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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: 23

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 l'any 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.  Es  disposa,  entre  altres  recursos,  d'un  pis  d’acollida  amb  cinc

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.
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3. Activitats i serveis

3.1 Activitats a Catalunya

3.1.1 Activitats d'acollida i inclusió social a Catalunya

Al llarg de l'any 2016 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, passant per 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  Barcelona,  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)

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

emocional, coneixement de l'entorn i formació lingüística. 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'ancoratge  un  espai  d'acollida

residencial, en el qual hi han viscut fins a 5 usuaris diferents, 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, eren majoritàriament persones sense sostre.   



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

l'assistència a cursos de llengua catalana i  castellana 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 al curs d'horticultura ecològica de 70 hores i a les pràctiques realitzades a

empreses del sector.  

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 del 50 % de beneficiaris en aquesta fase. Els sectors on s'han

inserit han estat la restauració i la construcció.   

En  total,  13  beneficiaris  directes  ha passat  per  un  o  més projectes  d'aquesta  àrea  de

manera integral, i 35 persones més han participat en alguna activitat puntual (sortides o

tallers de coneixement de l'entorn). 
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Resultats obtinguts per projectes: 

3.1.1.1 LLAR D'ACOLLIDA LA GARROFA

Número de beneficiaris: 5

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

beneficiaris, tenint en compte que aquestes persones, en el moment de la seva entrada al

recurs, vivien al carrer en unes condicions de precarietat extrema o s’estaven a un alberg

temporal sense perspectives d’acollida posterior. 

A continuació passem a detallar com s'ha dut a terme el projecte, concretant cada àmbit de

treball i objectiu. 

Objectiu 1: cobrir les necessitats de sostre, manutenció, alimentació, higiene personal

1.Cobertura de les necessitats de sostre, manutenció, alimentació, higiene personal.  

 Necessitats de sostre: al llarg dels darrers mesos cinc persones han estat  acollides

al recurs residencial d'acollida.

 Necessitat de manutenció, alimentació i higiene: s'han cobert les necessitats dels

beneficiaris mitjançant acords amb el Banc d'Aliments (un cop al trimestre) i el Servei

Pont Alimentari (recollida quinzenal d’excedent de supermercats)  

Objectiu 2: facilitar l'accés als recursos socials de la comunitat local (centres de formació,

centres culturals, assistència sanitària, assessorament jurídic...)

 Les persones usuàries del projecte han estat derivades als recursos formatius de

primera acollida de l'entorn, concretament a les classes de castellà organitzades per

l’Associació Bayt Al Thaqafa. 



Objectiu  3. Ampliar  la  xarxa  social  de  suport  dels  beneficiaris  mitjançant  el  recurs  a

voluntaris locals. 

Durant els mesos de maig, juny i juliol els usuaris han participat a  un taller setmanal de

conversa en català guiat per persones voluntàries, fet que els ha permès ampliar la seva

xarxa social i enfortir les seves eines de comunicació. 

    
                            Foto: voluntari de CEHDA a la 32a Mostra 

Objectiu 4: facilitar la integració a la comunitat local de Sant Vicenç dels Horts i el coneixement

mutu amb la societat catalana. 

S'han  fet  diverses  activitats  de  sensibilització  i  coneixement  mutu  amb  la  participació  dels

beneficiaris.  
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-El gener de 2016 s’ha participat a la  32a Mostra i Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç, amb

l’ajuda i col·laboració dels usuaris de la Garrofa. Durant la Mostra s’ha projectat el documental

Echando Raíces, on es mostra la situació del col·lectiu que atenem des de CEHDA i la tasca que

realitzem.  

- S’ha participat a diferents actes de la IV Quinzena Solidària de Sant Vicenç dels Horts. 

Concretament, hem estat presents a Ia Caminada Solidària i Fira Solidària el 18 de setembre de 

2016 i a l’acte “La dona i l’Islam, més enllà del vel”.

