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El Rashid va tornar de Ghana a mitjans del 
mes de març després de gairebé dos 
mesos de viatge i a continuació resumim 
les notícies més destacades d’un viatge 
molt interessant.

Durant les primeres setmanes del viatge, el Peter 
Donaldson i la Maria Muñoz van acompanyar al 
Rashid per tal de pensar conjuntament projectes a 
desenvolupar als camps de conreu de CEHDA per tal 
d’inspirar a altres pagesos a fer cultiu ecològic i 
sostenible d’acord amb les necessitats i 
disponibilitats locals. 

Per una banda, el Peter és un estudiant de Màster en Programes de 
Postgrau a distància de Pràctica de Drets Humans a la Universitat d’Arizo-
na, també té experiència en el camp de l’agricultura com a consultor 
internacional. En el cas de la Maria, s’ha dedicat durant molts anys al 
conreu de la vinya i ha acumulat molta experiència en el camp de l’agricul-
tura. Actualment estem mirant diverses possibilitats de col·laboració 
perquè el Peter desenvolupi el seu projecte final de màster amb CEHDA a 
Ghana, tenint en compte les necessitats agrícoles locals.  Us mantindrem 
informats/es. 



A més, el Peter i la Maria, juntament amb companys i amics i amigues del 
seu entorn, estan reunint recursos, temps i esforços en donar suport a 
altres iniciatives de CEHDA. Una d’aquestes, en la qual tu també pots 
participar, és en la reparació i condicionament d’una furgoneta que vam 
comprar amb el suport de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

Aquesta furgoneta s’està reconvertint en un vehicle pel transport de 
persones (en un tro-tro, com es diu a Ghana) que doni servei a la comunitat 
de Sawla i els seus voltants. A aquesta furgoneta cal instal·lar-li finestres i 
seients confortables per passatgers i passatgeres. Si estàs interessat o 
interessada a ser una de les persones patrocinadores que permeti 
transformar aquesta furgoneta en un vehicle pel transport de persones 
pots fer una donació clicant aquí. Cal que ens especifiquis la quantitat a la 
finestra que apareixerà i que indiquis a les notes: “CEHDA vehicle de 
transport”. Fent aquesta aportació (sigui quina sigui la quantitat) estàs 
ajudant de forma rellevant a millorar opcions de vida local al nord de Ghana. 

El Rashid no només va viatjar a Sawla per supervisar l’estat dels nostres 
projectes, també va visitar Tema, Accra, Kumasi i Tamale per tal de 
coordinar l’arribada del container amb totes les donacions rebudes gràcies 
a la Fundació Banc de Recursos de Barcelona com també gràcies a moltes 
altres persones. Hem d’admetre que no va ser fàcil resoldre tots els 
aspectes burocràtics i les gestions per tal d’importar tot el material cap a 
Ghana. Finalment, però, i gràcies al suport de moltes persones voluntàries 
a Ghana i a Catalunya i el lideratge del Rashid tot va arribar a Sawla el dia 
18 de març.

http://www.svh.cat/municipi-per-temes/solidaritat-cooperacio-i-voluntariat/
https://www.paypal.com/donate/?token=2Eu5sG6xYyBETQXM9KnKAc_ZuW2IA-92aDQE4ydYHf_o8CoRTPJizB6K6giQj0hNLSRY-0&country.x=ES&locale.x=ES
http://www.bancderecursos.org/


El material educatiu i el mobiliari s’estan classificant i col·locant a les 
instal·lacions del “Children’s Project” per tal que estigui a punt per a ser 
utilitzat tan bon punt s’iniciïn les classes. Entre tot aquest material, 
destaquem la donació de llibres des de BCN Languages School, les cadires 
per a l’aula de la mà de Benjamin Franklin International School i la companyia 
de teatre i dansa La Poderosa, la pissarra, el suro d’aula i roba des de 
INS Santa Eulàlia de Terrassa, com també el mobiliari d’oficina arribat des de 
Sembra i material escolar de l’escola Iris de Sant Vicenç dels Horts. A més a 
més, vam rebre donacions de diferents persones que viuen a diferents 
punts de la geografia catalana, fet que ha pogut contribuir en l’increment 
d’oportunitats i de la millora de la vida de moltes persones: gràcies a 
tothom que va poder contribuir amb màquines de cosir, roba, material 
escolar, impressores, etc.! Tot ha estat classificat per a fer-ne un bon ús. Us 
seguirem informant. 

Amb relació als vehicles donats, els tenim al mecànic per tal que, segons 
cada cas, els arreglin o ajustin. Quan estiguin llestes i matriculades, les 9 
motos donades per B:SM  es faran servir, juntament amb la furgoneta 
mencionada anteriorment, pel transport de nens i nenes a les 
instal·lacions de CEHDA als afores del poble. Aquests vehicles permetran 
també que moltes persones residents a Sawla puguin arribar a mercats 
locals on poder vendre els seus productes. Els vehicles també es faran anar 
per fer visites de caràcter cultural amb els infants que participen en els 
projectes de CEHDA i per poder coordinar moltes de les activitats que fa 
CEHDA a Ghana. S’aniran compartint més detalls sobre els projectes a 
mesura que es vagin desenvolupant, per tant, segueix les nostres 
novetats al Facebook i a l’Instagram! I un cop més, comentar-te que si vols 
contribuir en la reparació de la furgoneta; envia’ns una donació amb el nom 
“CEHDA vehicle de transport” mitjançant el nostre compte corrent que 
trobaràs al nostre lloc web i mitjançant una donació directa per Paypal.

