Memòria de les activitats de l’Associació Afrocatalana any 2016
5 de gener – Participació en la Cavalcada dels Reis de Sabadell i de
Badia del Vallès
26 de febrer – Ambulància Domingo S.A. de Barcelona ha fet donació
d’una ambulància que properament es traslladarà al Senegal. A l’acte de
la recepció a la seu de l’empresa hi ha assistit el president i membres
de la junta de l’Associació Afrocatalana
Març - L’Hospital de Palamós ha donat 3 cadires de rodes, 3 fonts de
llum, 1 projector i material fungible sanitari.
Març - Viatge de Lamine Souane al Senegal per portar l’ambulància, el
material donat per l’Hospital de Palamós i altres materials sanitaris
donats mesos enrere. Es repartirà entre els centres sanitaris de Santé
de Diannah-Ba, Santé de Marsassoum, Santé de Djiredji.
23 abril – Paradeta de sant Jordi a Sabadell
25 d’abril. Presentació de Cantem Àfrica a Castellar el Vallès en
col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics de Castellar.
13,14,15 maig - Medievàlia Sabadell. Paradeta
17 de maig – Presentació de Cantem Àfrica a les escoles de Sabadell al
Casal Pere Quart amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament de Sabadell.
19 de maig –Casal Loiola de Barcelona. Xerrada d’en Lamine Souane.
“En nom d’aquells que no arribaran mai.”
1,2 de juny – Viatge a Brusel·les del President de l’Associació
juntament amb una delegació catalana per parlar dels drets del
Immigrants.
3 de juny – XI Festa Intercultural de barri de can Puiggener.
Presentació del projecte Cantem Àfrica.
5 de juny – Estrena de la cançó Dauda Sane, harmonitzada per
Francesc d’Assís Pagès, de Cantem Àfrica, per la Coral Sant Esteve de

Castellar del Vallès i de la coral IES de Sentmenat amb motiu dels 30
anys de la Coral Sant Esteve de Castellar amb la participació dels
músics senegalesos Mamy MBengue i El Hadji Massaly
10 de setembre – Participació en l’acte oficial de la Generalitat de
Catalunya amb la cançó Dauda Sane interpretada per la Coral Sant
Esteve de Castellar del Vallès dirigida per Jaume Sala conjuntament amb
la cantant i dansaire africana Touty Mane i el percussionista Cheihk Koite.
Dauda Sane és una de les deu cançons tradicionals africanes que formen part
del projecte Cantem Àfrica. L’acte va tenir

lloc a l’esplanada de davant del

Born Centre de Cultura i Memòria a Barcelona.
14 d’octubre – Reunió amb les escoles que volen participar en el projecte
Cantem Àfrica a través del programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament de
Sabadell. Actuació dels músics senegalesos Touty Mane i El Hadji

Massaly
21 i 22 d’octubre – Participació en les activitats de Mescla’t organitzat per
l’Ajuntament de Sabadell.

26 d’octubre – Sessió de l’espectacle Miniyamba a l’Auditori Miquel Pont
de Castellar del Vallès per a alumnes de 3r i 4t de primària de 5
escoles a càrrec dels músics senegalesos: Touty Mané (cantant i
dansaire), Iba Massaly (percussionista) i Sam Sussoh (korista).
12 de novembre – Espectacle Cantem Àfrica a l’Auditori del FC.
Barcelona. Intervenen Fundació Main, Associació Afrocatalana d’Acció
Solidària, Coral Belles Arts de Sabadell, Coral infantil de l’Escola de
Música de Manlleu i els músics senegalesos: Touty Mané (cantant i
dansaire), Iba Massaly (percussionista) i Sam Sussoh (korista).
21 de novembre – Roda de Premsa al Teatre Principal de Sabadell.
Presentació del projecte Cantem Àfrica amb assistència de la Regidora
de Drets Civils, Míriam Ferràndiz, membres de la Fundació Main, de
l’Associació Afrocatalana d’Acció Solidària i representants de les dues
contraparts, La Joie del Orphelins de Senegal i Hlayiseka de Moçambic.
24 de novembre – Espectacle Cantem Àfrica al Teatre Principal de
Sabadell. Intervenen Fundació Main, Associació Afrocatalana d’Acció
Solidària, Coral Belles Arts de Sabadell, Coral infantil de l’Escola de

Música de Manlleu i els músics senegalesos: Touty Mané (cantant i
dansaire), Iba Massaly (percussionista) i Sam Sussoh (korista).
6 de desembre - Taller de sensibilització i aproximació a la música
africana per al Cor Sant Esteve, a Castellar del Vallès pel seu
compromís a presentar el repertori per a cor infantil del projecte
Cantem Àfrica (amb cantat) al juny del 2017. Taller a càrrec dels
músics senegalesos: Touty Mané (cantant i dansaire), El Hadji Massaly
(percussionista) i Sam Sussoh (korista).
21 de desembre – Participació en l’acte del Dia del Migrant al Teatre
Principal de Sabadell. Cançons de Cantem Àfrica interpretades pel Cor
Sant Esteve de Castellar del Vallès i pels músics senegalesos: Touty
Mané (cantant i dansaire), El Hadji Massaly (percussionista) i Sam
Sussoh (korista).
22 de desembre – Cantada de la cançó Dauda Sane de Cantem Àfrica a
l’Escola El Casal de Castellar del Vallès a càrrec d’un grup d’alumnes en
la festa de Nadal del centre.
22 de desembre – Cantada de cançons de Cantem Àfrica a l’IES Pau
Vila de Sabadell a càrrec d’un grup d’alumnes del centre en el programa
de la festa de Nadal.
23 de desembre – Cantada de les cançons Miniyamba i Dauda Sane,
cançons de Cantem Àfrica al CC de Can Puiggener a càrrec de dones
africanesi catalanes de l’Associació Afrocatalana d’Acció Solidària

