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1. Presentació 

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: 28 

Número de Socis Actius: 10 

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. 

Junta Directiva 

     Els membres de la  Junta Directiva, renovada en el 2015 són: 

Presidenta: Naima Salrà Camps 

Secretari: Richard Badu Agyemang 

Tresorera: Maria Casanovas Llançà 

Vocal: Ana Elia Ramon Hidalgo 

Vocal: Rashid Abubakar Iddrisu 

Vocal: Marta Gallego Garcés 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

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 

Aquest any 2015 hem de destacar la feina feta per tal de difondre el treball de 

CEHDA a Catalunya de la mà del documental “New Roots” realitzat per Otoxo 

Productions, que s’ha presentat en diversos actes a Catalunya i que s’està movent 

per festivals internacionals. 

 

D’altra banda, aquest any CEHDA també es va donar a conèixer al Canadà a través 

de la radio cooperativa de la ciutat de Vancouver. 

 

3.2 Activitats a Catalunya 

3.2.1 Activitats d'acollida i inclusió social a Catalunya 

 

Al llarg de l'any 2015 s'han desenvolupat 4 projectes dins l'àrea d'acollida i inclusió 

social.  Les accions realitzades han abastat des d'activitats de primera acollida, 

provisió d'habitatge i satisfacció d'altres necessitats bàsiques,  la formació tècnica i 

instrumental, fins al perfeccionament formatiu en l'àmbit agroecològic; totes elles 

adreçades a persones immigrades, principalment d'origen africà.    

 

Cal destacar el fet que els beneficiaris dels projectes es trobaven en diferents fases 

del seu procés d'inclusió social:  

Fase 1. Primera acollida a Barcelona i Badalona (Projecte de LA MÀ) 

Fase 2. Habitatge i formació laboral a Badalona i Sant Vicenç dels Horts (Projectes 

LA GARROFA i PLANTEM LA LLAVOR) 



 

        

Fase 3. Viver d'emprenedoria a Maçanet de la Selva (Projecte DE PEUS A TERRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Construcció d'una paret amb bales de palla a la Garrofa 

 

Els projectes han inclòs accions d'acolliment material, d'orientació social, 

acompanyament emocional, coneixement de l'entorn i formació lingüistica. També 

han contemplat aspectes fonamentals per a l'èxit dels projectes migratoris dels 

beneficiaris, com ara l'ajut en la regularització de la seva situació jurídica o la 

capacitació tècnica dels beneficiaris en fase 3 per tal d'agilitzar la seva inserció 

laboral.    

 

Pel que fa a la fase d'habitatge, prenent com a punt d'anclatge un espai d'acollida 

residencial, en el qual hi han conviscut tres usuaris, s'han abordat problemàtiques 

associades al desarrelament provocat pel seu procés migratori, les barreres de 

comunicació i relació amb la societat receptora, les mancances materials, la 

prevenció de conductes de risc, així com el treball per reforçar el principi de realitat i 



 

        

l'empoderament personal.   

 

L'espai residencial ha significat un recurs vital per iniciar el procés d'inclusió social 

dels beneficiaris, bo i considerant que aquestes persones, en el moment de la seva 

entrada al recurs, vivien al carrer en unes condicions de precarietat extrema. Cal 

remarcar aquest fet, ja que sense la perspectiva batejada com a housing first, que 

els darrers anys ha pres molta força per abordar el fenomen de les persones sense 

llar, i que se centra en oferir habitatge com a primer pas del procés, resulta cada 

vegada més evident que no es poden afrontar adequadament els reptes que es 

deriven de la seva situació d'exclusió social.   

