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  Paraules del  

 fundador 
 

L’any 2003, vaig començar a pensar 

en la possibilitat de formar una 

ONG, per treballar i recolzar la co-

munitat d’on jo vinc, Sawla, al Nord 

de Ghana.   

Aquesta idea em va venir al cap per 

moltes raons; 

Cada cop que veia a la TV com les 

persones procedents de l’Àfrica arri-

baven a Europa, em sentia molt malament, recordant la dura ex-

periència del meu viatge, doncs vaig arribar de la manera que 

arriben la major part dels africans a Espanya.  

Al mateix temps que recordava les dificultats que vaig trobar a 

Barcelona durant el 2001, quan jo vaig arribar, i trobant-me al ca-

rrer, vaig haver de lluitar molt per regularitzar la meva situació.  

Em vaig adonar que les idees que tenia sobre Europa abans de 

venir, no eren expectatives reals, i que la situació aquí, per mi i 

els meus companys seria molt dura durant una bona temporada.  

Es corren riscos molt grans per viure desprès en condicions molt 

dures.  

Els objectius que em varen empènyer a fundar una associació va-

ren ser: 

• Informar als joves de la meva comunitat sobre la realitat 

d’Europa, per a que les seves expectatives, esperances i somnis  

no estiguin posades només en el viatge a Europa.  

• Mobilitzar a la gent jove del Nord de Ghana per a dur a terme 

un treball cooperatiu i de millora dins de les seves comunitats.   
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 Recolzar els nens i nenes en situació de desavantatge soci-

al a cobrir les seves necessitats (educatives, alimentàries i 

sanitàries) així com a les persones amb discapacitats físi-

ques que no es poden valer per si mateixes. 

 Recuperar les pràctiques tradicionals que s’han anat  

 per dent al llarg dels anys.   

   Vaig pensar en molts noms per l’entitat, en un inici 

vaig optar per CHE    ABAR NSHUN, que vol dir: treballar junts pel des-

envolupament, però finalment vaig triar el nom de CEHDA, que vol dir; 

Associació per al Desenvolupament Cultural Ambiental i Humà, 

perquè treballar amb activitats culturals pot apropar persones de tribus 

molt diferents dins la meva comunitat i juntes poden treballar pel des-

envolupament humà i la cura ambiental de l’entorn que ens permeti viu-

re en condicions, sense haver de marxar a Europa arriscant les nostres 

vides.  

 

Rashid Abubakar Iddrisu 

 

Fundador de  CEHDA.        
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  Aspectes de 

 l’entitat 
DADES  

• Nom:  Cultural Environmental Human Development Association  

• Socis i sòcies: 15 persones que aporten de manera periòdica. 

• Voluntaris i voluntàries: 11 persones voluntàries actives. No 

disposem de personal remunerat.  

• Lloc d’actuació: Nord de Ghana i Catalunya.  

• Finançament:  fons de finançament privats, donacions, quotes 

socis i fires i festes solidàries.  

 

JUNTA DIRECTIVA 

• President: Iddrisu Rashid Abubakar 

• Vice presidenta: Elisabet Martí Coma-Cros 

• Secretari: Richard Badu Agyemang 

• Tresorer: Hussein Mohammed 

• Vocal: Anaèlia Ramón Hidalgo 
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 OBJECTIUS DE CEHDA  

L’objectiu general de l’entitat és apropar la societat ghanesa a la 

catalana i a l’inversa; amb la finalitat de conèixer-se i conviure a 

Catalunya, al mateix temps que es recolzen projectes impulsats 

des de les comunitats del nord de Ghana.  

Aquest objectiu es concreta en:  

• Crear espais de coneixement mutu i convivència a Catalunya. 

• Potenciar les possibilitats de les comunitats rurals i urbanes de 

Ghana per desenvolupar un model de vida d’acord amb el medi, 

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 ne-

cessitats bàsiques.  

• Potenciar i recuperar les expressions culturals tradicionals prò-

pies que s’han anat perdent i que són un element de reafirma-

ció cultural.   
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   TIPOLOGIA DE PROJECTES 

A CEHDA tenim previst la realització de varis projectes i activitats, 

partint d’aquells que ja es van iniciar l’estiu del 2007.  

