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CEHDA és una organització no governamental fundada l’any 2007 per persones ghaneses residents 
a Catalunya que va néixer amb l’objectiu d’acompanyar en la millora de 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. 
 
Ara l’entitat està conformada per un equip de persones diverses, en origen, formació i habilitats, 
tant voluntàries com tècniques. 

 
 
 
 
DADES BÀSIQUES 2019 
 

Número de persones voluntàries actives: 12 
Personal contractat a Catalunya: 4 
Personal contractat a Ghana:3 
Lloc d’actuació: Savannah Region al Nord de Ghana i Catalunya. 
Finançament: subvencions públiques (47.60 %) ,finançament privat (37.98 %) i recursos propis 
(14.42%). 
 

Persones beneficiàries totals dels diferents programes i activitats a Catalunya i Ghana: 997 

 

Els membres de la Junta Directiva són: 

Presidenta: Naima Salrà Camps 
Secretari: Mohammed Ibrahim  
Tresorera: Maria Casanovas Llançà 
Vocal: Marta Gallego Garcés 
Vocal: Ana Elia Ramon Hidalgo 
Vocal: Rashid Abubakar Iddrisu 
 
A continuació presentem la relació de les principals activitats que hem dut a terme l’any 2019. 
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I- Activitats d’acollida i inserció laboral a Catalunya 

 

 
Durant l’any 2019, en el marc del programa d’acollida i inserció sociolaboral, hem dut a terme  
accions de primera acollida, acollida residencial, acompanyament, coneixement de l’entorn, 
activitats culturals i de lleure, formació lingüística i prelaboral, acompanyament a la inserció i 
seguiment, així com de venda de productes hortícoles.  
 
Al curs d’horticultura ecològica, l’activitat formativa de més pes, hi han participat 9 persones. El 
curs, de 96 hores de durada i celebrat entre els mesos de març i juny de 2019,  cada dilluns i 
dimecres al matí  a Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), ha estat impartit per la Cooperativa Conreu 
Sereny i el pagès Santi Soto. Complementàriament, hem ofert un seguit de tallers de coneixement 
de l’entorn a les persones beneficiàries (salut, mercat laboral i dret d’estrangeria).   
`     
A Maçanet de la Selva, enguany hem continuat acompanyant a persones que, una vegada finalitzada 
la fase de formació i coneixement de l’entorn, i per les seves característiques i motivacions, encaixen 
en el recurs que hi tenim. Aquestes persones han adquirit, tot fent-se càrrec de les tasques 
hortícoles, ramaderes i de silvicultura, un seguit de coneixements de gran vàlua per al seu futur 
laboral. 
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A les accions formatives i 
d’inserció laboral cal 
afegir-hi un seguit de 
sortides amb voluntariat 
local per tal d’assistir a 
espectacles culturals i fer 
conèixer espais 
emblemàtics de l’entorn 
metropolità a les persones 
beneficiàries i contribuir a 
reforçar la seva xarxa 
social de referència.  
 
Sessió del curs d’horticultura. 

Sant Jeroni de la Murtra 
(Badalona).   

Març de 2019 
 
 
En números absoluts, hi han participat 49 beneficiaris únics, vuit dels quals han participat a més 
d’una activitat i la resta a una sola activitat, principalment persones nouvingudes.  A més, hi ha hagut 
237 beneficiaris indirectes, principalment veïns i veïnes de Barcelona que han participat al projecte 
El Bon Cistell.  

 
 
1. OBJECTIUS I FASES 
 
 
L'objectiu general ha estat promoure la inserció sociolaboral de persones nouvingudes de l'Àfrica, 
tot oferint un espai residencial d’acollida i un període d’acompanyament i formació instrumental, 
competencial i tècnica que els permeti ajustar 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, els treballs forestals i de jardineria. 
 
 
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 ajustar les 
expectatives. 

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

4. Facilitar una millora de la situació sociolaboral de les persones acollides, potenciant-ne les 
competències transversals. 

5. Facilitar una capacitació tècnica en agricultura ecològica de cara una projecte de retorn al 
país d'origen o una inserció laboral futura a casa nostra. 

