ASSOCIACIÓ AFROCATALANA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA
AMICS DE LA CASAMANCE

L’associació:
Registrada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número
46.735.
Inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de
l’Ajuntament de Sabadell amb el número 983.
Inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de
l’Ajuntament de Castellar amb el número 508.
Adreça:

c/ Montserrat, 56, 1r 1a

NIF:

G65656357

Telèfon:

664403627 (Lamine Souane)

Correu electrònic:

afrocatalana@gmail.com
souanesn@gmail.com

Fundació:

24 d’octubre de 2011

Nombre d’associats:

56

L’Associació Afrocatalana d’Acció Solidària Amics de la Casamance està
formada per persones africanes immigrants i persones catalanes amb uns
objectius comuns:
1. Sensibilitzar i promoure consciència crítica en la comunitat catalana
respecte de la precarietat de les condicions de vida a l’Àfrica en els
terrenys social, educatiu, mediambiental, econòmic, sanitari i cultural.
2. Bastir accions solidàries i de cooperació per ajudar la població
autòctona a organitzar-se i a empoderar-se perquè puguin esdevenir
agents actius del seu propi creixement i puguin intentar pal·liar, en la
mesura de les possibilitats, aquesta situació de fragilitat.
3. Sensibilitzar i promoure consciència crítica en la comunitat catalana
respecte de les precàries condicions legals i de vida de la comunitat
africana immigrada, alhora que de les seves dificultats d’integració en
la nostra societat.

4. Bastir accions d’inclusió social per facilitar a la comunitat immigrada
africana la seva formació en competències personals, socials i
laborals bàsiques i promoure la seva igualtat d'oportunitats.
5. Fer entrar en diàleg les dues comunitats, perquè coneguin mútuament
les característiques i idiosincràcia de les seves cultures (pel que fa a
l’africana, especialment de l’ètnia mandinga, a la qual pertanyen els
socis de l’associació).
6. Ajudar la comunitat mandinga immigrada a preservar la seva cultura i
les seves tradicions.
L'AAASAC és una entitat sense lucre, oberta i participativa formada per
56 socis que provenen de Senegal, Gàmbia, Guinea Conakry i Catalunya.

Memòria d’activitats des de la seva fundació:
Memòria de les activitats realitzades per l’Associació Afrocatalana d’Acció
Solidària Amics de la Casamance des de la seva fundació.
Any 2012
5 de gener - Participació en la Cavalcada de Reis de l’Ajuntament de
Sabadell
Març – Participació en el Projecte de Mans Unides “El teu punt de vista pot
canviar el món”
12 de març - Espai Àgora de Sabadell – Espectacle “Taaling, taaling, contes
tradicionals mandingues” dins el actes del Dia de la Dona organitzats per
l’Ajuntament de Sabadell
19 de març – Fira de sant Josep a Castellar del Vallès – paradeta de
bijuteria i bosses mandingues
23 d’abril - Dia de sant Jordi, paradeta de llibres i contes relacionats amb
la de solidaritat, bijuteria i bosses mandingues al passeig de la Plaça Major
de Sabadell
26 d’abril – Festa de la Diversitat de Sabadell - Espectacle “Taaling, taaling,
contes tradicionals mandingues” al Pati del Museu d’Art.
28 d’abril – Festa de la Diversitat de Sabadell – 3a. mostra de Solidaritat i
Cooperació - paradeta de bijuteria i bosses mandingues

6 de maig – Festa Africana al Parc de les Morisques de Sant Quirze del
Vallès - paradeta de bijuteria i bosses mandingues
24 de maig – Taller de Dansa Africana. Voluntaris per la Llegua del CNL de
Sabadell al Club de Natació de Sabadell
7 de juliol – 16a. Festa Africana de Sabadell - Espectacle “Taaling, taaling,
contes tradicionals mandingues” al Centre Cívic de Sant Oleguer de
Sabadell
19 de setembre – Hora Golfa del Conte (Biblioteca de Castellar i Esbart
Teatral de Castellar) - Espectacle “Taaling, taaling, contes tradicionals
mandingues”
Novembre – Participació en el monogràfic del butlletí L’Actual de Castellar
del Vallès dedicat a la Cooperació Internacional Per què som solidaris?
Novembre i desembre 2012 - Venda de números de loteria de Nadal per
recollir diners per a l’enviament dels materials sanitaris i escolars a Senegal
i Gàmbia.
18 de desembre – Participació en l’Acte Institucional Dia del Migrant a la
Casa Duran de Sabadell amb l’escenificació d’un conte mandinga acompanyat
de música de kora
23 desembre - Paradeta de bijuteria i roba africana a Castellar del Vallès i
a Sant Feliu del Racó
Festes de Nadal – Participació en el Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó
Any 2013
5 de gener – Participació Cavalcada de Reis de l’Ajuntament de Sabadell
19 de gener de 2013 – Inici del Curs de Català al CC de Can Puiggener.
Subvenció de la Diputació de Barcelona.
19 de gener – Inici del Curs d’Informàtica a la Biblioteca de Can Puiggener.
Subvenció de Benestar Social i Família de la Generalitat.
18 de març – Presentació del DVD de Contes tradicionals Mandinga
(subvencionats per l’Ajuntament de Sabadell) i xerrada de Mariama Camara