Actualment treballem activament en: 

• Les activitats de dinamització i sensibilització a Barcelona 

• En el Projecte CEHDA Children’s Project a Ghana  

• En la dinamització/formació del grup Youth (joves) de Sawla . 

• En el cultiu amb llavors locals i de manera ecològica d’un camp  

• En la construcció d’una latrina ecològica i “compostera”  

Altres projectes en els quals CEHDA començarà a treballar aviat, i 

on ja hem començat a fer alguna cosa és l’alfabetització d’adults. 

Per altra banda, a més llarg termini pretenem: 

• Obrir un centre de formació i auto ocupació per a persones amb 

discapacitats físiques; potenciant l’autogestió a partir de la co-

mercialització dels productes generats. D’aquesta manera es 

generen llocs de treball tant per les persones que duran a ter-

me aquesta capacitació, com per les persones discapacitades, 

que fins ara les mantenen els seus familiars.  

• Dur a terme activitats de sensibilització ambiental i d’anàlisi en 

la manipulació i gestió de residus amb el grup de joves. 
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  EL VOLUNTARIAT  

El voluntariat és la base de l’entitat. Sense ell, no es podrien dur a 

terme els projectes. Cadascuna de les tasques que es deriven de 

l’activitat de l’entitat és realitzada per persones voluntàries, tant a 

Barcelona com a Ghana, amb els viatges de seguiment i recolza-

ment que es realitzen periòdicament a terreny.  

Des de Barcelona es duen a terme activitats de difusió i sensibilit-

zació sobre la realitat de les persones ghaneses a Barcelona, so-

bre el país del que procedeixen, i en concret sobre el nord de 

Ghana. Es participa en esdeveniments i fires solidàries, es duen a 

terme activitats formatives i de preparació de les noves persones 

voluntàries, etc.  

Fins el moment, són vint-i-quatre les persones que al llarg de 

quasi  tres anys, han viatjat a Ghana, per donar recolzament al 

projecte;  involucrant-se moltes d’elles posteriorment en les activi-

tats de l’entitat a Barcelona.  

El personal contractat per CEHDA GHANA està Ghana, i són per-

sones de la comunitat. 
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  INFORME  

VOLUNTARIAT 
 

Els voluntaris són la base del projecte de Cehda.  

En un primer viatge l’any 

2007 a Ghana varen marxar 

tres persones voluntàries ca-

talanes amb un de Ghana. 

Junts varen iniciar el projec-

te CEHDA Children’s Project. 

A Barcelona es va continuar 

el recolzament al projecte ini-

ciat junt amb les persones de Ghana residents a Barcelona. Un 

cop a la ciutat, i a través d’una nova voluntària que va viatjar al 

Octubre, es va fer seguiment del que es va iniciar a l’estiu. Des de 

Barcelona es va participar en fires i activitats de sensibilització. 

A l’estiu del 2008 varen marxar sis persones més, en grups de dos 

i acompanyats per una antiga voluntària i pel president de 

l’entitat, per fer recolzament i dinamitzar el projecte durant els 

mesos de juliol a setembre. 

A l’octubre varen marxar tres persones més i al gener 2009 una 

altre persona de Ghana es va desplaçar a terreny.  

Durant els mesos de juny a octubre del 2009 han viatjat a Ghana 

10 persones voluntàries, i el mes de Gener del 2010 quatre per-

sones més tenen previst col·laborar amb el projecte a terreny.  

Totes les despeses derivades dels desplaçaments a Ghana i el se-

guiment són assumides per les persones voluntàries, així com les  

activitats dutes a terme a Barcelona. 

Els voluntaris, en definitiva, són els que pensen, proposen i duen 

a terme les activitats dels projectes, essent aquestes tant perso-

nes catalanes com ghaneses. 
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Des de CEHDA pretenem que les iniciatives vinguin tant de Gha-

na, i de la comunitat amb la que es treballa, com de Barcelona, 

per a que hi hagi una retroalimentació constant i on el treball 

sempre es dugui a terme de manera horitzontal i consensuada. 