6. Facilitar els tràmits per a la regularització de les persones en fase 3 mitjançant la recerca de 
contractes de treball. 
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7. Facilitar la inserció laboral de persones beneficiàries mitjançant la incorporació a un lloc de 
treball de la pròpia entitat.   

8. Apropar joves de diferents orígens socioculturals mitjançant la realització d'activitats 
conjuntes. 

 
 
Les  3 fases dels programes d’acollida i inserció laboral s’han realitzat a diversos espais i poblacions:  

●  Fase 1. Primera acollida i orientació a Barcelona i Badalona. Projecte LA BRÚIXOLA 

●  Fase 2. Habitatge, inclusió a la comunitat i formació laboral a Badalona, Barcelona i Sant 

Vicenç dels Horts. Projecte PLANTEM LA LLAVOR i ARRELATS 

●  Fase 3. Acompanyament a la inserció laboral. Maçanet de la Selva i Barcelona. Projecte 

DE PEUS A TERRA i EL BON CISTELL     

  

 

2. ACTIVITATS REALITZADES 

 
2.1  Informació i orientació sobre la societat d'acollida 
 
Al llarg de tot l’any s’han dut a terme accions d’orientació i primera acollida per a persones en 
situació d’irregularitat jurídica. Aquestes accions han inclòs suport amb títols de transport i gestions 
d’empadronament. 
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  Acollida residencial i atenció de necessitats bàsiques 

 
A Sant Vicenç dels Horts hem desenvolupat el programa d’acollida residencial, al qual accedeixen 
persones sense sostre que procedeixen del carrer o d’algun alberg temporal.  
 
D’una banda, a Sant Vicenç hi hem acollit fins a 6 persones, una de les quals n’ha sortit en algun 
moment de l’any per deixar pas a un altre usuari.  De l’altra, pel dispositiu de Maçanet hi han passat 
6 persones que es troben en fase 3.  
 
El referent destinat a cada dispositiu d’acollida residencial (Sant Vicenç i Maçanet), amb el suport 
de les persones voluntàries, ha facilitat l’accés a recursos bàsics als beneficiaris. Aquesta activitat 
s’ha concretat en les accions següents: compra d’aliments i productes d’higiene, gestions per tal de 
poder accedir al Rebost Solidari de Sant Vicenç i el Pont Alimentari de la Fundació Banc de Recursos, 
gestions d’empadronament, així com les gestions necessàries per tramitar la T-MES bonificada i 
l’accés als serveis de salut.  
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2.3  Tallers sobre salut i sistema sanitari català 
 
Durant 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, 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. 

 
Taller sobre sexualitat i prevenció de malalties de transmissió sexual. Juliol 2019 

 
 

 
 

 

2.4  Taller d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria 
 
En col·laboració amb l’Associació Noves 
Vies i l’advocat de referència Albert 
Parés, també hem celebrat un taller 
dedicat a resoldre els dubtes que els 
beneficiaris del projecte poguessin tenir 
en matèria d’estrangeria, especialment 
pel que fa a l’arrelament social.  
 
 
 
 
 
 
 

Taller sobre dret d’estrangeria.  
Octubre 2019   
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2.5  Sessions específiques sobre el projecte migratori de les persones beneficiàries en el 
marc de les entrevistes de seguiment 
 
Les entrevistes de seguiment dels beneficiaris 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. 
 
 
 
 
2.6  Curs d'introducció a l'horticultura ecològica  
 
El curs d’horticultura ecològica (96 hores) s’ha realitzat  entre els mesos de març i juny de 2019.  
Hi han participat 9 persones. Els continguts tractats al curs han estat: 
 

-Agricultura ecològica: una necessitat per la nostra salut i la del planeta. Presentació de 
diferents experiències. 
-Objectius i Tècniques 
-Diferents tipus de sòl. Indicadors biològics 
-Diferents feines i eines. 
-Fertilització 
-Compostatge (humus de cucs de terra, fems de cavall, restes casolans i hort) 
-Rotacions i Associacions. Efectes, avantatges i inconvenients. 
-Coneixement de diferents mètodes d’horticultura (bancals elevats, natural o sinèrgic, etc.) 
i realització d’un hort bio-intensiu. 
-Protecció, control de plagues i malalties: 