  

Foto. Paraules de la presidenta de CEHDA a la Ia Fira Solidària de Sant 

Vicenç dels Horts

        



3.1.1.2  PROJECTES DE LA MÀ / PLANTEM LA LLAVOR / DE PEUS A TERRA

Núm.de beneficiaris: 15

Al llarg de l’any 2016 els projectes DE LA MÀ, PLANTEM LA LLAVOR i DE PEUS A TERRA

s’han desenvolupat mitjançant diverses activitats de primera acollida, d'acompanyament i

capacitació instrumental, tècnica i de competències adreçades a persones immigrades en

situació vulnerable. 

L'objectiu general dels projectes esmentats ha estat promoure la inserció sociolaboral de

persones nouvingudes en situació d'exclusió social, tot oferint un període d’acompanyament

i formació que els permeti reajustar el seu projecte migratori per adaptar-lo a les possibilitats

reals  que  els  ofereix  el  context  i,  més  concretament,  a  les  del  sector  de  l'agricultura

ecològica.

A continuació, detallem els objectius específics i les activitats realitzades relacionades amb

cadascun.  

 

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

d'acollida.

-Per tal de garantir l’accés a la  informació sobre salut, durant els mesos de juny i juliol

s’han realitzat 3 tallers adreçats al col·ectiu d’atenció. Els temes d’aquests tallers han estat

la prevenció de malalties com ara la tuberculosi, les de transmissió sexual i també la millora

dels hàbits alimentaris.

El taller de tuberculosi ha estat realitzat per un professional de l'Agència de Salut Pública de

Barcelona.  S'ha  utilitzat  una  metodologia  participativa  partint  dels  coneixements  dels

participants. Hi han assisitit 5 persones. 

El segon taller ha versat de la millora d'hàbits alimentaris i vida sana. S'ha donat informació

sobre la piràmide alimentària, els productes que poden resultar potencialment perjudicials si

se n'abusa i també alguns consells per mantenir-se sa. Hi han participat 6 persones. 
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El tercer taller ha tractat la prevencio de malalties de transmissió sexual. S'han enumerat les

diferents malalties d'aquest tipus així com els mètodes més eficaços de prevenció. També

s'han  desfet  alguns  mites,  oferint  informació  detallada  dels  casos  que  poden  ser

susceptibles de contagi i els que no ho són de cap manera. Hi han participat 5 persones. 

Els dos darrers tallers els ha realitzat una professional de l'associació CEPS Salut. 

-De  manera  puntual,  quan  ha  sigut  necessari, s’han  fet  acompanyaments  de  primera

acollida a persones que desconeixien els canals d’accés a alguns serveis públics. 

Foto: Taller sobre alimentació saludable. Juliol 2016

-D’altra banda, amb l’objectiu de facilitar informació acurada sobre aspectes relacionats amb

la situació administrativa dels beneficiaris,  s’ha realitzat  2 tallers informatiu en matèria

d’estrangeria,  en  col·laboració  amb  el  Punt  d’Informació  al  Nouvingut  de  Badalona,

adreçat als usuaris del projecte, així com a persones que assisteixen regularment al curs de

llengua organitzat per l’entitat Ponts per la Pau. 



En total hi ha assistit unes vint-i-cinc persones. Els tallers han estat de gran utilitat per les

persones presents. S'hi han tractat qüestions relacionades amb l'accés a l'arrelament social

i laboral, l'accés a la nacionalitat, el reagrupament familiar, etc. 

Cal destacar la bona acollida de les activitats per part dels usuaris, i especialment l'elevat

nivell de participació i interès que han demostrat en cada una de les sessions formatives

ofertes.  Aquesta participació s'ha traduit  en un gran nombre de preguntes als ponents i

professorat, així com peticions per resoldre problemes que es plantejaven.  

Taller jurídic sobre estrangeria. Novembre 2016
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2.Facilitar la reconstrucció del projecte migratori oferint informació que permeti 

reajustar les expectatives.

A llarg de l’any s’han realitzat tutories de seguiment a les persones que participaven a 

l’itinerari formatiu, tot oferint-los suport en la presa de decisions i ajudant-los a reajustar els 

seus plans de futur tenint en compte les opcions de què disposen. 

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

l'ocupació.

Al llarg dels mesos de maig, juny i juliol els usuaris han participat a un taller setmanal de 

conversa en català guiat per persones voluntàries, fet que els ha permès ampliar la seva 

xarxa social i enfortir les seves eines de comunicació.

