
 

        MEMÒRIA del 2020 
 

. 

Deixem parlar encara més 

als antics... 
 
Ak Benn no és pas precisament una 

cosa com una altra de la meva vida a 

Kër Taizé, i encara menys una 

experiència destinada a ser desada en 

un calaix. És molt més que això. El seu 

alè viu sempre dins meu i no corre pas 

el risc de què s'apagui molt aviat. 

Estigui a prop o lluny de Kër Taizé, Ak 

Benn m'acompanya en tot el que faig. 

En parlo a cada ocasió: Ak Benn ha 

estat una sort per a mi, em serà útil 

tant com pugui i faré que sigui útil a 

d'altres. 
 

Laissons encore parler nos vieux... 
 
Ak Benn n'est pas juste un passage de ma vie à Kër Taizé, encore moins une expérience destinée à être 

rangée dans un tiroir. Il est beaucoup plus que ça. Son souffle vit toujours en moi et ne risque pas de 

s'éteindre si tôt. Que je sois proche ou éloigné de Kër Taizé, Ak Benn m'accompagne dans tout ce que je 

fais. J'en parle à chaque occasion. Ak Benn a été une chance pour moi, j'en profiterai autant que je 

pourrai et j'en ferai profiter à d'autres 

         Issa Diop  

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 : 
- Un grup de dones i noies reben una formació en costura i la possibilitat de treballar 
en l'artesania que es fa. 
- Per als joves es fa un gran esforç de formació per tal de despertar-los l’esperit de 
descoberta... 
 
Podeu llegir el pla de treball complet i les seves motivacions a les pàgines 2, 3 i 4 del nostre Catàleg i a la 

seva contraportada. Ho teniu a www.ak-benn.eu i es pot demanar imprès. 
 
 

2.- Què s'ha fet el 2020. 
 

L'activitat a Kër Taizé - ak benn 
 
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. Es va 
inaugurar a finals del 2019 a la casa Kër Taizé i s'ha obert a visites durant el 2020.  

...un gran esforç 
per tal de 

despertar-los 
l'esperit de la 
descoberta 



  www.ak-benn.eu   2 

 

 
L'ampliació de la Expo el maig del 2020 amb el nou nom i lema 
"LAUDATO SI, Ecologie integrale, prendre soin de la nature et 
des humains" omple Kër Taizé amb visites guiades pels joves i 
les “mamans” a visitants del barri i grups d'arreu de Dakar. 
Romandrà oberta fins el maig del 2021. 
 

     S'han fet dues trobades 
"Rencontre musulmans-
chrétiens sur la fraternité 
humaine".  
     Els joves han participat a la 
Trobada europea i en línia de 
fi d'any a Taizé. 
https://youtu.be/fL -8Ng5TjH8 

 
El suport al projecte d'uns joves animats per ak benn a 
la Casamance ha estat un altra eix per apropar les noves 
generacions a la vida senzilla de la natura: 
KALAMBENOR ("ajudar-se mútuament" en diolà) 
 
La revista Ak Benn i el bloc d'ak benn explica el treball 
fet amb comentaris i fotografies: 
http://akbenn.blogspot.com 
 

 

www.ak-benn.eu
https://youtu.be/fL-8Ng5TjH8
http://akbenn.blogspot.com/
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L'activitat d'Amics d'ak benn: 
 
Aquest 2020 es van celebrar molt humilment els 25 anys de l'Association Ak Benn i els 15 anys de 
l'Associació Amics d'ak benn. Més aviat s'hauria de dir que s'ha anunciat, però no s'ha pogut pas celebrar.  
 
El 10 de febrer del 2020, Amics d’ak benn va anar a l’escola Joan Ardèvol de Cambrils a explicar als 

alumnes de 4t com viuen els nens i nenes al Senegal. S’hi va portar l'exposició "ak benn, un món de 
colors. La terra que trepitges, la casa de tots" que s'havia fet amb la col·laboració de Participació 
Ciutadana i Cooperació de l'Ajuntament  de Cambrils. https://www.ak-benn.eu/2020/04/07/expo-dak-benn/ 
 

Amb els confinaments i les mesures sanitàries s'han anat descobrint noves possibilitats per a la venda dels 
articles d'ak benn aquí. De l’altra banda es van restringir totes les despeses que es va poder i fins i tot amb 
una gasiveria desmesurada. 
 
Amb la pandèmia només s'ha pogut participar a la Fira de Nadal de 

Gràcia Solidària. Aquesta entitat 
de segon grau agrupa 20 entitats de 
cooperació i solidàries de Gràcia i 
altres indrets. 
 
També s’ha fet un esforç per 
potenciar les alternatives a les fires 
que no es podien fer: s'ha reforçat 
la venda per Internet amb El Mercat 
Social de la FCVS i la venda a 
través d’entitats solidàries que tenen 
botiga, i s'ha demanat l’ajuda de socis i 

simpatitzants que han fet vendes al seus pobles respectius. Hem d'agrair 
especialment a: 
 

- Hotels Grup Arbó de Cambrils 
- Gràcia Solidària de Barcelona 
- Fundació Babel, Punt de Trobada de Barcelona 
- Fundació Educació Solidària - FES de Barcelona 
- Associació Yamuna de Barcelona 
- Missions de Lleida (Eva) i Tarragona (Ana)  
- El Mercat Social de la Federació Catalana del Voluntariat 
Social (FCVS) - (Venda per Internet) 
- Na Trini Martínez de Guissona 
- La cooperativa Tata-Inti de Barcelona 
- L’associació AREP – Cal Romesco de Barcelona 
- Fundació Grup 3r Món de Mataró  
- Sodepau PV, de València  
- Artijoc S. Coop. de Mataró i Cardedeu 
 

                                                Formació a Cal Romesco 

Fira a la Virreina 
amb Gràcia Solidària 

...s'ha reforçat la 
venda per Internet 

amb El Mercat Social i 
la venda a través 

d’entitats solidàries 
que tenen botiga... 

www.ak-benn.eu
https://www.ak-benn.eu/2020/04/07/expo-dak-benn/
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Els hotels del Grup Arbó de Cambrils ja ens havien encarregat durant el 2019 els obsequis per a la clientela 
i tallers per als petits. Tot i que aquests hotels no van poder obrir en tot el 2020 ni encara avui, ens van pagar 
les factures, cosa que agraïm i volem fer-ho saber. 
 