-Creació d’un ecosistema de protecció 
-Símptomes i causes 
-Plantes companyes 
-Observació de diferents insectes i malalties 
-Elaboració d’extractes de plantes 
-Fungicides o vitalitzadores 

-Hidrologia: 
-Gestió de l’aigua responsable en agricultura 
-Instal·lació de reg per degoteig 

-Viverisme: 
-Tipus de substrats 
-Mètodes de germinació i sembra 
-Cultius freqüents a l’hort i llavors tradicionals autòctones de cada país. 
-Cultius que fomenten la salut i la biodiversitat 
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Lliurament de diplomes als alumnes del curs. Juny de 2019. 

 
 
   
 
 
 

  
2.7  Derivació a cursos de formació prelaboral 
 
S’han derivat 3 usuaris a cursos de Bayt Al Thaqafa (castellà) , 2 a cursos del CNL de Sant Vicenç 
(català) i 2 a Can Trincheria (Escola d’Adults de Maçanet de la Selva) 
 
També  s’han fet derivacions a 2 cursos a Sant Vicenç Actiu (curs de conducció de carretons 
elevadors). 
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2.8  Taller setmanal d’introducció a la conversa en 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.   
 

 
      Taller de català a la Casa  

de la Solidaritat. Octubre 2019 

 
 
 
 
2.9 Acompanyaments sociosanitaris 

 
Hem realitzat diverses accions de facilitació d’accés a serveis sanitaris per part d'un mediador 
intercultural de l’equip de CEHDA. Al llarg de l’any s’han realitzat 7 acompanyaments a persones 
nouvingudes d’origen africà per garantir-ne el dret a la salut. Aquesta tasca s’ha concretat en la 
derivació i acompanyament al recurs sanitari de l’Àrea de Malalties Tropicals de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron. 
 
 
 

 
2.10  Sortides culturals i de lleure 

 
 
Al llarg de l’any hem assistit a diversos equipament 
culturals i espectacles (2 visites a museus, 2 funcions 
teatrals i 3 concerts). Totes elles, a equipaments 
significatius del Barcelonès (Palau de la Música, 
L’Auditori, Teatre lliure de Montjuïc, Museu de 
Ciències Naturals, Teatre Principal de Badalona, 
Teatre Joventut de l’Hospitalet, etc). També hem 
realitzat 13 sortides de coneixement de l’entorn i de 
lleure, a Barcelona i a Sant Vicenç dels Horts i comarca. 
Aquestes sortides s’han pogut realitzar gràcies a 
l’acompanyament de l’equip de voluntariat.  

 
 

      Sortida al Palau de la Música Catalana 
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2.11  Activitats d’intercanvi intercultural entre joves  
 
En el marc del projecte 
ARRELATS,  s’han dut a terme a 
partir de tot un seguit d’accions 
que han buscat  incloure les 
persones migrades en les 
dinàmiques comunitàries de Sant 
Vicenç dels Horts, localitat on 
CEHDA té una casa d’acollida,, tot 
enfortint els llaços de relació 
intercultural entre els i les joves 
del municipi. 
 
Des del mes de juny s’ha realitzat 
una activitat permanent cada 
diumenge, treballant un hort 
comunitari a l’espai d’acollida del 
que disposa CEHDA (La Garrofa). 
En total, s’han fet 18 jornades de 
treball a l’hort. S’ha fet de la mà de 
persones voluntàries de CEHDA i 
de membres de NO AMB LA 
GUERRA, un grup de joves 
constituït en associació a Sant 
Vicenç dels Horts i que participen 
a la Taula de Solidaritat 
municipal. 
 

 
      Hort 

comunitari de La Garrofa.   
Juny de 2019 
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2.12  Accions formatives i d’inserció laboral FASE 3. 
 
A Maçanet de la Selva s’hi han desenvolupat accions de formació en horticultura ecològica i 
acompanyament a la inserció laboral (Projecte DE PEUS A TERRA). Un total de 3 persones han 
passat durant el 2019 per aquest projecte. Això ha estat possible gràcies a la cessió d’una finca de 
agrícola  i a les places d’acollida residencial de què hi disposem.  
 
