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1. Presentació 

1.1 Dades de l’entitat 

Cehda és una associació no governamental fundada el 2007 i amb número 35390 del 

Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.   

- Nom: Associació per al Desenvolupament Cultural, Ambiental i Humà 

- Número de Donants periòdics: 23 

- Número de Socis Actius: 11 

- Personal contractat a Catalunya: 2 

- Personal contractat a Ghana: 4 

- Lloc d’Actuació: Nord de Ghana i Catalunya. 

- Finançament: Subvencions públiques, fons de finançament privat i recursos propis 

1.2 Junta Directiva 

 El membres de la  Junta Directiva en el 2014: 

- President: Yussif Alhassan 

- Secretària: Naima Salrà Camps 

- Tresorera: Carla Longares Alcoverro 

- Vocal: Ana Elia Ramon Hidalgo 

- Vocal: Richard Badu Agyemang 

- Vocal: Marta Gallego 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Objectius 

L’objectiu general de l’entitat és crear espais d’apropament i coneixement entre 

persones catalanes i africanes a través de la realització de projectes de 

desenvolupament local, projectes culturals, activitats de voluntariat a Ghana  i a 

través de l’acollida, acompanyament, la inserció laboral i la dinamització del col·lectiu 

africà en situació vulnerable a Catalunya, així com la realització d’activitats de 

sensibilització.  

Aquest objectiu es concreta en els següents punts: 

 

A Catalunya: 

- Crear espais d’acollida, coneixement mutu i convivència. 

- Realitzar activitats d’acompanyament i acollida per a persones immigrades 

africanes en situació vulnerable disposant, entre d’altres recursos, d’un pis 

d’acollida amb sis places. 

- Realitzar activitats de formació per a persones africanes en l’àmbit de 

l’agricultura ecològica, acompanyant- los en la recerca de sortides en el món 

rural. 

- Realitzar activitats de sensibilització. 

 

A Ghana: 

- Potenciar les possibilitades de les comunitats rurals i urbanes de Ghana per 

desenvolupar un model de vida d’acord amb el medi i, per tant, ambiental i 

socialment sostenible. 

- Potenciar el desenvolupament humà de les comunitats rurals més empobrides, 

facilitant- los l’accés a la cobertura de les necessitats bàsiques. 



 

 

3. Activitats i serveis 

3.1 Activitats de Comunicació 

Al Juny de 2014 hem presentat la nova web de CEHDA en castellà i en català. És 

una web més dinàmica, més atractiva i amb molts més continguts. A part de les 

seccions informatives la nova pàgina web conté una pestanya de notícies on 

informem als socis i amics de CEHDA de les activitats, projectes i finançament de 

CEHDA. La web està directament vinculada a la nostra pàgina de Facebook per a 

expandir el volum de persones a  les que arribem. A través de la nova web hem 

aconseguit que els amics de CEHDA s’involucrin més en la nostra visió. 

 

 

 

La nova pàgina web de CEHDA 

 



 

 

3.2 ACTIVITATS A CATALUNYA 

3.2.1 Activitats d'acollida i inclusió sociolaboral a Catalunya 

3.2.1.1 Projecte Plantem la Llavor 

 

L'objectiu general del projecte Plantem la Llavor és oferir un període 

d'acompanyament i formació a joves nouvinguts de l'Àfrica contribuint a reajustar 

el seu projecte migratori per adaptar- lo a les possibilitats reals que els ofereix el 

context i, més concretament, a les oportunitats de l'agricultura ecològica, posant 

èmfasi en l'autonomia personal i social de les persones per tal que puguin orientar 

el seu futur laboral cap a formes d'autoocupació en aquest sector. Pel que fa als 

objectius específics, són els següents: 

 

- Facilitar informació sobre l'entorn en què viuen i el funcionament de la societat 

d'acollida. 

- Facilitar la reconstrucció del projecte migratori oferint informació que permeti 

reajustar les expectatives. 

- Facilitar una millora de les competències lingüístiques, socials i laborals per a 

l'ocupació. 

- Facilitar una sortida laboral que millori la situació social de les persones acollides. 



 

 

 

Taller de salut amb els joves africans a la Casa de la Solidaritat de Barcelona el novembre de 2014. 

 

 

Fase de primera acollida i acompanyament 

Al llarg de l'any s'han desenvolupat a la ciutat de Barcelona tasques de detecció, 

contacte i suport a persones d'origen africà que viuen en condicions precàries en 

antigues naus industrials abandonades, cases ocupades en mal estat o en altres 

situacions d'infrahabitatge, oferint- los informació, ajuda econòmica per als 

desplaçaments per la ciutat (títols de transport), la cobertura de necessitats 

d'alimentació i higiene bàsica, així com derivant- los a recursos i acompanyant- los 

físicament quan ha sigut necessari. Accions realitzades:  

- Suport a les necessitats de mobilitat, alimentàries i d'higiene personal.   