 

Complementàriament, s'han iniciat accions formatives de caràcter transversal, com 

ara l'assistència a cursos de llengua catalana o la activitats de coneixement de 

l'entorn per tal de millorar el nivell competencial dels usuaris.  Les persones en fase 

d'habitatge també han pogut millorar la seva formació tècnica en l'àmbit de 

l'horticultura ecològica, gràcies a les pràctiques realitzades a empreses del sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alumnes del curs d'horticultura que han realitzat pràctiques a empreses 

Quant als aspectes més directament relacionats amb la inserció laboral, cal remarcar 

les accions fetes en el marc del projecte DE PEUS A TERRA  (Viver d'Emprenedoria 

Agroecològica de Maçanet la Selva) adreçat als beneficiaris en fase finalista, i que ha 



 

        

representat de gran ajuda pel seu itinerari, ja que d'una banda han desenvolupat 

competències com ara la responsabilitat, la creativitat, l'autonomia, la presa de 

decisions, el treball en equip, alhora que es mantenien actius i guanyaven 

coneixements tècnics gràcies a la gestió diària d'una finca en règim de producció, 

d'acord amb els estàndards de l'agricultura ecològica. Com a colofó, cal destacar que 

s'ha pogut treballar satisfactòriament l'accés al mercat de treball de la majoria 

d'aquests beneficiaris (75 % d'inserció laboral).     

 

3.2.2 Activitats formatives i de sensibilització. 

 

-Participació a la 31ª Mostra d’Hivern i Festa Major de Sant Vicenç dels Horts 

 

     

   Participació a la Mostra d'Hivern de Sant Vicenç 

 

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

l’Institut Frederic Mompou de Sant Vicenç dels Horts 



 

        

-Projecció del documental “New Roots” per commemorar el Dia Internacional per a 

l'eradicació de la Pobresa (17 d'octubre), a l’espai Jove La Capella de Sant Vicenç 

dels Horts 

-Xerrada sobre el fet migratori i explicació del projecte d’acollida de CEHDA a l’Escola 

Intermunicipal del Penedès de Sant Sadurní d’Anoia  

 

- Sopar Solidari i passi del documental “New Roots” a la Casa de la Solidaritat -Festa 

solidària, concert 

  

- Presentació del documental “New Roots” al Convent de Sant Agustí i Concert de 

Barcelona Ghana Revolution 

 



 

        

      

 

              

    



 

        

 

 

-Participació amb el documental “New Roots” al 22 Festival Internacional de Cinema 

de Medi Ambient. 
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3.3  Activitats a Ghana 

En Mr. Mohamed, el coordinador local a Sawla, s’ha encarregat durant l’any de dirigir 

l’equip de treballadors a Sawla gestionant els següents projectes:  

 La construcció de les noves instal.lacions de CEHDA a Sawla,  

 El Children's project d’activitats extraescolars  

 El seguiment amb les famílies dels nois i noies del Children's project 

 L’ecofarm.  

El nou centre de CEHDA a Sawla 

Amb els diners recaptats a través de la campanya de micromecenatge del 2014 

anomenada “POSA EL TEU MAÓ” vam avançar la construcció de les noves 

instal.lacions de CEHDA a Sawla. Entre el juliol i l’agost el Rashid, fundador de 

CEHDA, va viatjar a Sawla per a impulsar la finalització del nou centre de CEHDA. La 

construcció està enllestida,  incloent el pis, finestres amb mosquiteres, portes i 

manilles. Els pals d’electricitat ja estan comprats i ens manca fer-ne la instal·lació per 

donar llum a les aules. Aquest any pintarem i posarem mobles a les classes.   
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Construint l’escola  

 

Finestres amb mosquiteres 
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Portes de l’escola amb manilles 

 

 

La nova escola de CEHDA 
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Children’s project (l’escola)  

Durant aquest any i continuant amb el protocol de l’any passat el coordinador Mr. 

Mohamed ha facilitat les seguents tasques: 

- Disseny i desenvolupament del currículum pedagògic de les activitats 

extraescolars 

- Supervisió i suport als professors contractats 

-  Incentivació a les famílies que no estaven portant els infants a l’escola per 

tal que reprenguin la rutina i el compromís amb CEHDA. 

-  Compra de material pedagògic: llibretes, bolis, etc. 

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

anteriors estaven fets malbé o bé els anaven petits. 

 

A més els professors i el coordinador han fet visites a algunes famílies per informar 

sobre dificultats d’aprenentatge d'alguns infants. Les entrevistes han estat 

encaminades a trobar solucions efectives per reduir els problemes identificats. Per 

exemple, hem demanat a les families que encoratgin els nois i noies a fer els deures 

i estudiar als vespres. 