 
 

 
Paral·lelament, i gràcies a la 
implantació del projecte EL 
BON CISTELL que,  entre 
altres objectius, vol eixamplar 
la distribució dels productes 
agroecològics de l’hort de 
Maçanet i fomentar la inserció 
laboral de persones en risc 
d’exclusió social , hem pogut 
incorporar una persona 
beneficiària al nostre equip de 
treball remunerat per tal que 
realitzi tasques de preparació, 
publicitat i distribució de 
comandes.   
 
 
 
 
 
 
 
Persona beneficiària contractada 
entregant un cistell. Novembre 
2019   
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RESUM DE LES ACTIVITATS D’ACOLLIDA I INSERCIÓ LABORAL 
 
        

Activitat Dates # 
Usuaris 

Durada 
en 

hores 

Altres hores de 
preparació i 
seguiment 

Lloc 

Curs d’horticultura ecològica Del 19/03/18 al 
13/06/18 

9 96 36 Sant Jeroni de la 
Murtra (Badalona) 

Acollida residencial De l’01/01/19 al 
31/12/19 

10 128 54 Sant Vicenç dels Horts 
i Maçanet de la Selva 

Acompanyament a la inserció 
laboral a Maçanet de la Selva 

De l’01/01/19 al 
31/12/19 

3 210 45 Maçanet de la Selva 

Contractació una persona en 
risc d’exclusió per la venda 
hortalisses 

Del 15/01/19 al 
31/12/19 

237 810 102 Barcelona 

Taller setmanal de català Del 15/01/19 al 
31/12/19 

6 58 10 Barcelona 

Taller sobre llei d’estrangeria 10/01/19 24 2 2 Barcelona i Badalona 

Taller laboral 12/12/19 6 3 5 Barcelona 

Tallers de salut Juliol 2019 5 8 2 Barcelona i Badalona 

Sortides de lleure De l’abril al 
desembre 

12 32 6 Barcelona, Sant 
Vicenç dels Horts 

Activitats d’intercanvi 
intercultural entre joves 

De juny a 
desembre 

15 42 15 Sant Vicenç dels Horts 

Assistència a actes culturals 
(teatre, concerts, etc.) 

Del febrer al 
novembre 

9 15 10 Badalona i Barcelona 
L’Hospitalet 

 
 
 
 
 

3. RESULTATS OBTINGUTS 

 
Enguany, per primera vegada podem dir que hem tancat el cercle del procés d’acollida i inserció 
sociolaboral, ja que des de CEHDA hem pogut contractar una persona del col·lectiu d’atenció, que 
prèviament havia estat acollida i s’havia format en l’àmbit de l’agroecologia a Badalona i Maçanet, 
per tal que realitzés tasques de publicitat, preparació i repartiment de comandes d’hortalisses i 
fruita ecològica. 
 
La gran majoria de beneficiaris han assolit un coneixement satisfactori dels recursos socials i 
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institucionals per millorar la seva situació personal. D’acord amb els instruments d’avaluació 
emprats, considerem que entre el 85  i el 90 % de les persones beneficiàries en fase 2 han incorporat 
les eines per fer gestions amb plena autonomia. 
 
Al voltant del 90 % dels usuaris que han participat a més d’un acció formativa han incorporat canvis 
per millorar la seva situació personal. 

 
El 85 % del usuaris 
que han participat a 
més d’un acció 
formativa n’han acabat 
dues de forma 
reeixida, pel cap baix. 
 
Dels usuaris en fase 2, 
un 25 % han accedir a 
algun tipus de millora 
directa immediata de 
la seva situació 
sociolaboral arran del 
curs d’horticultura.  
 
 
ActivItat d’intercanvi 
intercultural a Sant 
Vicenç dels Horts. 
Octubre 2019 

 
 
El 33% de les persones beneficiàries residents a Maçanet (fase 3) han pogut regularitzar la seva 
situació i han estat directament contractades per CEHDA. Pel que fa als dos altres usuaris que s’hi 
han quedat, encara no es troben en disposició d’accedir a la regularització. 