 

Volem seguir ampliant el grup de treball a Barcelona, i construir 

un espai de coneixença i apropament entre la comunitat ghanesa i 

la catalana. 
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  Projectes Ghana 
 

 

Agost 2007 

Durant l'estiu del 2007 tres Joves de Catalunya, van participar en 

el primer intercanvi cultural Barcelona - Sawla, i van viatjar cap 

allà acompanyats d'en Iddrisu Rashid Abubakar, fundador de 

l’entitat.  Després de parlar amb els ”Elders” del poble (gent  gran 

i molt respectada) i arrel de la proposta d'un professor del poble, 

es va veure la possibilitat de crear el “Children's Project of Sawla”, 

projecte principal de CEH-

DA.  

Es varen seleccionar 12 

nens/nenes del poble en-

tre 3 i 9 anys, que 

haguessin perdut un o 

dos dels progenitors i 

dels que els seus fami-

liars en tenien cura. 

Els objectius del projecte que es van plantejar eren els següents:  

• Assistència dels nens a escoles del poble. CEHDA s’encarregaria 

de matricular-los. 

• Assistència al projecte totes les tardes de dilluns a divendres de 

15 h. a 18 h. on s'impartirien classes de reforç i hàbits de salut  

i higiene. 

Es va pensar que seria bo crear un espai de reunió pels nens en el 

qual poguessin realitzar totes les activitats; i es va començar a 

comprar el material per a la construcció d’una aula.  

A finals d'Agost 2007 s'acaba el primer intercanvi; s'han contractat 

2 professors per mantenir el projecte allà i s'ha començat la cons-

trucció de l'aula. 
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Octubre 2007 

Marxa cap allà una voluntària catalana, durant tres setmanes, per 

supervisar el projecte. 

Aquesta anada té com objectius: 

• Aportar informació a l’entitat a Barcelona de com està funcio-

nant el projecte a Sawla, ja que durant el mes d'agost es van 

iniciar moltes coses. 

• Equipar una zona com a oficina per tal de tenir un lloc on guar-

dar el material. 

La voluntària queda molt contenta de l'anada a Sawla i aporta 

molta informació. 

 

Juliol i agost 2008 

Al Juliol  2008 es dona un segon intercanvi cultural Sawla- Barce-

lona. Entre els mesos d'estiu, 6 voluntaris i 2 acompanyants van 

cap a Sawla en torns de tres setmanes, duen cap allà material es-

colar i activitats a dur a terme amb els nens i nenes del projecte. 

Aprofitant la seva estada allà s’obté informació de primera mà  

sobre el funcionament del projecte, es realitzen activitats amb els 

nens i reunions tant amb els professors com amb les famílies dels 

infants. S'aprofita per realitzar la compra d'uniformes per els nens, 

una taula, dos bancs, així com dos terrenys del poble per construir 

un centre multiusos i una biblioteca en el futur. 

Es contracta un vigilant per les nits per controlar l'aula i l’oficina ja 

que cada vegada hi ha més material. 
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Un pas molt important per l’entitat que s’assoleix al mes de juliol 

és la donada d’alta de l’ONG en el registre d’entitats de Ghana, tot 

fent difusió de l’entitat en els ministeris i l’Ambaixada Espanyola. 

També s’obre un compte corrent a Ghana.  

En  acabar l’aula, s’acondicionà amb taules, cadires i una pissarra.  

Es fan reunions amb les famílies dels nens del projecte per tal de 

fer un seguiment i d’assegurar la seva continuïtat. També es fa 

reunió amb futures famílies que demanen formar part del projecte 

quan puguem ampliar a més nens. 

Cal destacar una tasca que duen a terme els professors del pro-

jecte, i que consisteix a recopilar informació del poble i la seva 

gent, per tant es tracta de fer una prospecció de Sawla i per Saw-

la.  

Es preparen dues reunions molt importants amb el personal con-

tractat a Ghana: reunió per signar i ratificar els contractes i reunió 

de seguiment. En ambdues reunions es recorden les intencions de 

l’entitat, es parla de la importància de realitzar un bon treball des-

tinat a tots aquests nens i nenes, i s’obre un torn de dubtes i sug-

geriments en el qual tothom participa obertament i surten noves 

propostes i activitats molt interessants per CEHDA.  
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  Octubre 2008 

 

Dues voluntàries acompanyades d'una responsable de CEHDA van 

a Sawla tres setmanes. Els objectius d'aquest viatge són: 

• Supervisar el projecte. 