Durant el mes de desembre de 2016 s’han realitzat 2 tallers sobre entorn laboral en què

s’ha abordat la tipologia dels contractes laborals, el contingut de les nòmines i la legislació

laboral  bàsica.  En  aquests  tallers  s'ha  detectat  la  necessitat  de  seguir  aprofundint  en

aquesta qüestió en futures edicions, ja que la majoria de participants desconeixien els seus

drets laborals i no sabien quins canals tenien a disposició per fer-los efectius. 



Taller sobre tipus de contractes. Desembre 2016

4.Facilitar una millora de la situació sociolaboral de les persones beneficiàries

Cinc persones (quatre homes i una dona) han participat al curs d’horticultura ecològica (72

hores) entre els mesos d’abril i juny 2016 celebrat a Sant Jeroni de la Murtra i impartit per

Conreu Sereny. 

L’objectiu bàsic, a més de l’aprenentatge tècnic, també ha estat donar valor a la terra i a la

importància de treballar-la correctament  per garantir  una producció d’aliments respectuosa

amb el medi. 
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Sessió sobre preparats de plantes per tractar malures. Sant Jeroni de la Murtra. Abril 2016

Els continguts tractats al curs han estat els següents: 

- Concepte de sòl agrícola i importància del seu manteniment

- Tècniques de compostatge

- Rotacions de cultius

- Sistemes de reg

- Tractament de malures i plagues mitjançant preparats de plantes

-Tècniques de cultiu

- Marcs de plantació, necessitats hídriques i d'adob segons espècies, etc.

- Terminologia en català i castellà de les espècies hortícoles més comunes

- Coneixement de les eines i la maquinària més comuna. 

També s'ha realitzat  una vista  de  coneixement  a  una  empresa hortícola  de El  Masnou

(Aurora del Camp) , gràcies a la qual s’han pogut conèixer altres eines i maquinària de

cultiu,  fet  que ha permès complementar  els  coneixements adquirits  a Sant  Jeroni  de la

Murtra. 



Posteriorment, quatre persones han realitzat practiques de 150 hores en empreses 

hortícoles. En un dels casos les pràctiques s'ha realitzat a Badalona, concretament a la 

Cooperativa Conreu Sereny.  Els altres espais de pràctiques han estat: Cal Notari (Sant Boi 

de Llobregat), Hort Gira-sol (Parets del Vallès), Cal Garbella (Torrelles de Llobregat).

Entrega de diplomes del Curs d'Introducció a l'Horticultura Ecològica. Sant Jeroni de la Murtra. Novembre 2016

5. Facilitar una capacitació tècnica en emprenedoria agroecològica de cara una 

projecte de retorn al país d'origen o una inserció laboral futura a casa nostra.

4 beneficiaris han passat pel Viver d’Emprenedoria de Maçanet de la Selva (Fase 3-Projecte

DE PEUS A TERRA). En aquest espai han pogut aplicar els coneixements adquirits al curs 

d’horticultura ecològica i a les pràctiques a una situació productiva real. 

Els productes elaborats pels beneficiaris s’han comercialitzat mitjançant la venda de 

cistelles de verdures i ous ecològics, de manera que això ha permès que rebessin una beca 

formativa. 
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6. Facilitar els tràmits per a la regularització de les persones en fase 3 mitjançant la

recerca de contractes de treball.

Al  llarg  de  l’any  2016  s’ha  aconseguit  que  3  usuaris  (Projecte  DE  PEUS  A TERRA)

regularitzessin la seva situació administrativa.  Dues d’aquestes persones, a hores d’ara, ja

han pogut  accedir  a un lloc de treball  temporal  a jornada completa en el  sectors de la

restauració i la construcció gràcies al fet de disposar de la documentació en regla. 

RESULTATS OBTINGUTS

Objectiu específic 1. El 100 % dels usuaris han assolit  un coneixement satisfactori  dels

recursos socials i institucionals per millorar la seva situació personal. 

Objectiu específic 2. El 100 % d’usuaris han  acceptat i s'han adaptat a la situació viscuda.

tot generant canvis personals per millorar la seva situació. 

