
 

 MEMÒRIA del 2021     
 
 Amb una veu fluixeta, la notícia cau com un tro d’estiu: 

l’edifici que acull KÉR TAIZÉ s’ha de tirar a terra. KËR 

TAIZÉ i AK BENN s’hauran de traslladar.  

Sí, ho hem escrit bé “KËR TAIZË” perquè un “kër” (Can) és 

més que un edifici.  

El cor d’Ak Benn podrà batre en un altre lloc; la vida de KËR 

TAIZÉ hi esdevindrà abundant.  

Com ho deia un jove: “La casa es destruirà, però per res del 

món no ens prendrà tot allò que hem après allà: Ci sa xol la 

sa ëleg nekk . (El futur està en tu)”  

 

Doncs sí! A uns cent metres a vol d’ocell de la casa antiga, 

NAZARETH, esdevé NAZARETH-KËR TAIZË-AK BENN. Un futur 

vigorós s’albira!  
 

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 2021. 
 

L'activitat a Kër Taizé - ak benn 
 

• Activitats del dia a dia: 
o El taller de costura amb les mamans a diferents hores durant el dia. 
o L’acollida dels nens i jovenets del barri les tardes, animades pels joves, totes les tardes. 
o Les sortides dels dissabtes al camp, museus o altres activitats fora del barri i de la ciutat. 

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

• A Kër Taizé es fan les pregàries de la comunitat del mati, migdia i vespre, que són obertes al barri. 

• S’han fet els números 86, 87 i el doble 88-89 de la Revista Ak Benn. 
Es va fer la mudança a la nova casa.  

• Les trobades de 
joves i adults dels 
divendres: 
Mentre que les pors 
s’allunyen, ja que les 
màscares cauen, que el 
medi ambient és aquí, que 
la terra crida el seu clam, 
que l’ecologia integral 

demana la nostra atenció amb urgència... per mirar de 
respondre-hi es tornen a fer les “TROBADES DELS 
DIVENDRES” a KËR TAIZÉ . S’inscriuen dins la plataforma LAUDATO SÍ “Lan la? 

... l’ecologia 

integral 
demana la 
nostra atenció 

amb urgència... 

“La casa es destruirà, però 

per res del món no ens 

prendrà tot allò que hem 

après allà: Ci sa xol la sa 

ëleg nekk . (El futur està en 

tu)” 
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”El suport al projecte d'uns joves animats per ak benn a la Casamance ha estat un altre eix per apropar les 
noves generacions a la vida senzilla de la natura: KALAMBENOR ("ajudar-se mútuament" en diolà).  
 
Aquest projecte ja està força avançat. Podeu ampliar-ne la informació al bloc de 
http://www.ak-benn.eu 
 

 

  
Les “mamans”, els joves i els infants han pogut reprendre l’activitat en uns nous espais a Kër Nazareth, casa 
que es comparteix amb l’Associació APEF que acull joves del carrer. 
 

 

L'activitat d'Amics d'ak benn:  
 
Ens sembla oportú agrair l’esforç dels voluntaris que han fet possibles les quatre Fires presencials del 2021 

 
Fira del 9 d’octubre de l’Economia Social i Solidària a Cardedeu 
Fira del 27 de novembre del Joc i la Joguina a Guissona 

 

  
Fira del 10, 11 i 12 de desembre de Nadal i del Torró a Cardedeu 
Fira de l’11 i 12 de desembre de Gràcia Solidària a la Plaça de la Virreina 

 
 

...apropar les noves 
generacions a la 
vida senzilla de la 
natura. 

file:///C:/Users/JORDI/Documents/AK%20BENN%202018%20-%202022/MEMORIES%202018%20a%202021/MEMORIA%202020/www.ak-benn.eu
http://www.ak-benn.eu/
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Valorem molt el suport de les botigues, entitats solidàries col·laboradores, la fidelitat dels socis, dels clients, 
les vendes per internet (El Mercat Social de la FCVS), el treball dels que han mantingut viva la presència a les 
xarxes socials (Helena i Mariona) i els voluntaris que fan les tasques del dia a dia. 

 
- Hotels Grup Arbó de Cambrils, sempre tan fidels, però que han  tingut un 
any molt complicat. 
- Gràcia Solidària de Barcelona 
- Fundació Babel, Punt de Trobada de Barcelona 
- Fundació Educació Solidària - FES de Barcelona 
- Associació Yamuna de Barcelona 
- Missions de Tortosa (Manolita) i Tarragona (Maria del Mar)  
- 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 
- La Fundació Roure (Llum Delàs) 
- L’associació AREP – Cal Romesco de Barcelona 
- Fundació Grup 3r Món de Mataró  
- Sodepau PV, de València  
- Artijoc S. Coop. de Mataró i Cardedeu 
 

3.-Mitjans materials i recursos 
dels que 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 i per l’Ajuntament del Masnou a través 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'han rebut suports, donacions i mecenatges d’entitats privades, de les 
Delegacions de Missions de Tarragona i Tortosa 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 i dels professionals independents del CENTRE GESTOR 
(Comptabilitat oficial i auditoria), ADHOC + INGENT (Web i correu electrònic), CODATTIC (LOPD  
 UE 2016-679-) i AIG (Programa de gestió de magatzem).  
 

