanats 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 suport, donacions i mecenatges d’entitats privades, de les Delegacions de Missions de
Tarragona i Lleida, parròquies i diverses persones. Al voltant d'Amics d'ak benn hi ha un grup de
persones compromeses que d'una manera o altra aporta el seu esforç i el seu temps.
Continuem comptant amb la col·laboració inestimable de l'Oleguer Torrents per a la importació i
transport dels articles d'ak benn de Dakar a Barcelona, de professionals compromesos en el disseny del
material gràfic i realització de les exposicions, pel bon saber i estar a les fires i mercats i per la feina
d’administració.

Pàgina 3 de 5

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.
Som membres i treballem conjuntament amb “Gràcia Solidària” www.graciasolidaria.org les
entitats de cooperació internacional del barri de Gràcia de Barcelona.
Hem continuat la sinèrgia amb la Fundació Educació Solidària amb qui coincidim en 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.
Pertanyem a la XES, la Xarxa d’Economia Solidària.
Ens mantenim adherits al CODI ÈTIC de les Associacions de Barcelona.
Som membres actius dels Consells Municipals de Cooperació i Solidaritat de Teià i de
Cardedeu.

5.- Passem comptes del 2019.
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
00353

Amics d'ak benn
1

De gener a desembre

Import net xifra activitat econòmica
700 01 Vendes d'artesania d'ak benn

2

Variació d'existències
710 00 Variació existències d'artesania d'ak benn

4

Aprovisionaments
600 01 Programa ak benn d'artesania

2019
15.431,29 €
15.431,29 €

3.059,73 €
3.059,73 €

-20.463,02 €
-12.911,30 €

600 02 Mitjans de presentació i venda a EU

-1.701,93 €

600 03 Dotacions solidàries per Kër Taizé

-1.293,02 €

600 04 Sensibilització: Catàlegs, tarjetons, cartells

-215,96 €

600 06 Manteniment informàtica i material oficina

-562,01 €

600 09 Material fungible per l'artesania d'ak benn

-276,62 €

600 11 Viatges coordinació a Dakar

-1.337,88 €

600 18 Material pel taller de manualitats d'Arbó

-715,74 €

600 21 Despeses fires: Transport, quotes, asseg.

-1.448,56 €

5

Altres ingressos d'explotació

4.572,12 €

740 03 Quotes dels associats

980,00 €

740 03 Donacions de particulars

631,00 €

740 26 Subvenció 2019 Ajuntament de Cardedeu

7

2.961,12 €

Altres despeses d'explotació

-2.356,93 €

623 00 Serveis professionals independents

-1.584,98 €

622 00 Reparacions i conservació

-405,00 €

626 00 Serveis bancaris

-366,95 €

8

Amortització de l'inmobilitzat
681 00 Amortització inmobilitzat material

A)
C)
D)

Resultat de l'explotació
Resultat abans d'impostos
Resultat de l'exercici

-570,54 €
-570,54 €

-327,35 €
-327,35 €
-327,35 €

6.- 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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AMICS D'AK BENN
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

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

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, 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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