• Acompanyar als professors per a fer ús dels materials escolars 

duts allà durant el segon Intercanvi Cultural Barcelona - Sawla 

2008.  

Durant l'estada allà també s'aprofita per marcar els terrenys com-

prats uns mesos abans i comprar una taula i dos banc per tal de 

que els nens puguin menjar a l'aire lliure i no en pupitres destinats 

a fer activitats escolars.  

Després d'un any de projecte es veu una evolució molt marcada 

dels nens, en relació a diferents aspectes: 

• als vincles creats entre ells, amb els professors i amb els volun-

taris que van cap allà. 

• a nivell de coneixements de llengua anglesa, ja que és possible 

comunicar-se amb ells amb relativa facilitat i a nivell de conei-

xements en general. 
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  Juny a octubre de 2009 

 

Durant els mesos de Juny a Octubre, 10 persones voluntàries han 

viatjat a Ghana, sempre de manera esglaonada.  

El projecte amb els nens i nenes, el “Cehda Children’s project”, 

funciona molt bé i de manera autònoma i els i les voluntàries  par-

ticipen bàsicament fent alguns jocs al final del dia i acompanyant 

als professors en el que els demanen, però dediquen la major part 

del seu temps a recolzar nous projectes. Amb el Cehda Children's 

Project es fan sortides culturals com la Visita a Mole National Park. 

Visita al Mole National Park 
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  Els nous projectes iniciats són: 

• La neteja dels terrenys comprats i el seu cultiu amb blat de mo-

ro i mongetes locals (mentre no tenim diners per construir, 

cultivem) 
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• Construcció d’una latrina “compostera”; que permetrà 

fer compost amb les desfetes, no contaminant així ni el 

terra ni l’aigua freàtica. 

 

 

 

• Dinamització i formació del Grup de Joves “Youth” de Sawla, 

sobretot  en l’àmbit de la salut i en l’àmbit ambiental. Aquest 

grup es constitueix a partir d’un col·lectiu, la majoria homes, 

d’entre 17 i 40 anys que no tenint feina volen començar a fer 

quelcom a nivell comunitari que pugui revertir en el benestar 

del poble i en el seu mateix.  
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 Alfabetització de persones adultes que formen part del 

grup Cultural on es reuneixen periòdicament per a ballar i 

mantenir la cultura de les diferents tribus del poble. 
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Activitats a Catalunya 
A Barcelona CEHDA  du a terme activitats de sensibilització i difu-

sió, per a donar a conèixer els projectes que realitzem.  Totes les 

activitats es duen a terme per persones voluntàries, tant ghaneses 

com catalanes. 

Una relació de les activitats més visibles realitzades fins al mo-

ment:   

Any 2007 

• Juliol 2007 - "Nit Solidaria BCN amb Ghana" a la Sala Be Cool 

de Barcelona, on es realitza una presentació de l’entitat i de les 

activitats que es duen a terme. 

• Octubre 2007 - “1ra Setmana d'Àfrica”: A finals d’Octubre 

l’entitat participa a la Primera Setmana d’ Àfrica realitzada al 

Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb un stand  amb in-

formació i fotos sobre els projectes que duem a terme. 

• Aquest mateix dia es realitza una xerrada en una trobada de 

joves de la COCAT (Coordinadora d’ Organitzadors de Camps de 

Treball de Catalunya)  

• Desembre 2007 - Reunió oberta amb possibles nous voluntaris: 

on assisteixen  unes 20 persones. 

• El diari  “SÌ, se puede”, publica una entrevista sobre CEHDA.
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  Any 2008 

• Febrer 2008 – Ràdio Estel: retransmet una entrevista 

amb CEHDA de 30 minuts. 

• Setembre 2008: Celebració Dia de Ghana al Convent de Sant 

Agustí. 

