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EHDA és una organització no governamental fundada l’any 2007 per 
persones ghaneses residents a Catalunya que va néixer amb l’objectiu 
de millorar les condicions de vida de persones africanes en general i 
ghaneses en particular, a Catalunya i a Ghana, així com el de  crear vincles 

interculturals que ajudin a trencar estereotips i promoguin una societat més 
humana.
La principal motivació de CEHDA és treballar pel desenvolupament cultural, 
ambiental i humà de Ghana i per apropar la realitat de Ghana a la societat 
catalana. Amb el pas del temps, l’entitat ha crescut gracies a la participació de 
persones catalanes i ghaneses que col·laboren en els diferents projectes que 
té en funcionament.

A continuació mostrem la relació de les principals activitats que hem dut a 
terme l’any 2018.

Dades Bàsiques 2018 Els membres de la 
Junta Directiva són:
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Número de donants periòdics 21
Número de socis actius 10
Personal contractat a Catalunya  3
Personal contractat a Ghana 4
Lloc d’actuació: Nord de Ghana i Catalunya 

Finançament:

 subvencions públiques  37%

 finançament privat  53% 
 recursos propis 10%

Persones beneficiàries 74

PRESIDENTA

Naima Salrà Camps

SECRETARI

Richard Badu Agyemang

TRESORERA

Maria Casanovas Llançà

VOCALS 
Ana Elia Ramon Hidalgo
Rashid Abubakar Iddrisu
Marta Gallego Garcés
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l llarg de l’any 2018 hem 
desenvolupat el programa d’acollida 
i inserció sociolaboral tot articulant 
accions d’acollida, acompanyament, 
coneixement de l’entorn, activitats 

culturals i de lleure, formació lingüística i 
prelaboral, acompanyament a la inserció i 
seguiment. 

El curs d’horticultura ecològica ha 
representat la principal activitat formativa, 
la de més durada, ja que han sigut 92 hores 
de formació entre els mesos de març i juny 
de 2018.  A més, s‘han dut a terme un seguit 
d’activitats de coneixement de l’entorn 
(àmbits de salut, dret d’estrangeria i laboral, 
etc.)  així com un taller setmanal de conversa 
en català per a principiants. 

A la finca de Maçanet de la Selva hem 
mantingut l’activitat de producció hortícola 
que està permetent costejar la regularització 
de persones que ja es troben a la fase final (3) 
del programa. 

Una vegada més, les dues persones que 
han finalitzat la seva estada a Maçanet ho han 
fet gràcies als tràmits per regularitzar la seva 
situació i, en acabat, han sigut contractades 
per una empresa agroecològica del Maresme, 
en un cas, i per part de CEHDA, en l’altre. 

També hem organitzat sortides amb 
voluntariat local per tal de fer conèixer espais 
emblemàtics de l’entorn metropolità a les 
persones beneficiàries i contribuir a reforçar 
la seva xarxa social de referència. Aquestes 
activitats culturals s’han diversificat gràcies a 
la participació al programa Apropa Cultura, a 
través del qual les persones beneficiàries han 
pogut assistir a espectacles culturals. 

En números absoluts, hi han participat 
trenta-nou beneficiaris únics, vuit dels quals 
han participat a més d’una activitat i la resta a 
una sola activitat.

Activitats d’acollida i inserció laboral a Catalunya

A

Curs d’introducció a 
l’horticultura.  Abril de 2018
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1. OBJECTIUS I FASES

Objectiu general: promoure la inserció 
sociolaboral de persones nouvingudes 
en situació d’exclusió social, tot oferint 
un període d’acompanyament i formació 
competencial i tècnica que els permeti 
reajustar el seu projecte migratori per 
adaptar-lo a les possibilitats reals que els 
ofereix el context. 

Objectius específics:
 1   Facilitar informació sobre l’entorn en 
què viuen i el funcionament de la societat 
d’acollida.
 2   Facilitar la reconstrucció del projecte 
migratori oferint informació que permeti 
reajustar les expectatives.
 3   Facilitar una millora de les competències 
lingüístiques, socials i laborals per a 
l’ocupació.
 4   Facilitar la inserció laboral i l’accés als 
drets de ciutadania.  