- Orientació sobre aspectes d'acollida (empadronament, sessions informatives 

sobre l'arrelament social, centres de salut). 

- Acompanyament físic en casos concrets per superar les barreres de comunicació 

(mediació a centres de salut).  



 

 

- Derivació a recursos d'acollida especialitzats (assessorament jurídc, centres de 

salut mental...) 

 

Fase d'habitatge i formació laboral 

Les 8 persones beneficiàries d'aquesta fase procedien de països de l'Àfrica 

Subsahariana (Ghana, Guinea, Costa d'Ivori) i el Pakistan.    

A més de l'acollida residencial i la cobertura de necessitats bàsiques de 

manutenció, higiene i desplaçament, al llarg de l'any s'han desenvolupat a les 

ciutats de Badalona i Barcelona i rodalies, les accions següents:  

a) Activitats de coneixement de l'entorn 

S'han organitzat diverses accions perquè els beneficiaris milloressin el seu 

coneixement de la societat catalana i del seu entorn més immediat, i 

s'impliquessin en activitats comunitàries: 

- Participació a les festes locals de Barcelona mitjançant la venda d'artesania i 

gastronomia africanes.  

- Facilitació en l'accés a recursos socials de Badalona (CAP, Biblioteca, etc).  

-  3 Tallers de salut a Barcelona. S'han coorganitzat sessions específiques sobre 

prevenció i tractament de malalties infeccioses i d'accés al sistema sanitari 

(targeta sanitària, canvis legislatius recents...) en coordinació amb el Programa 

Especial de Malalties Infeccioses Vall d'Hebron- Drassanes.  

- Derivació d'usuaris de menys de 25 anys a programes de foment de l'esport i 

prevenció (Fundació Esportsalus).  

- Visites de coneixement del país i activitats lúdiques : 

 

 

 

 

o  Sortida de descoberta a Girona amb voluntaris  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Accions de reconstrucció del projecte migratori. S'han organitzat 

diverses accions: 



 

 

- Tutories de seguiment setmanal. Seguiment amb els beneficiaris del projecte, fet 

que ha permès elaborar un pla de treball individualitzat segons les necessitats 

expressades i detectades. En el marc d'aquestes sessions, s'ha acompanyat els 

usuaris en la reformulació de les expectatives associades al projecte migratori, 

sobretot pel que fa a l'accés al mercat laboral.  

 

- Assessorament jurídic. En col·laboració amb els Serveis Jurídics del Punt 

d'Informació al Nouvingut de Badalona, s'ha ofert als usuaris assessorament en 

matèria d'estrangeria, i més concretament, sobre els requisits per a l'arrelament 

social.  A més, hem orgnaitzat un taller d'assessorament jurídic en estrangeria en 

col·laboració amb la Fundació FICAT.  

 

 

c) Accions de millora de competències per a l'ocupació 

- Curs d'introducció a l'horticultura ecològica: Durant els mesos de tardor els 

beneficiaris han assistit a un curs d’horticultura ecològica a Sant Jeroni de la 

Murtra (Badalona), coorganitzat amb l'Associació Conreu Sereny. La formació ha 

sigut de 70 hores i ha permès oferir una introducció tècnica i pràctica a l’activitat 

hortícola. En tot moment, els participants han rebut un acompanyament en la 

planificació de les activitats de l’hort per part d’un professor i un mediador 

intercultural de CEHDA ha facilitat la comunicació. El curs, ha servit, entre 

d’altres,  per fomentar l’autogestió dels alumnes, potenciant la seva presa de 

consciència pel que fa a les possibilitats d’utilitzar l’horticultura ecològica com a 

eina d’autoocupació en un context de crisi.  Complementàriament, s’han tractat 

habilitats socials bàsiques, com ara l’assistència, la puntualitat, la responsabilitat, 

així com el suport i l’ajuda mútua.  

 



 

 

 

Curs d'introducció a l'horticultura ecològica 2014,  a Sant Jeroni de la Murtra (Badalona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Derivació a cursos de llengua catalana. Els usuaris han estat derivats a cursos de 

llengua catalana del CNL de Barcelona.  

 

d) Accions per facilitar una sortida laboral que millori la seva situació 

social mitjançant la prospecció d'empreses. 



 

 

-  Pràctiques formatives a empreses. En finalitzar el curs, els beneficiaris han 

realitzat pràctiques mitjançant acords de col·laboració amb dues empreses: La 

Cooperativa Conreu Sereny de Badalona i Can Margarida de Mataró.  