El 100 % de les persones acollides que han participat a accions d’intercanvi intercultural han 
reforçat els lligams amb joves d’altres orígens socioculturals mitjançant la realització d'activitats 
conjuntes.  
 

 
     
 
4. MILLORES ASSOLIDES PER LES BENEFICIÀRIES DIRECTES 
 
 
SALUT FÍSICA I MENTAL 
 
D’una banda, les persones beneficiàries directes han pogut accedir a un alimentació més 
equilibrada gràcies a l’accés a recursos alimentaris proveïts per CEHDA i la 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 a Badalona i 
les activitats d’implantació d’un hort comunitari a Sant Vicenç dels Horts, fet que també ha tingut 
beneficis per a millorar la seva salut mental.  
 
Les tutories de seguiment també han tingut una incidència positiva en la seva salut mental, en la 
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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 en aquest terreny 
gràcies al fet que  s’han pogut despreocupar de les necessitats bàsiques de subsistència i també 
perquè han rebut més orientació social i acompanyament emocional.  
 
 
 
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. Així, han actualitzat el seu 
potencial en l'àmbit agrícola, incorporant noves tècniques i perspectives que tant poden ser útils 
al a casa nostra com poden ser transferides al seu país d'origen amb èxit en cas de retorn, a llarg 
termini.     
 
D’altra banda, han millorat les competències instrumentals (llengua) i transversals (treball en 
equip, comunicació interpersonal, responsabilitat, iniciativa, flexibilitat, organització de tasques). 
Això també s’ha vist reforçat per l’accés a cursos de llengua i grups de conversa.   
 
Considerem que les activitats de coneixement de l’entorn realitzades han permès que les persones 
participants generessin recursos per adaptar-se al nou context. Així, se’ls han ofert eines per tal que 
poguessin millorar la relació amb el seu propi cos,  contribuint a prevenir i diagnosticar possibles 
malalties, mitjançant l’acompanyament sociosanitari i els tallers de salut. 
 
Així mateix, hem ofert continguts per fer-los conèixer el funcionament del mercat laboral (tipus de 
contractes, drets de les persones treballadores) i formació en dret d'estrangeria, entre altres.  
 
Pel que fa als beneficiaris en fase 3, s’ha fet palès que l’assumpció de responsabilitats en la gestió de 
l’activitat hortícola aporta molts beneficis, ja que contribueix al fet que aquestes persones 
mantinguin actives algunes competències i n’adquireixin de noves, molt útils a l’hora d’incorporar-
se al mercat laboral.    
 
 
 
 
XARXA SOCIAL, PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA I SENTIMENT DE PERTINENÇA 
 
La participació a activitats conjuntes d’intercanvi intercultural amb altres joves, sobretot a Sant 
Vicenç dels Horts, ha facilitat la inclusió social dels joves acollits i els ha permès sentir-se part  
activa de la comunitat. Cal destacar que alguns, gràcies a l’esforç fet en aquesta línia de 
coneixement i intercanvi, s’han involucrat en entitats esportives (tennis taula).  
 
D’altra banda, la seva participació a actes culturals i sortides lúdiques els ha permès millorar el seu 
coneixement de la societat on viuen i ha contribuït a incrementar el seu capital cultural i fer-los 
conèixer l’oferta sociocultural del seu entorn més immediat, alhora que enfortien la seva xarxa 
social de suport.  
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II. Activitats de difusió i sensibilització a Catalunya 

 
 

 
Al llarg de l’any hem participat en diferents activitats de sensibilització al llarg del territori. 
 
Vam iniciar l’any, un cop més, amb la participació a la  36a  Mostra d’entitats d’hivern de Sant 
Vicenç dels Horts amb un stand de l’entitat i amb participació de persones voluntàries i acollides. 
 