Les  3 fases dels programes d’acollida i 
inserció laboral s’han realitzat a diversos 
espais i poblacions: 
 Fase 1  Primera acollida a Barcelona i 
Badalona. Projecte DE LA MÀ.
 Fase 2  Habitatge i formació laboral a 
Badalona, Barcelona i Sant Vicenç dels Horts. 
Projecte PLANTEM LA LLAVOR.
 Fase 3  Acompanyament a la inserció 
laboral. Maçanet de la Selva. Projecte DE 
PEUS A TERRA.    

2. ACTIVITATS REALITZADES

2.1  Informació i orientació sobre la 
societat d’acollida
Els participants al projecte han tingut 
un seguiment en forma de tutories 
personalitzades per part de les persones 
tècniques de CEHDA, en les quals s’han 
abordat qüestions relacionades amb el seu 
procés d’inclusió social, i més específicament, 
se’ls ha ofert informació pràctica dels 
recursos i serveis al seu abast (recursos 
sanitaris, sociocomunitaris i culturals, 
d’assessorament especialitzat, etc.)

Aquests seguiments s’han iniciat el mes 
de març i s’han allargat fins a la tardor, amb 
l’objectiu de facilitar l’accés als recursos de la 
societat d’acollida. 

2.2  Tallers sobre salut i sistema sanitari 
català
El mes de juliol s’han ofert quatre tallers 
sobre aspectes relacionats amb la salut 
personal i l’accés al sistema sanitari. Aquests 
tallers, impartits per diversos professionals de 
CEPS Salut i l’Agència de la Salut Pública de 
Barcelona, han tingut com a temes destacats 
el següents: hàbits de vida saludable, 
benestar emocional, prevenció de malalties 
de transmissió sexual i prevenció de la 
tuberculosi. 

1. OBJECTIUS I FASES

Taller sobre hàbits de vida 
saludable. Juliol de 2018
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2.3  Taller d’assessorament jurídic en 
matèria d’estrangeria
En col·laboració amb l’Associació Noves Vies, 
hem realitzat un taller dedicat a resoldre 
els dubtes que els beneficiaris del projecte 
poguessin tenir en matèria d’estrangeria. 

En l’avaluació final, hem pogut observar 
que segons el qüestionari subministrat als 
assistents, la gran majoria (per sobre un 80%) 
han adquirit els coneixements bàsics sobre la 
qüestió que ens havíem proposat en iniciar la 
sessió. 

2.4  Sessions específiques sobre el 
projecte migratori de les persones 
beneficiàries en el marc de les entrevistes 
de seguiment
Les entrevistes de seguiment de les persones 
beneficiàries han servit per abordar qüestions 
relacionades amb el seu projecte migratori. 
Cal tenir en compte que la realitat amb què 
es troben moltes d’aquestes persones quan 

arriben a casa nostra difereix notablement 
de la imatge o expectatives que tenien abans 
d’arribar. D’aquí la importància de generar 
espais d’acompanyament perquè puguin 
reformular-les. 

2.5  Curs d’introducció a l’horticultura 
ecològica 
Vuit persones han participat al curs 
d’horticultura ecològica de 92 hores 
entre els mesos de març i juny de 2018. 
L’activitat, cada dilluns i dimecres al matí, 
s’ha desenvolupat a Sant Jeroni de la 
Murtra (Badalona) i ha estat impartida per la 
Cooperativa Conreu Sereny i el pagès Santi 
Soto. 

En finalitzar el curs, dos alumnes 
han pogut continuar la formació al Viver 
d’Agricultura Ecològica que CEHDA té a 
Maçanet de la Selva (Ca l’Esporga), i a hores 
d’ara estan pendents de poder regularitzar la 
seva situació jurídica. 

2.6  Tallers de coneixement de l’entorn 
laboral
Durant el mes desembre de 2018 s’han 
realitzat dos tallers sobre entorn laboral en 
què s’ha abordat la tipologia dels contractes 
laborals, el contingut de les nòmines i la 
legislació laboral bàsica. 