Durant aquesta estada, el Rashid i la Mette Brogden, antropòloga cultural i 
mèdica i professora assistent a la Universitat d’Arizona,  han treballat 
també en la creació d’una nova associació registrada a Ghana anomenada 
World Institute for African Culture and Traditions (WIACT) que donarà suport 
en la revitalització de les tradicions indígenes locals. Entre altres 
activitats, el Rashid i els seus col·laboradors de la Universitat d’Arizona es 
van reunir amb el Consell Tradicional de la recentment creada Regió de la 
Savannah a Ghana (en la qual es troba la localitat de Sawla) on se’ls va fer la 
proposta del projecte que permetrà reconstruir el Palau Tradicional dels 
Gonja a Nyaηε. 

Per a més informació sobre aquest projecte i la forma de poder-li donar 
suport visita el web https://www.wiactghana.org/palaceproject on podràs 
donar una ullada i mira l’entrevista una entrevista feta a Ghana per a la 
televisió STV el passat 21 de Març en gonja.

https://www.cehdaghana.org/col-labora/
https://www.paypal.com/donate/?token=2Eu5sG6xYyBETQXM9KnKAc_ZuW2IA-92aDQE4ydYHf_o8CoRTPJizB6K6giQj0hNLSRY-0&country.x=ES&locale.x=ES
https://www.paypal.com/donate/?token=2Eu5sG6xYyBETQXM9KnKAc_ZuW2IA-92aDQE4ydYHf_o8CoRTPJizB6K6giQj0hNLSRY-0&country.x=ES&locale.x=ES
https://www.instagram.com/cehda.ghana/
http://about:blank
http://about:blank
https://www.bfischool.org/
https://www.wiactghana.org/palaceproject
https://www.wiactghana.org/
https://www.facebook.com/SembraNatura/
https://agora.xtec.cat/ies-santaeulalia/
https://escolairis.com/
https://www.bsmsa.cat/
http://lapoderosa.es/ca
https://www.facebook.com/watch/live/?v=255865352100036&ref=watch_permalink
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“Esa konwule ba asulo ama tin ata”
www.cehdaghana.org
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Arran de la pandèmia de la Covid-19 molts serveis tant a Ghana com a 
Espanya es troben aturats. No sabem encara de quines seran les 
conseqüències, de manera que aprofitem aquest moment per a repensar, 
reorganitzar-nos i prioritzar el més important. Sovint, es tracta de les 
nostres relacions i de cuidar-nos, així que en les darreres setmanes i fins 
al moment això és en el que ens enfoquem: 

Hem paralitzat totes les nostres 
activitats al carrer el màxim 
possible. Comentar que seguim 
distribuint les verdures 
ecològiques (tenint en compte 
els protocols de distanciament 
social i les mesures de 
protecció) als nostres llocs 
habituals mitjançant El Bon 
Cistell, per tal de poder 
assegurar que les persones 
segueixen tenint verdures 
ecològiques i fresques a casa. 

Seguim oferint l’assessorament 
jurídic gratuït  en estrangeria 
de la mà de Noves Vies un cop 
al mes, i ara ho fem 
telefònicament, si necessites 
fer una consulta, sol.licita 
una cita al correu de 
cehdaghana@cehdaghana.org

Hem estat donant suport a les 
persones beneficiàries de 
CEHDA a Catalunya i a les 
seves xarxes comunicant-nos 
en línia regularment i proveint 
de menjar de forma segura 
segons demanda, de la mà de 
persones voluntàries locals i 
treballadores.

Hem estat encoratjant la nostra 
comunitat a Sawla i rodalies a 
seguir les recomanacions de 
l’OMS.

(aquí en diferents llengües).

Finalment, estem aquests dies 
aprofitant per agrair a les 
persones donants, voluntàries i 
col·laboradores fidels que tenim. 

Gràcies a tothom i que 
estigueu bé.

Com a entitat, seguim treballant des de casa i estem disponibles en el cas 
que tingueu alguna pregunta o suggeriment. Persones interessades a fer 
voluntariats a CEHDA i interessades a fer-vos socies sou sempre benvingudes. 
Només cal que ens envieu un correu electrònic i us informarem de totes 
les opcions disponibles de relació a com donar suport a CEHDA. També 

estem obertes a propostes de voluntariat. 

L’equip de CEHDA

http://www.elboncistell.cat/
https://creacionpositiva.org/audios-multilingues-coronavirus.html?fbclid=IwAR3Xnh9oz4-kliVr_BCx0td5VnsBNKb3wD6Lhiymeh6SI1Bva7zvaBYxaHY