Per tal de desenvolupar el projecte Plantem la Llavor, s'ha comptat amb el suport 

de la Fundació Roca i Pi, l'Obra Social de la Caixa i l'Ajuntament de Barcelona. 

3.2.1.2 Projecte De Peus a Terra – Viver d'emprendoria  agroecològica 

Durant el 2014 s'ha iniciat el projecte DE PEUS A TERRA. Es tracta de la creació 

d'un viver d'emprenedoria que pretén oferir les eines per a l'autoocupació agrària 

de persones que hagin mostrat un interès i unes 

aptituds pel treball agroecològic. 

  

L'objectiu és promoure l'autoocupació com a via d'inserció laboral del col·lectiu de 

persones immigrades africanes amb qui treballem. Es tracta de posar les bases per 

a futurs projectes autogestionats que es desenvoluparan quan els participants 

assoleixin la preparació suficient en el marc dels vivers. Es vol que les persones 

ampliïn els seus coneixements de manera que adquireixin els procediments i eines 

necessàries per a l'autoocupació hortícola.  

 

Per a dur a terme aquest projecte comptem amb la col·laboració d'un propietari 

agrícola de Maçanet de la Selva (La Selva- Girona)  amb qui hem arribat a acords 

de cessió de terres per un mínim de 5 anys i la col·laboració de la Fundació 

Privada ADMA i altres donants particulars, que ha donat part de l'equipament 

necessari per a poder iniciar el projecte.  

Des del mes de juny de 2014, 4 persones reben formació en empredoria 

agroecològica a l'explotació de Maçanet, els productes de la qual s'estan 

comercialitzant mitjançant la venda a particulars  de cistelles de verdures 

ecològiques. Els productes disposen del certificat que els acredita com a ecològics.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Activitats formatives i de sensibilització. 



 

 

- Participació a la Fira de Sant Quintí de Mediona.  

 

 

 

 

Participació a la  19 a Mostra d’Associacions. Mercè 2014.   

Participació al Festival de Sopes del Món 



 

 

  

 

 

 

 

 

- Xerrada de sensibilització sobre el fet migratori al FEDAC Sant Andreu.  

- Xerrada sobre el fet migratori i la realitat de les persones africanes a casa nostra 

a la Biblioteca Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts. 

 

 



 

 

 

- Participació en la Conferència organitzada per a l’Institut sobre Globalització, 

Cultura i Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides a Barcelona sobre 

Apatrídia i Migració transnacional  amb la conferència  “Sib-saharan migration 

decisions and cahnging conditions in the Mediterranean”.  
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3.2  ACTIVITATS A GHANA 

Amb l’ajuda de l’equip de voluntaris/es les activitats que s’han dut a terme al 2014 

per al projecte de Sawla són: 

3.2.1 Campanya de micromecenatge 

Al Juny del 2014 vam llançar la nostra primera campanya de mircomecenatge 

(microfinançament col.lectiu) de la història de CEHDA. Es diu “POSA EL TEU MAÓ”. 

Destinarem la recaptació a acabar la nova escola de Sawla.  

 

 

Campanyes de microfinançament de CEHDA a migranodearena.org 
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La nova escola de CEHDA en construcció 

 

 

A data d’avui hem recaptat 1.966 euros gràcies a les aportacions d'amics i 

colaboradors de CEHDA. No es va descriure donació mínima. Com a testimoni 

simbòlic de les aportacions vam oferir escriure el nom del donant a la pared de 

l’escola un cop estigui acabada o bé una paraula que el donant escolleixi. La 

plataforma virtual utilitzada ha estat: migranodearena.org. A través d’aquesta web 

les donacions es van poder fer de forma segura i senzillament. 

 

Per a promocionar la campanya ens vam ajudar de un video explicatiu que trobaràs 

en aquest vincle: https://www.youtube.com/watch?v=XDz_sdpSpKw 

Tambe una de les nostres sòcies i vocals va crear una campanya paral.lela a través 

de la qual els donants han rebut una cançó personalitzada a canvi de donacions per 

a la campanya principal: POSA EL TEU MAÓ.  

 

3.2.2 Capacitació de l'equip local a Ghana 

Aquest estiu la nostra prioritat a Sawla ha estat mantenir la capacitació i recolzar 

l'equip de treballadors/es i voluntaris/es locals a Sawla. El coordinador s’ha 

https://www.youtube.com/watch?v=XDz_sdpSpKw
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encarregat durant l’any de dirigir l’equip de treballadors a Sawla gestionant els 

projectes: Children´s project i Eco- farm. Amb en Mohamed com a coordinador hem 

millorat la comunicació entre l’equip de CEHDA a Catalunya i a Ghana, la puntualitat 

dels professors del Children’s home, el seguiment de les finances i la comunicació 

amb les famílies que porten als seus nens al projecte.  