 
 
 

 
Mostra entitats d’hivern a Sant Vicenç dels Horts. Gener 2019 

 

 
 
Vam ser presents també a la Fira de Pagès de Maçanet de la Selva i a la Fira d'Artesania i Mostra 
d'Entitats de Sant Roc al mes de maig. Al setembre, es va dinamitzar una sessió de jocs d’awalè en 
la projecció del film “Hyènes” al barri del Besòs, a Barcelona,  del la mà del FICAB (Festival 
Internacional de Cinemes Africans). 
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També vam dinamitzar jocs 
d’awalè a la 4a Fira de la 

Solidaritat de la 7a  
Quinzena Solidària de 

Sant Vicenç dels Horts al 
mes d’octubre. I en el marc 

també de la Quinzena 
Solidària vam realitzar un 
taller d’interculturalitat 

amb joves vicentins i 
vicentines i joves acollits 

per CEHDA, a la Biblioteca 
municipal Les Voltes de 
Sant Vicenç dels Horts. 

 
 

Jocs d’awalè previs a la projecció de “Hyènes” de la mà del FICAB. 
Setembre 2019 al Besòs. 

 
Al mes de novembre es va realitzar la projecció del film “Capitain Thomas Sankara” de Christophe 
Cupelin a la Biblioteca Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts, sota el marc del projecte Cinema i Drets 
Humans, realitzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de la mà de CEHDA. 
 
 
 

TALLERS I XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ A CENTRES EDUCATIUS 
 
Al llarg de l’any 2019  hem continuat realitzant accions de sensibilització, seguint amb l'increment 
respecte d’anys anteriors quant a xerrades i tallers realitzats en centres educatius, tant de primària 
com de secundària. 

 
Hem realitzat més d’una vintena de 
xerrades i tallers  a vuit centres 
educatius de Barcelona, i també a  
Dosrius , Premià de Mar, Sant Vicenç 
dels Horts, Sant Adrià de Besòs, 
Centelles, i Ripollet. El nombre total 
d’alumnat que s’ha beneficiat 
d’aquesta activitat és de 688, noies i 
nois d’entre 10 i 17 anys.   
 
 
Taller INS Pau Claris. Juny 2019 

 

Els continguts d’aquests tallers treballen el dret a migrar i el paper de les migracions en l’origen de 
la humanitat, per tal de reflexionar sobre la vulneració de drets que tantes persones pateixen en 
l’exercici dels seus drets. I ho fem de la mà de testimonis que en primera persona situen a l’alumnat 
en travesses molt perilloses realitzades per la impossibilitat de migrar per vies segures i legals, tal 
com es reclama des de moltes entitats, també des de CEHDA.  
 
En tots els tallers treballem per tal de desmuntar la mirada de pobresa cap als països d’origen de 
les persones migrants, explicant-ne la riquesa i l’empobriment per l’espoli de recursos, ajudant 
així a resituar mirades.            
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Taller INS Lluís Vives. Novembre 2019 

 
 

 
 

Taller al CEIP Diputacióe 2019 
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Al llarg de l’any hem 
participat, amb AHEAD en 
el projecte “Expressions in 
Dialogue: Innovative 
youth work practices on 
refugee inclusion through 
Living Libraries” , i en el 
marc d’aquest projecte 
vam estar presencialment 
el mes de febrer al curs de 
formació que es a va 
realitzar a Tallin, Estònia, 
per després seguir amb el 
projecte de les 
Biblioteques Vivents. 

Febrer 2019. Estonia 

 

   
 

 
Biblioteques vivents. Barcelona. Juny 2019 
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A nivell internacional hem seguit obrint camí, i 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) .  
 
Durant els mesos de setembre i octubre vam participar, de manera presencial i de la mà del Rashid 
que va viatjar als EUA convidat per la Universitat d’Arizona , a una conferència a la Universidad de 
Dayton sota el títol  “The Social Practice of Human Rights: Charting the Frontiers of Research 
and Advocay”. També es van realitzar xerrades amb estudiants dels departaments de geografia, 
lingüística i drets humans sobre “drets humans i Àfrica” , sobre les diferents concepcions de 
desenvolupament que tenen les comunitats locals africanes i occident,  i sobre com les llengües 
colonials a l’Àfrica han afectat l’ús correcte de les llengües locals i el perill per les noves generacions 
de la pèrdua de les seves llengües originals.  
 