     

• Maig 2008 – Barnàfrica: Participació a la fira de l’ Estació del 

Nord de Barcelona. On aportem música, del grup “ Revolution”, 

i un stand amb informació. 
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• Juny 2008 – “2na Nit Solidària Barcelona amb Ghana”: 

Concert benèfic a la Sala Zacaries de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Novembre 2008 – Concurs de Fotografia: Una de las voluntàries 

de l’estiu 2008 guanya el primer premi del IV Concurs de Foto-

grafia Digital per a Joves Voluntaris de la Fundació Montblanc.  

• Desembre 2008 – Concert de Nadal i presentació de la memòria 

d’activitats. 
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   Any 2009 

• 13 Juny: Festa Solidària al Masnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 24  al  27  Setembre: Participació amb un stand a la 14a Mostra 

d’Associacions de Barcelona  a la Plaça de Catalunya. 
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• 3 Octubre: participació a la taula rodona de la Trobada 

de Voluntàries i Voluntaris Internacionals 2009 del CO-

CAT.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 9 Octubre: Xerrada sobre Ghana dins el marc de xerrades que 

organitza “Coneguem el Món” al Centre Cívic Les Basses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 al 9 d’Octubre: Exposició de fotos al Centre Cívic Les Basses  

• 9 Octubre: Participació al programa de ràdio, en directe, “El Mi-

rador” de Ràdio Trinitat Vella. 
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• 10 al 19 Ocubre: Participació a la Tercera Setmana Afri-

cana de Barcelona 

 

 

• 19 Octubre: participació en el Fòrum Àfriques realitzat a Barce-

lona, amb la participació d’entitats africanes i catalanes. 

 

 

 

• 19 Desembre: Participació a la Fira de Solidaritat de Cubelles 

2009.                                              
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 Informe econòmic 
2007 

Gairebé el 85% dels ingressos de l'entitat provenen de donacions, 

aportacions, quotes de socis i col·laboradors. Tan sols el 13,49% 

dels ingressos provenen de la venda de material promocional de 

l'associació i artesania del país. 

Durant l'any 2007, les despeses més grans van ser degut a la 

compra de material de construcció de l'aula (la major part dels di-

ners invertits provenien dels ingressos de la festa benèfica realit-

zada el juny del 2007), el sou de les persones contractades a 

Ghana i la manutenció i despeses derivades del projecte.  

• Ingressos any 2007: 960 € 

• Despeses  any 2007: 754,58€ 

 

2008 

Exactament durant el 2008, el 73,72% de les despeses es varen 

realitzar a Sawla i només el 26,28% a Barcelona.  

Per altre banda, tenim el 26,28% de les despeses, que s' han rea-

litzat a Barcelona, i que es desglossen de la següent manera: pre-

paració d'esdeveniments i compra de material de sensibilització i 

difusió  i despeses derivades de la gestió i seguiment del projecte.  

La diferencia entre les despeses i els ingressos del 2008 (dèficit de 

2327.8€), ha estat compensat amb el romanent del que teníem de 

l'any 2007 gràcies a la festa benèfica realitzada el juny del 2007, 

anomenada anteriorment, on es varen recaptar 2500€. 

• Ingressos any 2008: 8.552,43€ 

• Despeses any 2008: 10.880,32€ 
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   2009 

El 87.06% del ingressos procedeix de donacions i quotes de socis, 

el 12.94% restant procedeix de vendes en fires i esdeveniments 

solidaris. 

El 74.67% dels recursos s’han destinat a despeses directes del 

projecte a Ghana, el 25.33% restant han estat despeses de gestió 

(telèfon, correus) i inversions per a l’execució de fires i esdeveni-

ments. 

 

• Ingressos any 2009:    8105.93 € 

• Despeses  any 2009:   8503.81 €
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   Testimoni de 

Voluntariat 
Clàudia PERIS GARCÍA-DURÁN 

Estudiant d’Educació Social 

25 ANYS, voluntària de CEHDA 

Àfrica era un somni per mi. Segur que hem sentit moltes vegades 

aquesta frase; ens oblidem, quan la diem, que Àfrica és massa 

gran com creure-la tota ella un somni. El veritable somni es troba 

entre la gent, i cada racó mereix ésser somniat. Per això, per mi, 

Ghana era aquest somni, ho era Sawla i les seves persones, i, so-

bretot els nens i nenes de CHILDREN PROJECT, el projecte que 

CEHDA tenia entre mans. Vaig conèixer CEHDA a través d’algunes 

de les persones que havien iniciat l’entitat, que ja coneixia d’una 

altra entitat en la que havia format part com a voluntària; confia-

va en elles, i creia que si havien muntat alguna cosa amb les se-

ves mans, havia d’ésser bo, ho havia de ser perquè eren gent llui-

tadora. Marxava a finals de juliol, era març i començava la forma-

ció per anar cap a Sawla, vaig conèixer cinc voluntaris més que 

anirien cap allà, i junts vam anar preparant el necessari per Saw-

la: jocs, prospecció, etc. 

Quan vam arribar el meu company de viatge i jo a Sawla, ja hav-

íem passat cinc dies a Ghana; vàrem fer d’aquell viatge d’Accra a 

Sawla, llarg, per tal d’anar-nos acostumant a tot a poc a poc, 

d’anar veient aquella nova realitat, la cultura arrelada, la màgia de 

les coses... Vam passar de la costa, del sud de Ghana, al nord. Es 

pot veure com canvia el paisatge, i també les creences i la vida de 

les persones. Quan vàrem arribar a Sawla, el poble del Rashid, tot 

eren emocions, incertes i alegries. 

S’arrepleguen tants sentiments 

a dins teu que no saps quin 

començar a pair primer.  
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Vaig començar pel dubte, ho sentia tot tan nou; el canvi és tan 

gran que un no pot deixar de fer-se moltes preguntes sobre la vi-

da que dus, i la vida de la gent en general. Val a dir que aquest 

sentiment es va anar convertint en un que no es pot descriure en 

paraules però que l’anomenaré “un anar compartint vida”, i vaig 

finalitzar, al cap de 35 dies aquella estada, amb una gran alegria 

per haver estat allà, i una immensa tristesa perquè ja era hora de 

partir i encara volia quedar-me treballant amb el projecte. 

Vaig conèixer uns nens meravellosos del projecte als quals vull 

tornar a veure algun dia. No els oblido, ja que el fet de formar 

part de CEHDA en l’actualitat, fa que cada activitat, cada cosa que 

es faci, sigui pensant en ells, en el millor per ells. Penso que hem 

d’aprendre tots plegats a cuidar de la infància, a estimar als nens 

tal com són; i a tractar-los dignament considerant la seva llibertat 

i els seus drets. Pensem que això depèn de tots, que és una res-

ponsabilitat col·lectiva de tots, i no d’uns quants que anomenem 

voluntaris i que enviem al que anomenem sud.  

Te’n adones de moltes coses quan et dones l’oportunitat de tenir 

una experiència d’aquestes al que s’ha anomenat tan erradament 

el “sud”. Te’n adones que moltes vegades es té la sensació de que 

vas a aquests llocs a “ajudar” a aquelles persones que ho necessi-

ten, o fins i tot parles amb molta gent que volen marxar a l’Àfrica 

per ajudar com diuen a “aquests pobrissons”. En realitat un no 

pot anar amb aquesta idea missionera i assistencialista perquè es 

veu abocat al fracàs de la seva mateixa persona; és pensar que tu 

pots donar-los alguna cosa però ells no a tu, ells només estan per 

rebre i tu per donar. I es creure que la seva vida està buida, quan 

els anomenem “pobrets”. Jo valoro molt el compartir, i per mi no 

hi ha millor experiència que anar allà on vagis amb la predisposi-

ció de donar de tu i de rebre de l’altre. No amb la certesa d’ajudar 

a aquells que et trobis –potser abans et necessites ajudar a tu 

mateix, i no et vols adonar...- sinó amb les ganes boges de com-

partir. Aquest era el meu punt de partida en anar cap a Sawla, 

cap més. Tens vida, comparteix-la, allà on vagis; des de l’escola, 

el treball, de festa, de vacances, amb la família, i fins i tot si 

marxes a Sawla.  
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Aprenent també a valorar la seva llengua, el gonja, vull dir aquella 

paraula que ells mai es cansen de repetir amb un somriure:  

    ASSAN KU SUN, Gràcies! 

 

 

 