 
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 a l'any 2020 amb la col·laboració del Fons 
Català de Cooperació. 

 Els ajuts que s'han demanat 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.  
 
S'ha rebut suport, donacions i mecenatges d’entitats privades, de les 
Delegacions de Missions de Tarragona i Lleida i de particulars. 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 LA PERLA 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, amb bon saber i estar a les fires i mercats i per la feina d’administració.  

 

 4.- Treball en xarxa. 
 

• Som membres i treballem conjuntament amb “Gràcia Solidària”  www.graciasolidaria.org  les 
entitats de solidaritat i 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.  

• 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 2020. Com afecten al 2021? 
 
Les comandes a Dakar d'artesania de les "mamans" ha estat aquest 
2020 un 35% inferior a les del 2019, i la facturació d'artesania un 33% 
inferior. Les depeses fixes del 2021 queden cobertes pel benefici de 
l'exercici i la possibilitat de fer comandes el 2021 a Dakar en principi 
queda limitada a 5.500 € (un 65% del 2020) segons un pressupost sense 
gaires alegries i en un context de pandèmia que continuarà no sabem 
fins quan.  

L'artesania d'ak benn no és una 
proposta del nord, sinó del sud, des 
de fa molts anys. A Grand Yoff es 
podran adaptar per diversos factors 
que se'ns han comentat, però cal 
tenir un comportament coherent i 
estar atents al que suposa i respondre a la "crida inesperada, en la 
capacitat d'esperar per damunt de tota esperança". 
 
 
 

 
 
 
 

... cal tenir un 
comportament coherent i 

estar atents al que suposa i 
respondre a la "crida 

inesperada, en la capacitat 
d'esperar per damunt de 

tota esperança". 

"Programa de suport a la 
formació professional i a 

la inserció laboral de 
joves i dones de Dakar" 

...la possibilitat de fer 
comandes el 2021 a Dakar 
en principi queda limitada 

a 5.500 € (un 65% del 
2020) segons un 

pressupost sense gaires 
alegries i en un context de 

pandèmia... 

www.ak-benn.eu
http://www.graciasolidaria.org/
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També posem en consideració el següent punt de l’encíclica 
del papa Francesc "Fratelli Tutti" (Germans Tots) següent:  
 
162. El gran tema és el treball. La cosa veritablement 
popular – perquè promou el bé del poble – és assegurar a 
tothom la possibilitat de fer brotar les llavors que Déu ha 
posat en cadascú, les seves capacitats, la seva iniciativa, les 
seves forces. Aquesta és la millor ajuda per a un pobre, el 
millor camí cap a una existència digna. Per això insisteixo 
que ajudar els pobres amb diners ha de ser sempre una solució provisional per a resoldre urgències. El gran 

objectiu hauria de ser sempre permetre’ls una vida digna a través del 
treball. 
 
Per més que canviïn els mecanismes de producció, la política no pot 
renunciar a l’objectiu d’aconseguir que l’organització d’una societat asseguri 
a cada persona alguna manera d’aportar les seves capacitats i el seu 
esforç. Perquè no existeix pitjor pobresa que aquella que priva del treball.  

 
En una societat realment desenvolupada el treball és una dimensió irrenunciable de la vida social, ja que no 
sols és una manera de guanyar-se el pa, sinó també una via per al creixement personal, per establir relacions 
sanes, per a expressar-se a si mateix, per a compartir dons, per a sentir-se corresponsable en el 
perfeccionament del món i, en definitiva, per a viure com a poble”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per al Projecte Kalambenor hem aconseguit una subvenció de la Fundació 
Roviralta de 3.000 €.   Socis, altres persones, i la nostra associació han 
contribuït amb 1650 € més que també s’han lliurat directament a Kër Taizé i 
passat als interessats. 
 

 
 
 

El gran objectiu hauria 
de ser sempre 

permetre’ls una vida 
digna a través del treball. 

La cosa veritablement popular 
és assegurar a tothom la possibilitat 
de fer brotar les llavors que Déu ha 
posat en cadascú... no existeix pitjor 

pobresa que aquella que priva del 
treball. 

www.ak-benn.eu
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6.-Junta directiva.  Renovada per tres anys (fins el 11-12-2023) per acord de 

l'assemblea del 11-12-2020: 
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). 
 

Amics d'ak benn 
 
DOMICILI FISCAL 
C. Maresme 201, 2n, 2a    
08020 BARCELONA  
NIF: G 639 89 313 

   

    

DOMICILI SOCIAL 
C. E. Borràs 15, baixos 2a 
08329 TEIÀ (El Maresme) 
 
Tel.: 93 555 0929  
Jordi     685 46 34 11   
Josefa  616 85 44 56 
Mima    653 90 20 13 
 

amics-ak-benn@ak-benn.eu 

Tots els documents, NIF, 
registres, estatuts, memòries, les 
diferents versions del Catàleg, 
exposicions, fotografies, agenda, 
telèfons, etc. els teniu a la web 
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