 
 
 

 
 

Xerrades a la Universitat de Dayton.USA. Octubre 2019 
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Xerrades a la Universitat de Dayton.USA. Octubre 2019 

 
 
 

 
I tornant al món local, al llarg de l’any 2019 
també hem continuat amb el projecte de El Bon 
Cistell, que és un projecte comunitari de 
sensibilització i consum ecològic i de proximitat 
iniciat al 2018 al barri de Sant Andreu de 
Barcelona. Aquest té entre els seus objectius 
facilitar la inserció laboral de persones en risc 
d’exclusió social tot apropant el consum 
agroecològic a la població, conscienciant de la 
importància de donar suport a la pagesia de 
proximitat que treballa amb criteris producció 
ecològica i de temporada. Amb el projecte 

busquem també impulsar la producció 
agroecològica que realitzem a Maçanet de la 
Selva de la mà de les persones acollides. 
 
En aquest sentit hem realitzat també dues 
visites al projecte de Maçanet de la Selva per a 
donar a conèixer el projecte. 
 
Visita al projecte de Ca l’Esporga. 
 Novembre 2019 

 
 



 

21 
 

 
Aquest any hem realitzat dues xerrades de 
difusió i sensibilització en el marc del 
projecte, totes dues a l’Ateneu Harmonia. La 
primera, sota el títol “ Reconnectem la ciutat 
amb la pagesia: el consum agroecològic de 
proximitat” es va realitzar al mes de maig de 
la mà de la Laia Tresserra Comelles, directora 
de la revista OPCIONS i amb l’objectiu de fer 
prendre consciència de la importància de la 
pagesia per al desenvolupament sostenible 
del país i la necessitat de donar suport a 
projectes de producció ecològica de 
proximitat i de temporada que impliquin 
menys petjada ecològica i més equilibri 
territorial. I una segona xerrada sota el títol “ 
L’estat de la sobirania alimentària a 
Catalunya” de la mà de l’Ariadna Pomar de la 
Cooperativa Arran de Terra que va presentar, 
entre d’altres,  els resultats de l’Informe 
d’Indicadors de la Sobirania Alimentària a 
casa nostra. 
 
 
 
 

 
 

Xerrada amb Laia Tresserra de la Revista Opcions. 
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III.Projectes a Ghana 
 
 
 
 
Les activitats que duem a terme a Ghana es concentren principalment a Sawla, una població 
localitzada al Savannah Region, al nord-oest de país. Aquesta és una regió de gran riquesa cultural 
que es dedica principalment a l’agricultura i al comerç. Sawla, amb una població actual diversa d’uns 
10.000 habitants és un poble únic i alhora un poble com tants altres de la regió d’on cada any migren 
moltes persones cap a les grans ciutats o cap a Europa per falta de perspectives d’un futur 
encoratjador al poble. 

 

●  Facilitem l’accés a l’educació a nens i nenes en risc d’exclusió social mitjançant el Projecte 
Children 

●  Duem a terme projectes de caràcter ambiental com ara el conreu ecològic amb participació 
local a través del Eco-farm 

●  Oferim espais per a parlar sobre temes ambientals o socials en funció d’interessos locals, com 
ara trobades per parlar sobre el fet migratori o la salut. 

●  Promovem la revitalització d’expressions culturals tradicionals pròpies com un element 
fonamental de reafirmació local. 

●  Potenciem iniciatives que promoguin inquietuds locals adreçades al desenvolupament 
d’oportunitats laborals locals i sostenibles. 

 

 

“Des de fa més de deu anys  donem suport  al desenvolupament de projectes locals 

que cobreixin necessitats locals perquè els i les joves del poble no hagin de 

marxar per falta de possibilitats laborals locals de qualitat i sostenibles.” 
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PROJECTE CHILDREN 

 

A Ghana  durant el 2019 
hem seguit donant 
suport a famílies locals 
extenses mitjançant el 
projecte Children.  Des 
de gener fins al juliol 
hem ofert classes de 
reforç i jocs a les tardes 
per a donar suport a 
nenes i nens, que d’altra 
manera, cauen en un 
risc elevat de deixar la 
seva escolarització. A 
més a més dos dels 
nostres exalumnes més 
antics, la Monica i el 
Hamza, han acabat la 
secundària exitosament, 
en part gràcies al suport 
de les beques parcials 
de CEHDA.  