Quant a les classes extraescolars que impartim al Children´s Project aquest any hem 

fet exàmens de fi de curs.  

La Mònica, una de les noies mes grans del Children´s Project ha decidit continuar 

estudiant després de completar el primer grau de l’escola secundària. A petició de la 

família de la Mònica, des de CEHDA hem fet una contribució parcial per cobrir les 

despeses de l’escola secundària a la que va durant aquest any. La intenció es 

continuar donant suport econòmic els propers anys a tots els nois i noies del 

Children’s Project que decideixin continuar els estudis després de completar el 

primer cicle de l’escola secundària.  

Com a activitats culturals, durant aquest any destaquem el festival local del grup 

ethnic Brifo, on els infants del Children´s Project van gaudir ballant i escoltant el 

xilòfon local. També van compartir històries i van aprendre sobre aquesta tradició.  
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Suport a les famílies dels nois i noies del Children's Project.  

Dues vegades per semestre s'ha fet una reunió amb l’associació de pares i 

professors de CEHDA. Una de les reunions es va fer a les noves instal·lacions. A la 

reunió anual de seguiment amb les famílies hi van assistir 15 familiars, el 

responsable del projecte,  així com els dos professors, l'Steve i la Mary. També el 

Xavi, voluntari de CEHDA, va donar suport a l'organització de la trobada aportant 

suport logístic i material. Durant la trobada vam compartir menjar i begudes es van 

repartir 12 uniformes nous juntament amb llibres i bolígrafs. Es van tractar temes 

com la gestió del camp de CEHDA, la puntualitat dels nens i nenes i l’assistència així 

com d’altres necessitats. Específicament, es va posar èmfasi en la importància 

d’arribar puntuals a l’aula per poder coordinar millor les classes extraescolars i les 

activitats. El coordinador també va encoratjar les famílies que col·laborin en les 

tasques del camp de CEHDA per millorar la collita. Pel que fa a l’assistència vam 

conversar sobre els motius de l'absentisme d'alguns nois i noies. Les raons que ens 

van donar ens ajuden a planificar millor les nostres activitats al Children's Project. 

Per exemple, les famílies van comentar que de vegades els nois i noies no vénen 

perquè han de treballar a casa quan tornen de l’escola. O perquè prefereixen 

quedar-se jugant amb amics, o perquè no volen tornar sols al vespre quan s’està 

fent fosc. En resposta als comentaris vam emfatitzar la importància del reforç escolar 

així com el de compartir activitats amb nens fora de l’escola.  
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Reunió amb les families dels nens i nenes del Children´s project. Febrer 2015 

 

Ecofarm 

Durant l’any es va recollir molt pocs cacauets a causa de la falta de pluges. Hem 

comprat llavors de Moringa per plantar en una part de la parcel·la. Les llavors donen 

un arbre que es resistent a les condicions climàtiques i requereixen menys 

manteniment. Durant l’any els nens del Children's project han visitat el camp i els 

més grans han ajudat a netejar les males herbes per reduir el risc d’incendis.  
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Memoria econòmica dels projectes de Ghana 

-Construcció de les noves instal.lacions de CEHDA a Sawla: 5848,00 EUR 
-Children's project d’activitats extraescolars: 2797,37 EUR 
-Seguiment amb les famílies dels nois i noies del Children's project: 180,00 EUR 
-Ecofarm 440,14 EUR 
-Registre de l'entitat i renovacions: 363,00 EUR  
 

TOTAL: 9628,51 € 

    

 

 

4. Recursos  

- CEHDA forma part de la Federació Casa de la Solidaritat, entitats que 

comparteixen el local de la Casa de la Solidaritat, del carrer Vistalegre 

núm.15 de Barcelona, on realitzem les nostres reunions periòdiques i 

desenvolupem algunes de les nostres activitats. Aquest espai 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 

Despeses 2015: 46083,95 € 
Ingressos 2015: 50295,82 € 

Saldo: 4211,87 € 

 

Percentatge de finançament públic: 14% 

Fons propis (socis i vendes): 18 % 

Finançament privat (fundacions, obres socials, associacions): 68 % 




