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Cofundador i director de l’Associació DUNIA KATO. 
Gerent Operatiu de l’Espai Mescladis, Barcelona 

D’origen senegalès, parla castellà, francès, wòlof i 
mandinga, i està aprenent el català. Ponent a xerrades i 
congressos a Catalunya, el País Basc, Canàries, Tolosa i 
Dakar sobre diferents temàtiques: sensibilització sobre 
immigració, relat de la seva pròpia història com a 
immigrant des del Senegal, economia social i solidària, 

emprenedoria social, inserció social i treball amb immigrants en risc de vulnerabilitat. 

Actualment està treballant en un projecte de l’Associació Dunia Kato, que fomenta 
l’emprenedoria amb joves de Dakar, Senegal. D’altra banda, també està desenvolupant un 
projecte de codesenvolupament de la diàspora senegalesa a Catalunya i els seus llocs d’origen 
al Senegal. També col·labora amb el projecte Ghana Sonrisas, ajudant al capellà James a 
mantenir oberta una escola per a més de 100 nens i nenes a Ada Foah, Ghana. Està editant un 
documental sobre la seva història d’èxit de migració a Espanya, amb l’objectiu de sensibilitzar i 
denunciar les condicions i riscos que una persona ha d’assumir quan emprèn aquesta aventura. 
Finalment, està desenvolupant un projecte d’emprenedoria social pròpia amb l’Associació 
ABARKA Càtering. 

 
 

DUNIA KATO 

 

La paraula dunia en llengua mandinga significa “món” i kato “esforç”. 

Ajuntant les dues paraules, Dunia Kato, s’expressa l’esforç que fan les 

persones per a aconseguir un món millor i complir els seus objectius 

malgrat les dificultats que es poden presentar, sent perseverants 

davant de qualsevol situació. 

Dunia Kato és una associació jove i participativa, sense ànim de lucre, presidida i cofundada per 
un immigrant senegalès que fa més de 10 anys que viu a Barcelona. La seva missió és ajudar a 
crear un món millor per a tots i totes avui i demà. Per a poder-ho aconseguir, treballen en equip 
i en xarxa i estan oberts a la participació de nous actors que comparteixin els seus valors i aportin 
no només els seus coneixements, sinó també les seves inquietuds i motivacions.  

Els seus tres pilars de treball són: la realització de projectes de cooperació en emprenedoria 
(incloent el codesenvolupament), salut i educació a Catalunya, Ghana i Senegal; com a segon 
pilar, la sensibilització en temes migratoris a localitats de destí i origen de migrants; i com a 
tercer pilar, la realització de projectes d’emprenedoria socials propis que ajudin al finançament 
dels seus projectes i la participació de les persones, immigrants principalment. 

 