Children´s Project programa de reforç escolar i jocs.  
Juliol 2019 

 

Al Juliol una voluntària internacional, mestra de professió,  va visitar el projecte amb els següents 
objectius: 

●  Iniciar un procés d’avaluació del projecte Children i dels altres projectes de CEHDA a Sawla. 
●  Dinamitzar als nens i les nenes del projecte Children a través d’activitats lúdico-

pedagògiques. 
●  Conèixer les formes de cultiu local, com ara el karité o el cacauet 
●  Entrevistar a persones 

en risc d’exclusió social, 
identificades per 
persones locals 

●  Oferir recolzament 
pedagògic al 
professorat contractat 

●  Avaluar l’estat de les 
instal.lacions locals. 

 

 

Marina, la voluntària de CEHDA durant el 
2019, trobant-se amb  

col.laboradors locals i veínes de Sawla. 
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Activitats lúdico-pedagògiques al Children's Project Juliol 2019 
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Activitats lúdico-pedagògiques al Children's Project Juliol 2019 

 

 

ECO-FARM  

El 2019 no hem cultivat el camp. Això ha permès que la terra reposés. Tanmateix, hem cedit part del 
terreny perquè persones locals puguin conrear sense cap cost de lloguer de la terra. 

 

ENVIAMENT DE CONTENIDOR AMB DONACIONS 

Durant el 2018 es va  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 el 2018 que vam poder 
fer-ho realitat  gràcies al 
suport de l’Ajuntament de 
Sant Vicenç dels Horts.  
Durant el 2019 hem 
realitzats els tràmits per 
enviar la furgoneta 
juntament amb altres 
donacions en un 
contenidor. A finals de l’any 
2019 i inicis del 2020 les 
primeres reparacions de la 
furgoneta han començat. 
Preveiem que durant l’estiu 
del 2020 la furgoneta 
estarà llesta a Sawla.   

Vehicle en procés d’enviament cap a Ghana en un contenidor.  
Desembre 2019-Febrer 2020 
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REVISIÓ DELS  PROJECTES A GHANA 

 

Durant l’any 2019 les activitats a Ghana a nivell local van quedar pràcticament aturades a partir 
del mes de juliol per manca de recursos. Des d’aleshores hem entrat en un procés d’avaluació de la 
situació local i internacional per redissenyar el model de solidaritat, cooperació i suport local per 
tal de fer els projectes sostenibles localment al llarg del temps.  

Les donacions enviades entre el desembre del 2019 i principis del 2020 habiliten noves 
possibilitats de forma local per iniciar projectes autosostenibles. Per exemple, gràcies a les 
donacions de motocicletes per part de B:SM, estem estudiant un projecte de transport cooperatiu. 

 

 

Motos donades per B:SM en procés de trasllat en contenidor.  
Desembre 2019 - Febrer 2020 

 

 

Com a part d’aquest procés d’avaluació hem afermat llaços col.laboratius amb la Universitat 
d’Arizona. Més concretament amb el Programa de Drets Humans del Departament de Ciències 
Socials i del Comportament a Tucson. Amb la seva col.laboració estem establint protocols per al 
desenvolupament de projectes amb una major participació local en el desenvolupament 
d’activitats que promoguin els sabers locals i una major participació d'estudiants i 
investigadors/res internacionals per enriquir les experiències locals.  

Per exemple, un dels estudiants del programa de master titulat:  Online Program in Human Rights 
Practice està dissenyant un projecte pilot per establir un banc de llavors locals coordinat per 
CEHDA. Durant el 2020 tenim previst desenvolupar aquest projecteamb vista a fer-lo sostenible a 
nivell local.  

 

    

RESUM ECONÒMIC  
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Ingressos 106 328,38€ 

Despeses 100 725,92€ 

Resultat  5 602,46€ 

%  d’ingressos obtinguts amb finançament propi (socis i vendes) 14,42 % 

% d’ingressos obtinguts amb finançament privat:  37,98 %  

%  d’ingressos obtinguts amb finançament públic:   47,60 % 

 

 

 

 

 

Els diferents projectes s’han realitzat amb el suport de:  

 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