1. OBJECTIUS I FASES

Taller sobre dret d’estrangeria.  
Novembre de 2018

Sessió del curs d’introducció a 
l’horticultura. Març de 2018
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En aquests tallers les persones 
participants s’han interessat per qüestions 
relacionades amb la legislació laboral. La 
majoria desconeixien el marc legal que regeix 
les relacions laborals, ja que aquesta qüestió 
sovint no es considera prioritària en l’àmbit 
de l’acollida de persones nouvingudes. 

2.7  Taller setmanal d’introducció al català
Setmanalment hem organitzat un espai  
d’aprenentatge i conversa en català destinat 
a persones amb un nivell inicial de la llengua. 
Aquesta activitat ha resultat molt positiva 
tant per millorar les seves competències, 
especialment de comprensió i expressió 
verbal bàsica, així com per crear vincles 
de suport entre aquestes persones i el 
voluntariat de CEHDA. 

2.8  Sortides de coneixement de l’entorn
Al llarg de l’any s’han realitzat 4 sortides 
de coneixement de l’entorn a la ciutat de 

Barcelona. (Mercat de la Boqueria, Casc Antic 
de Barcelona, Festival de Cinemes Africans de 
Barcelona (FICAB) i Moll de la Fusta.

2.9  Assistència a actes culturals
A partir del mes d’octubre, les persones 
beneficiàries han pogut assistir a concerts 
i representacions teatrals en el marc de 
la iniciativa Apropa Cultura, que té com a 
objectiu acostar la cultura a col·lectius en 
situació d’exclusió social.  En concret, han 
assistit als espectacles de teatre i música 
següents: Martha Reeves & The Vandellas 
(músic soul); Solitudes (Teatre  sense text);  
Voices of New Zealand & Orféo Català 
(música coral); Rhumans (pallassos per a 
adults). 
   
2.10  Acompanyaments sociosanitaris
Al llarg del 2018 s’han realitzat diversos 
acompanyaments sanitaris a persones 
nouvingudes d’origen africà per facilitar-ne el 

1. OBJECTIUS I FASES

Taller de català. Casa de la Solidaritat, 
Barcelona. Novembre de 2018

Taller sobre relacions laborals. 
Desembre de 2018 
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dret a la salut. Aquesta tasca s’ha concretat 
en l’accés al recurs sanitari de l’Àrea de 
Malalties Tropicals de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron.  

2.11  Accions formatives FASE 3.
A Maçanet de la Selva s’hi han desenvolupat 
accions de formació en horticultura ecològica 
i acompanyament a la inserció laboral. Un 
total de 5 persones han passat durant el 2018 
per aquesta fase. 

2.12  Acollida residencial i atenció de 
necessitats bàsiques
A Sant Vicenç dels Horts hem desenvolupat 
el programa d’acollida residencial, al qual 
accedeixen persones sens sostre que 
procedeixen del carrer o d’algun alberg 
temporal. Enguany, un total de 8 persones 
han estat acollides en algun moment 
de l’any. En aquest recurs s’atenen les 
seves necessitats de sostre, alimentació i 
coneixement de l’entorn, i també se’ls facilita 
l’accés a la formació lingüística.

1. OBJECTIUS I FASES

Sessió de l’espectacle Rhumans al 
Teatre Lliure. Desembre de 2018

Sortida al Mercat de la Boqueria, 
Barcelona. Febrer de 2018
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RESUM DE LES PRINCIPALS 
ACTIVITATS D’ACOLLIDA I 
INSERCIÓ LABORAL

ACTIVITAT DATES NÚM. HORES ALTRES LLOC 
  USUARIS ACCIÓ HORES  

Curs d’horticultura Del 19/03 al 13/06 8 92 14 Badalona 

Taller de català Del 15/01 al 20/12 9 56 10 Barcelona 

Taller sobre llei  06/11 23 2 2 Badalona
d’estrangeria      

Tallers laborals 18/12-20/12 6 3 5 Barcelona i   
     Badalona 

Tallers de salut Del 25/06 al 16/07 5 8 2 Badalona 

Sortides coneixement  Del febrer al juny 8 10 3 Barcelona 
de l’entorn      

Actes culturals Del 24/10 al 12/12 6 10 7 Badalona i   
(teatre, concerts, etc.)     Barcelona 