sobre “La dona africana ara i aquí” dins els actes del programa del Dia de la
Dona de l’Ajuntament de Sabadell.
Col·laboració amb l’ONG Dolça Revolució en la difusió de les propietats de
l'artemisa per al tractament de la malària a Senegal.
Participació en el Premi Francesc Candel de la Fundació Lluís Carulla de
Barcelona
19 de març– Fira de Sant Josep a Castellar del Vallès – paradeta de
bijuteria i bosses mandingues
23 d’abril – Dia de sant Jordi, paradeta de llibres i contes relacionats amb
la de solidaritat, bijuteria i bosses mandingues al passeig de la Plaça Major
de Sabadell
23 d’abril – Presentació del DVD dels Contes Tradicionals Mandinga a la
Biblioteca de Castellar del Vallès
27 d’abril – Festa de la Diversitat de Sabadell – 4a. mostra de Solidaritat i
Cooperació - paradeta de bijuteria i bosses mandingues
5 de maig – Festa Africana al Parc de les Morisques de Sant Quirze del
Vallès - paradeta de bijuteria i bosses mandingues
25 de maig – Dia del Comerç Just i la Banca Ètica a Sabadell – paradeta de
bijuteria i altres materials
8 de juliol – Festa Africana a Sabadell
17 – 24 agost – Festival Rototorm. Sunsplash European Reggae Festival.
Benicassim – paradeta de bijuteria i altres materials
21 de setembre – Inici del curs de costura al CC. de can Puiggener.
Subvenció de l’Ajuntament de Sabadell. 10 sessions.
Octubre – Inici de les obres d’ampliació de l’escola de Marssassoum.
Subvenció de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
14 de desembre – III Fira d’Artesania de Castellar del Vallès - paradeta de
bijuteria i altres materials

Projectes actuals:
1. Realització de sessions gratuïtes d’iniciació a la llengua i la cultura
catalanes i d’iniciació a l’entorn informàtic i digital al barri de Can
Puiggener de Sabadell, on viuen la majoria de socis de l’associació.
Gràcies a subvencions de la Diputació de Barcelona i del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, l’associació està duent a
terme aquestes activitats des del mes de desembre del 2012 al Centre Cívic
de Can Puiggener. L’actuació s’emmarca en el desenvolupament d’activitats
d’inclusió social per a persones nouvingudes immigrades africanes i els
destinataris són els mateixos socis de l’associació i qualsevol altre ciutadà
immigrat africà del barri amb necessitats d’aquest tipus.
2. Projecte per al desenvolupament educatiu i social de l’Ecole 4 de
Marssassoum (Senegal): Construcció de dues aules i dos lavabos a
l’escola.
L’associació ha presentat aquest projecte a la convocatòria de subvencions
per a projectes de cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de
Castellar del Vallès.
Es preveu que el projecte es desenvolupi a Senegal, país posicionat el 155 en
l’informe sobre Desenvolupament Humà 2011 del Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD). El projecte té com a objectiu
facilitar l’accés a l’educació primària a infants d’entre 6 i 12 anys, en
especial atenció a les nenes. Consisteix en una proposta de desenvolupament
d’infraestructures educatives i higièniques de l’Ecole 4 dels barris de
Kankaba, Grand Dakar i Plateau de la població de Marssassoum:
concretament en la construcció de dues aules i de dos lavabos a l’escola.
L’Ecole 4 atén actualment un total de 273 nens i nenes en només 4 aules i 5
professors. Una seixantena de nens i nenes de la zona d’influència de
l’escola no hi tenen plaça i s’han de desplaçar llargues distàncies per poder
tenir accés a l’educació, la qual cosa provoca un percentatge molt elevat
d’absentisme escolar i d’abandonament des estudis primaris.
3. Enviament de mobiliari i de materials educatius per a escoles de
diferents poblacions de Senegal i Gàmbia.
L’associació ha rebut donatius de diferents organismes i d’escoles de
primària que consisteixen en material d’oficina (armaris, prestatgeries,
ordinadors, impressores...) i material escolar de tot tipus (taules, cadires,
pissarres, escriptoris, penja-robes, esborradors, llapis, gomes, llapis de
colors, ceres, retoladors, jocs, joguines, llibres...). L’enviament de tot
aquest material es preveu per als mesos d’abril-maig i els destinataris seran

escoles de primària de diferents poblacions de Senegal i Gàmbia; poblacions
d’on són originaris els socis de l’associació.
4. DVD “Taaling, taaling... contes tradicionals mandingues”, (subvenció
de l’àrea de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell)