 4.- Treball en xarxa. 
 

• Som membres i treballem conjuntament amb “Gràcia Solidària”  www.graciasolidaria.org , 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 2021 
 
Les “mamans”, han recuperat la feina, més aviat poca que 
molta. Hem fet uns equilibris prudents a l’hora de fer les 
compres, per evitar trencar els estocs i per la incertesa de la 
pandèmia i així evitar tenir un excés d’estoc.  

"Programa de suport a la 

formació professional i a la 
inserció laboral de joves i dones 

de Dakar" subvencionats pels 
ajuntaments de Cardedeu i El 
Masnou 

      La Fira de Gràcia Solidària 

...Les “mamans” han 
recuperat la feina. 

 
Poden treballar. 

 

file:///C:/Users/JORDI/Documents/AK%20BENN%202018%20-%202022/MEMORIES%202018%20a%202021/MEMORIA%202020/www.ak-benn.eu
http://www.graciasolidaria.org/
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Hem superat lleugerament el pressupost previst per a les vendes d’artesania, ja que els 
enviaments d’Ak Benn cap aquí han escassejat i els que han vingut, han arribat amb un 
retard considerable.  L’escassetat de contenidors està afectant el comerç internacional. 
 

 
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Quotes socis: 990 € 

Donacions:    260 € 

     TOTAL 1.250 € 

Artesania Ak Benn 
Subvenció 

Cardedeu+Masnou 

11.925,54 € 

Donació Caritas 

Selva del Camp 

4.000€  

TOTAL 15.925,54€ 

Subvenció 

Cardedeu+Masnou 

11.925,54 € 

Donació Caritas 

Selva del Camp 

4.000€  

TOTAL 15.925,84€ 

CENTRE GESTOR 

Codattic 

INGENT, ADHOC (WEB) 

AIG ClassicGes 

Catàlegs, etiquetes, 

targetons, difusió   

+ FES + KALAMBENOR 

file:///C:/Users/JORDI/Documents/AK%20BENN%202018%20-%202022/MEMORIES%202018%20a%202021/MEMORIA%202020/www.ak-benn.eu
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Per al Projecte Kalambenor entre el 2020 i el 2021 hem aconseguit una 
subvenció de la Fundació Roviralta de 3.000 € i un ajut de Càritas de La Selva 
del Camp de 4.000 €. Els socis, altres persones i la nostra associació han 
contribuït amb 1.650 € més, que també s’han lliurat directament a Kër Taizé i 
passat als interessats. 
 

 
6.- Les dades de la nova casa de Kër Taizé 

 

 
 
   
 
 
 
  
 
  
 
 
 
    

Altres informacions sobre Kër Taizé – Ak Benn a www.taize.fr/ 
 

Nous nous solidarisons avec toutes les victimes de la crise mais nous disons aussi, en 
nous joignant à la clameur de la terre et la clameur des pauvres :  
N’oublions pas Grand Yoff. N’oublions pas l’Afrique    De la revista núm. 87 d’abril del 2021   
  
  En català  https://www.taize.fr/ca_rubrique3580.html   
  En castellà  https://www.taize.fr/es_rubrique1211.html  
  En francès   https://www.taize.fr/fr_rubrique1208.html 
  Revistes d’Ak Benn...disponibles en PDF 
 

7.-Junta directiva d’Amics d’ak benn. 
Vigent fins l’11-12-2023 per acord de l’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: 

www.ak-benn.eu 

• 30 anys de presència dels germans de TAIZÉ al Senegal.  

• 27 anys d’Ak Benn.  

• 25 anys de la Revista Ak Benn (Núm. 90 de gener del 2022)  
Ak Benn est une association animée 
depuis 1995 par des frères de Taizé (Kër 
Taizé) à Dakar. 
 

Kër Taizé - Ak Benn 
BP 4127 
10.200 DAKAR (Sénégal) 
Nous sommes à Grand Yoff. 
Rue GY 485, parcelle 33, Leona, DAKAR    
      Près de l’Hôpital de Grand Yoff 
Tel. : (221) 338 272 308 
Courriel : ak_benn@hotmail.com 

file:///C:/Users/JORDI/Documents/AK%20BENN%202018%20-%202022/MEMORIES%202018%20a%202021/MEMORIA%202020/www.ak-benn.eu
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www.ak-benn.eu


  www.ak-benn.eu   6 

 

file:///C:/Users/JORDI/Documents/AK%20BENN%202018%20-%202022/MEMORIES%202018%20a%202021/MEMORIA%202020/www.ak-benn.eu

