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.