Accions formatives  01/01/18-31/12/18 5 120 8 Maçanet de la   
FASE 3     Selva 

Acollida residencial i  01/01/18-31/12/18 8 210 60 Sant Vicenç 
atenció de necessitats      dels Horts 
bàsiques      

1. OBJECTIUS I FASES
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Tasques hortícoles a Ca l’Esporga 
(Maçanet de la Selva). Desembre 2018

3. RESULTATS OBTINGUTS

La gran majoria de beneficiaris han assolit un 
coneixement satisfactori dels recursos socials 
i institucionals per millorar la seva situació 
personal. D’acord amb els qüestionaris 
subministrats en finalitzar els tallers de salut, 
estrangeria i laboral, podem considerar que 
entre el 80 i el 85 % dels participants han 
adquirit els coneixements bàsics per poder 
prendre decisions informades en els àmbits 
respectius.  

El 80% d’usuaris que han participat a 
més d’una acció de l’itinerari formatiu  ha  
acceptat i s’ha adaptat a la situació viscuda, 
tot generant canvis personals per millorar la 
seva situació. 

El 80 % d’usuaris que han participat a 
més d’una acció formativa per millorar la 
seva ocupabilitat (curs d’horticultura, tallers 
laborals...), com a mínim n’han acabat dues 
amb èxit. 

Un 25 % dels usuaris en fase 2 (formativa) 
han millorat la seva situació sociolaboral 

arran del curs, accedint al viver de Maçanet, 
que els permetrà a curt termini, aprofundir 
en la formació tècnica i les competències 
transversals per a l’ocupació i, més endavant, 
resoldre la seva situació d’irregularitat 
administrativa i així accedir més fàcilment al 
mercat laboral.  

El 100 % d’usuaris que han finalitzat la 
seva estada a Maçanet durant el 2018 han 
assolit una inserció laboral directa abans 
d’acabar l’any. El 50 % en una empresa 
agroecològica i l’altra 50 % ha estat contractat 
per CEHDA gràcies a la creació d’un nou lloc 
de treball del projecte EL BON CISTELL 
(distribució i sensibilització ecològiques) que 
duem a terme a Barcelona des del mes de 
desembre de 2018. 

Enguany, el 50 % dels usuaris que 
han passat pel projecte de Maçanet han 
aconseguit regularitzar la seva situació. La 
resta estan a l’espera de poder-ho fer, ja que 
s’hi han incorporat més tard. 
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4. MILLORES ASSOLIDES PELS 
BENEFICIARIS DEL PROJECTE

SALUT FÍSICA I MENTAL
D’una banda, han pogut accedir a informació 
especialitzada en l’àmbit de la salut per part 
d’agents comunitaris de salut . De l’altra, han 
exercit una activitat física saludable durant 
la formació en horticultura, que també té 
beneficis per a una millor salut mental. 

Les tutories de seguiment també han 
tingut una incidència positiva en la seva salut 
mental, en la mesura que han pogut elaborar 
el dol migratori i reconduir sentiments 
de frustració, por i malestar respecte al 
no compliment de les seves expectatives 
migratòries.  

Pel que fa a les persones que s’han acollit 
al programa residencial, s’ha fet palesa una 
millora de la seva salut mental gràcies al fet 
de poder cobrir les necessitats bàsiques de 
subsistència.    

APRENENTATGE I COMPETÈNCIES
Els usuaris que han participat a la formació 
en horticultura ecològica han actualitzat els 
seus coneixements tècnics, posant èmfasi en 
la metodologia agroecològica. 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, en 
alguns casos, han aturat les desactivació 
de competències fruit d’un període llarg 
d’inactivitat. En altres casos, eren persones 
que ja venien d’una dinàmica activa 
(realització d’altres cursos...)

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’aspectes bàsics del mercat 
laboral, incrementant així 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 retorn, a llarg 
termini.    