 

 

 

En Hamza aprenent amb una de les mestres del Children´s project 

 

Des del setembre i fins a data d’avui, el Xavi, un voluntari de CEHDA ha estat 

recolzant el projecte de Sawla desde Ghana. El Xavi ha treballat durant la tardor amb 

el coordinador, enMohamed, per a revisar les tasques assignades a cada treballador i 

avaluar noves necessitats de capacitació o material per al bon funcionament del 

Children’s Project.  

3.2.3 Children’s project (l’escola) 

Durant aquest any el coordinador Mr. Mohamed juntament amb el Xavi, el voluntari 

vingut d'Espanya, han dut a terme les seguents tasques: 
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-  Incentivació a les families que no estaven portant als nens/es a l’escola per 

tal que reprenguin la rutina i el compromis amb CEHDA. 

-  Realització d'entrevistes amb cadascuna de les famílies dels i les alumnes de 

l’escola per actualitzar la base de dades i intercanviar idees.  

-  Compra de material pedagògic. 

 

Els nois i noies del Children´s project aprenent a fer anar el compàs 

 

- Compra de nou material per la confecció de nous uniformes ja que els 

anteriors estaven fets malbé o bé els hi anaven petits. 

Tambe es va organitzar a la tardor, una sessió informativa sobre la malaltia del 

còlera, que està afectant a tot el país de Ghana des de fa uns mesos i que s’ha 

propagat i arribat a Sawla, Bole i voltants. Mr. Abubakari Amadu Alhassan (Oliver), 

infermer a l’hospital Sawla Poly Clinic va fer la xerrada. La sessió va consistir en una 

explicació de què és el Còlera, com són els seus símptomes, com pot afectar-nos i, 

sobretot, la seva prevenció. Oliver va oferir una didàctica i clara xerrada als 16 nens i 

nenes assistents, mostrant de manera teòrica i pràctica quins mètodes fer servir per 

evitar el contagi de la malaltia. Els alumnes i les alumnes van participar de manera 
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activa aprenent quina és la millor manera, per exemple, de rentar-se les mans abans 

de menjar i després d’anar al bany, reduint així les possibilitats de contraure aquesta 

i altres malalties. 

 

Xerrada sobre el còlera amb els nens del Children Project 

 

 

Paral.lelament el Xavi ha organitzat sessions de cinema amb els nens i nenes del 

projecte Children’s project on s’han mostrat documentals educatius i pel.licules de 

dibuixos animats. Aquesta ha estat una de les activitats preferides dels nens aquest 

any.  
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Sessions de cinema al Children Project 

 

El Xavi tambe ha recolzat als professors fent classes i preparant activitats esportives 

amb els nens. 

 

 

 

Els nens i nenes del Children Project jugant a futbol 
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3.2.4 Promoció de la campanya de micromecenantge desde 

Sawla 

A més a més de les tasques de recolzament local, el Xavi ha estat treballant de 

forma activa en la promocioó de la campanya de micro mecenantge desde Sawla. 

L’experiència del Xavi com a fotògraf i editor de vídeos ens ha ajudat molt a fer 

promoció de la campaya POSA EL TEU MAÓ.  

 

 

Promovent la campanya de micromecenatge POSA EL TEU MAÓ desde Ghana 

 

Aquí podràs veure el vincle del seu video promocional de la campanya:  

https://www.youtube.com/watch?v=3TucfrOl3Lw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TucfrOl3Lw
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4 Recursos 

- CEHDA forma part de les Associacions que comparteixen el local de la Casa 

de la Solidaritat, del carrer Vistalegre nº15 (Barri del Raval), on realitzem les 

nostres reunions periòdiques i desenvolupem algunes de les nostres 

activitats. La Casa de la Solidaritat és la seu social de l’entitat. 

- CEHDA compta amb dues persones contractades a Catalunya. 

- A Ghana comptem amb quatre persones contractades de manera permanent. 

 

5 Balanç econòmic 

-  Ingressos any 2014: 74413,15 € 

-  Despeses any 2014: 73404,66 

 

6 Voluntariat 

Els voluntaris són la base dels projectes de CEHDA. Durant l’any 2014 hem decidit, però, 

aturar l’enviament de voluntaris i voluntàries a Ghana durant els mesos d’estiu amb 

l’objectiu de finalitzar la construcció que des de fa anys treballem a Ghana per tal de donar 

un enfoc més integral al projecte. Sí que hem comptat, però, amb en Xavi, un voluntari que 

durant sis mesos ha estat a Ghana. 

A Barcelona seguim comptant amb els nostres voluntaris i voluntàries, que tot i que són 


