
Espai Diandé Africa
ESPAI GASTRONÒMIC I D'INTERCANVI CULTURAL



L'espai Diandé Africa neix de l'Associació Diandé Africa,
fins ara dedicada a l'educació i a la creació de llocs de
treball a Senegal.
Després de veure la potència que té la xarxa creada entre
persones i entitats, hem vist la necessitat de donar un pas
més i crear un espai on dur a terme tot tipus d'activitats.
El nou Espai Diandé Africa és un emplaçament on es viu la
interculturalitat en el seu màxim exponent: una fusió
gastronòmica i cultural entre Àfrica i Barcelona. 



Espai Diandé Africa
Què és?

Gastronomía: S'hi podran
degustar diversos plats

d'aquí i d'allà

Intercanvi artístic i cultural 
a través de

diverses activitats

Creació de xarxes entre
altres entitats i veïns 

del Raval



La gastronomia

La nostra cuina serà una fusió entre la gastronomia africana i la
catalana. Dins de la nostra carta hi haurà plats típics del Senegal,
així com també diverses tapes típiques d'aquí. 
Per al nostre servei take-away facilitarem, als nostres clients que
així ho desitgin, un cistell amb una manta wax africana i tots els
estris necessaris per fer un pícnic al parc del davant del local. 
També hi haurà la possibilitat d'encomanar menjar per càtering
amb prèvia reserva. 



Activitats que es desenvoluparan a 
l'Espai Diandé Africa



Cultura
Exposicions de pintura, escultura i fotogràfia.
Petits concerts i música en directe
Presentació de llibres
Cine fòrum i altres projeccions

Cedirem el nostre espai per donar visibilitat a aquells artistes que
comparteixin la nostra visió i lluitin per una causa social. 
La programació d'aquestes activitats es realitzarà amb la
col·laboració de la llibreria "La Panafricana", entre altres entitats. 
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Formació
Tallers de cuina internacional

Taller de cafè colombià amb "Soul and beans"
Taller de música africana
Intercanvis lingüístics



Sensibilització
Entrevistes al nostre canal de YouTube de referents de dins i fora   

 de la ciutat

Taules rodones

Debats

Xarrades

Potenciació de la ruta "La BCN de Mamadou" (Ruta pel Raval on

s'expliquen el treball que fan les entitats socials del barri)



Col·laboradors i entitats amigues

Nexes interculturals de joves.
Elisava
Llibreria La Panafricana
Punt de referència
Casal dels infants.
Tot Raval
Abarka catering
Diomcoop

CASC
Cepaim
Associació dels comerciants del Raval
Espacio del immigrante
Alegría sin fronteras
Chiringuito del Dios
Coopsec
Impulsem



Fitxa tècnica de l'associació
Nom: Associació Diandé Africa

Direcció Barcelona
C/ Mata, 16 2n-2a - 08004 Barcelona

Direcció Ziguinchor
Lyndiane / Coboda lot 1489

Telèfon
+34 652.613.589 

Correu electrònic
info@diandeafrica.org

mamadou@diandeafrica.org

Pàgina web
www.diandeafrica.org

Xarxes socials

NIF: G66493545

Personalitat jurídica i constitució:
Asociació fundada el 6 de març de 2015

No Registre d' Associacions: 5507
Som una associació declarada d' utilitat pública (DUP)

Número de compte corrent
ESPANYA IBAN: ES11 1491 0001 20 2143264329 SWIFT:

TRIOESMMXXX

SENEGAL IBAN: SN25011 01005 026007104338 36 SWIFT:

SGSNSNDA

https://www.facebook.com/DiandeAfrica/
https://www.instagram.com/diandeafrica/
https://twitter.com/Diande_africa