XARXA SOCIAL I SENTIMENT DE 
PERTINENÇA
El fet de participar a les tasques de 
preparació d’algunes activitats comunitàries 
(Festa del Badiu a Badalona, Quinzena 
Solidària a Sant Vicenç, etc...)  els ha permès 
sentir-se part d’una activitat festiva del país, 
de manera que han millorat la seva percepció 
de pertinença a la comunitat. 

D’altra banda, la seva participació a 
actes culturals i sortides de coneixement 
de l’entorn els ha permès millorar el seu 
coneixement de la societat on viuen, pas 
necessari per al seu procés d’inclusió social. 
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ACTIVITATS DE DIFUSIÓ: 
•  Participació a la Fira d’Artesania i Mostra 

d’Entitats de Sant Roc.
•  Participació a la Fira de Pagès de Maçanet 

de la Selva
•  Festa Major i Mostra d’entitats (gener) i 

Quinzena Solidària (octubre) a Sant Vicenç 
dels Horts.

En el marc de la Quinzena Solidària 
de Sant Vicenç dels Horts, des de CEHDA 
es va realitzar un taller antirumors sobre 
les persones nouvingudes a l’Espai Jove la 
Capella, on van assistir una vintena de joves.

En el marc de la Quinzena Solidária 
també vam dur a terme la dinamització 
i projecció del documental GURUMBÉ, 
canciones de tu memoria negra de la mà del 
Festival Internacional de Cinemes Africans de 
Barcelona (FICAB).

Activitats de difusió i sensibilització a Catalunya

Taller antirumors a Sant Vicenç 
dels Horts. Octubre de 2018.

Presentació del documental 
Gurumbé a Sant Vicenç dels Horts. 

Octubre de 2018.

Fira de Pagès a Maçanet de la 
Selva. Maig de 2018



11

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
Xerrades de sensibilització a centres 
educatius

Al llarg de l’any 2018 hem desenvolupat 
més accions de sensibilització que en anys 
anteriors, gràcies a l’increment de xerrades 
a centres educatius.  S’han realitzat un 
total d’onze xerrades a centres educatius, 
principalment del Maresme, però també del 
Baix Llobregat i l’Alt Penedès.  El nombre 
d’alumnat que s’ha beneficiat d’aquesta 
activitat és de 410, noies i nois d’entre 10 i 13 
anys.  

Els continguts d’aquests tallers han estat: 
Situar els moviments migratoris i el seu 

paper en l’evolució de la humanitat. 
Situar les eines de protecció internacional 

de les persones i els seu drets i el  
compliment/incompliment d’aquestes.

Desmuntar la mirada de pobresa de l’altre 
i comprendre com es construeix aquesta 
mirada.

Conèixer la realitat de les persones 
migrants, sol.licitants d’asil i refugiades a casa 
nostra de la mà d’un testimoni en primera 

persona que ha arribat a casa nostra arriscant 
la seva vida per no poder accedir a vies 
legals i segures per realitzar el seu projecte 
migratori.

Abordar breument el funcionament dels 
discursos d’odi i de la discriminació per raó 
d’origen i donar claus per contrarestar-ne els 
efectes negatius. 

A totes aquestes xerrades, hem comptat 
amb el testimoni d’una o dues persones 
migrades que ha explicat les dificultats amb 
què s’ha trobat al llarg del viatge cap a Europa 
i a l’arribada a casa nostra. Majoritàriament, 
qui ha ofert el seu testimoni ha estat una 
persona beneficiària del projecte d’acollida de 
l’entitat. 

A escala internacional, hem realitzat 
tasques de sensibilització participant com 
a docents a distància a l’Online Graduate 
Programs in Human Rights Practice del 
College of Social and Behavioral Sciences de 
la Universitat d’Arizona a Tucson (Estat Units).

També hem participat al projecte europeu 
NEW ERA: New practices of European 
refugee assistance a Oldenburg (Alemanya), 
Treviso (Itàlia) i Barcelona.