Objectiu específic 3. El 80 % d’usuaris han participat  amb èxit  a les accions formatives

proposades. 

Objectiu Específic 4:  El 80 % d’usuaris participants al curs d’horticultura han assolit algun

indicador de millora de la seva situació sociolaboral. Un 20 % han obtingut una oferta de

feina que li  ha permès regularitzar la  seva situació.  Una altre 20 % ha pogut  continuar

realitzant pràctiques de manera remunerada a l’empresa on les havia iniciades. Un altre 20

% ha aconseguit un lloc de treball una vegada finalitzades les practiques. Finalment, el 20 %

restant  ha  accedit  al  Viver  d’Emprenedoria  Agroecològica,  on  ha  pogut  gaudir  d’una

formació addicional amb beca de suport econòmic. 

Objectiu  específic 5:  un 50 % dels usuaris en Fase 3 han assolit  algun tipus d’inserció

laboral després del seu pas pel Viver. El 50 % restant encara hi passaran un temps abans

d’estar en condicions de cercar feina. 

Objectiu específic 6: el 75 % dels usuaris en fase 3 han assolit un permís de residència i

treball gràcies a la intermediació del projecte. 



MILLORES ASSOLIDES PELS USUARIS DEL PROJECTE

-SALUT FÍSICA

-Els usuaris han pogut accedir a informació especialitzada en l'àmbit de la salut per part 

d'agents comunitaris de salut mitjançant els tallers formatius. De l'altra, el manteniment 

d'una activita física saludable i en un entorn natural (formació en horticultura i  pràctiques) 

els ha reportat beneficis mentals i físics notables. 

-APRENENTATGE I COMPETÈNCIES

-Els usuaris han adquirit nous coneixements teòrics I han actualitzat alguns coneixements 

tècnics en l'àmbit agrícola. D'altra banda, han millorat les competències instrumentals 

(llengua) i transversals (treball en equip, comunicació interpersonal, responsabilitat, 

iniciativa, flexibilitat, organització de tasques) 

-Els beneficiaris del projecte han aturat les desactivació de competències fruit d'un període

llarg d'inactivitat.

-Han  assolit  un  coneixement  més  gran  de  l'entorn  on  viuen,  I  especialment,  dels

drets/deures en matèria laboral I d'estrangeria. 

-Han conegut de primera mà el funcionament d'empreses del sector agrícola i d'aspectes

bàsics del mercat laboral, incrementant aixi la seva ocupabilitat. 

-Han  actualitzat  el  seu  potencial  en  l'àmbit  agrícola,  incorporant  noves  tècniques  i

perspectives que tant poden ser útils al nostre país com poden ser transferides al seu país

d'origen amb èxit en cas de retornar-hi.      
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-CIUTADANIA-

Una part dels usuaris ( Projecte DE PEUS  A TERRA) ha accedit  als drets de ciutadania

gràcies  a  l’obtenció,  mitjançant  l’ajut  de  CEHDA,  del  permís  de residencia  i  treball.  De

retruc, el fet de disposar d’aquest permís, ha facilitat la seva inserció laboral, de manera que

hi ha hagut un abans i un després de la seva obtenció.  

-Els  beneficiaris han conegut  el  marc que regula els  drets i  deures en l’àmbit  laboral,  i

d’aquesta manera han tingut més coneixement de com els afecta.  

IMPACTE QUANTITATIU

Beneficiaris únics que han participat integralment a alguna de les fases: 13  

Persones que han participat en alguna de les activitats dels projectes d'acollida i inclusió
social: 35

% Inserció laboral posterior de persones que han rebut formació laboral: 37 %



3.2.1   Activitats de sensibilització.

    Participació a la Fira d'Artesania de Sant Roc, a Badalona

Gener 2016

-Projecció del documental “New Roots” en el marc de la Mostra d'Hivern de Sant Vicenç de

Sant Vicenç dels Horts.

Maig 2016

Participació a la XXXIV Fira d’Artesania i Mostra d’entitats i serveis de Badalona. 

Participació a la Festa del Badiu de Badalona. 

Setembre 2016

Participació a la Mostra d'entitats solidàries i la Ia Caminada Solidària de Sant Vicenç dels

Horts.
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3.3  ACTIVITATS A GHANA

Des de CEHDA aquest any s’han gestionat els següents projectes: 

 La finalització de les noves instal·lacions de CEHDA a Sawla

 L’inici de la construcció d’una latrina a les noves instal·lacions

 Les activitats extraescolars del Children’s project 

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

 La plantació d’ arbres a l’EcoFarm 

3.3.1 El centre de CEHDA a Sawla

La construcció de les noves instal·lacions s'ha complert i els infants i el jovent de Sawla ja

gaudeixen de les activitats extraescolars des d’aquesta nova localització. 

Foto: Nou centre de CEHDA amb la instal·lació elèctrica completa



Foto:

Llum instal.lada al nou centre de CEHDA i material escolar disponible

Foto: Els i les joves del Children’s Project agraeixen el suport  de socis, sòcies i les persones i institucions

col·laboradores del projecte de CEHDA a Ghana.
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Aquest  any  a  més  d’acabar  de  pintar  i  fer  la  instal·lació  elèctrica  hem  començat  la

construcció de una latrina per al Children’s Project, que tenim previst completar els propers

mesos. 

Foto: construcció de la latrina compostera



Foto: Construcció de la latrina compostera

3.3.2  Children’s project (l’escola) 

Durant aquest any i continuant amb el protocol de l’any passat el coordinador del projecte a

Sawla ha facilitat les següents tasques:

- Disseny i desenvolupament del currículum pedagògic de les activitats extraescolars

- Supervisió i suport al professorat contractat

- 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,  bolígrafs, etc.

- Compra de nou material per la confecció de nous uniformes.
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Foto: La Blessing ens escriu una carta d’agraïment!

La Mònica, una de les noies mes grans del Children’s project ha decidit continuar estudiant 

després d'acabar el primer grau de l’escola secundària. Durant aquest any ha estat finalista 

en les competicions de voleibol regional i ha aconseguit finançament per a continuar els 

seus estudis de secundària. A petició de la família de la Mònica, des de CEHDA hem fet una

contribució parcial per cobrir els seus estudis. La intenció es continuar donant suport als 

nois i noies del Children’s Project que decideixin seguir estudiant després de completar el 

primer cicle de l’escola secundària. El Hamza també a passat a l’escola secundària i estem 

avaluant les possibilitats de continuar donant suport als seus estudis. 



Foto: La Mònica amb la medalla de finalista de la competició regional del voleibol
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3.3.3  Suport a les famílies dels nois i noies del Children’s Project. 

Enguany, s'han fet reunions periòdiques de seguiment amb les famílies. Durant aquestes 

reunions es tracten 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 l'èmfasi en la 

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

les activitats.  

3.3.4 L’EcoFarm

Durant l’any es van plantar llavors de Moringa i d’altres espècies resistents a les condicions

climàtiques i que requereixen menys manteniment. També es van plantar arbres per marcar

els límits de la parcel·la. El jove que cuida el camp realitza tasques de neteja de males

herbes i de reducció del risc d’incendis. 

Foto: Plantació de arbres resistents al camp de CEHDA



Foto: Rashid Awari fundador de CEHDA sota un dels arbres del camp de CEHDA.

3.3.5 Memòria econòmica Sawla

La construcció de les noves instal·lacions de CEHDA a Sawla 4.960,90 EUR

El Children’s project d’activitats extraescolars 4.423,30 EUR

Seguiment amb les famílies dels infants del Children’s project            100,00 EUR

EcoFarm               840,00 EUR

Registre entitat renovacions                                                                                          85,00 EUR  

TOTAL           10.409,20 EUR
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4. Balanç econòmic

Ingressos 57841,90 €

Despeses 58526,63 €

Resultat    -684,73 €

Percentatge d’ingressos obtinguts amb 
finançament propi (socis i vendes)

24%

Percentatge d’ingressos obtinguts amb 
finançament privat (Fundacions i Obres Socials)

48%

Percentatge d’ingressos obtinguts amb 
finançament públic

28%



Amb el suport de:
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