Xerrada amb joves sobre l’emigració 
des de l’Àfrica i els reptes de la 

convivència intercultural. Mataró. 
Novembre de 2018
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A més d’aquestes activitats, al desembre de 
2018 hem iniciat un nou projecte comunitari 
a Sant Andreu(Barcelona) en col·laboració 
amb la Parròquia de Sant Pacià. Es tracta 
de EL BON CISTELL, que té els objectius 
següents: 
• Apropar el consum agroecològic a sectors 

de la població que en resten al marge.
• Reforçar els lligams socials de la comunitat 

local
• Conscienciar la població de la importància 

de donar suport a la pagesia de proximitat 
que treballa amb criteris producció 
ecològica i de temporada.

• Facilitar la inserció laboral de persones en 
risc d’exclusió social. 

Aquest projecte, que desenvoluparem 
al llarg de l’any 2019, vol servir d’impuls per 
a distribuir la producció agroecològica que 
realitzem a Maçanet de la Selva, tot incidint 
en la presa de consciència social i ambiental 
de la població.

Productes del projecte EL BON 
CISTELL. Desembre de 2018

El Bon Cistell
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RESUM DE LES PRINCIPALS 
ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ

ACTIVITAT DATES NÚM. HORES ALTRES LLOC 
  USUARIS ACCIÓ HORES  
Xerrades a centres  25/01 al 21/12 410 12,5 14 Premià de Dalt,   
educatius     Teià, Sant Feliu   
     Ll, Alella, 
     St.Vicenç dels   
     Horts, Dosrius,   
     Mataró
     St.Quintí de   
     Mediona 
Activitats a Fires,      
Mostres i Jornades      
Mostra Solidària d’hivern 20-21/01 30 18 2 Sant Vicenç dels   
     Horts 
Mostra d’entitats St. Roc 05-06/05 40 5  Badalona 
Fira de pagès i artesania  05-06/05 65 21 3 Maçanet de la   
     Selva 
Associa’t a la festa (BCN) 30/09 15 4  Barcelona 
Quinzena Solidària (taller   08-10/10 54 5 2 Sant Vicenç dels   
antirumors + documental)     Horts 
Xerrades EL BON CISTELL 01/12-31/12 105 3 12 Barcelona 

1. OBJECTIUS I FASES
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Ghana seguim donant suport al 
projecte Children’s (Sawla) i a nens i 
nenes com ara el Hamza i la Monica. 
Es tracta de dos joves que han 
participat a les activitats de CEHDA 

des d’un bon començament (quan eren 
infants), i ara estudien Secundària a altres 
ciutats del país gràcies al suport econòmic de 
l’entitat.

Enguany hem acollit, per segon estiu 
consecutiu, un grup de persones voluntàries 
de SETEM que durant la seva estada ha 
treballat aspectes lúdico-educatius. Entre 
altres, la relació que hi ha entre l’ús de la 
tecnologia i els problemes ambientals, així 
com la deslocalització i la producció i gestió 
de residus. En aquesta línia, s’ha realitzat una 
sessió puntual per aprendre a reconèixer 
les peces bàsiques d’un mòbil , així com a 
recuperar-lo, tot aprofitant el bagatge del 
grup.

Hem pogut, finalment, adquirir un vehicle 
per donar suport al projecte a Ghana, i així 
facilitar els desplaçaments dels nens i les 
nenes del projecte, entre altres necessitats. 
Aquesta necessitat feia anys que l’havíem 
detectada, però no ha sigut fins ara que 
l’hem pogut fer realitat gràcies al suport de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. A 
hores d’ara estem condicionant i adaptant el 
vehicle per a l’ús que li volem donar a Ghana.

Projectes a Ghana

Activitat amb infants del Children’s 
Project a càrrec de voluntariat de 

SETEM. Agost de 2018

A

Vehicle adquirit per al projecte a 
Sawla (Ghana). Novembre de 2018
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RESUM ECONÒMIC

Ingressos  68.614,68 €

Despeses  64.030,39 €

Resultat   4584 €

Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament propi (socis i vendes) 10%

Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament privat (Fundacions i Obres Socials) 53%

Percentatge d’ingressos obtinguts amb finançament públic 37%

1. OBJECTIUS I FASES



1. OBJECTIUS I FASES Els diferents projectes s’han realitzat amb el suport de:


