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Paraules del 

Fundador 
L’any 2007  es va crear CEHDA amb l’objectiu de treballar i recolzar la comunitat d’on 
jo vinc, Sawla, al Nord de Ghana, i d’ajudar a les persones procedents d’Àfrica que 
arribaven a Europa arriscant les seves vides i enfrontant-se a una dura realitat, com 
m’havia passat a mi uns anys abans.  

Els objectius que perseguíem al fundar l’associació van ser: 

 Informar als joves de la meva comunitat sobre la realitat d’Europa, per tal que 
les seves expectatives, esperances i somnis no estiguessin només posades en el 
viatge a Europa. 

 Mobilitzar a la gent jove del nord de Ghana per portar a terme un treball 
cooperatiu i de millora dins de les comunitats. 

 Recolzar als nens i nenes més desfavorits a cobrir les seves necessitats 
(educatives, alimentàries i sanitàries), així com a les persones amb 
discapacitats físiques que no es poden valdre per si mateixes. 

 Recuperar les pràctiques tradicionals que s’han perdut al llarg dels anys. 

Han passat ja varis anys des de llavors i els mateixos objectius segueixen vigents. 

En aquests anys hem començat a treballar amb els joves de Ghana en varis projectes 
mediambientals i cooperatius, hem posat en marxa amb èxit un projecte d’ajuda a 15 
nens de Sawla i estem col·laborant en varis projectes a Barcelona per a la inserció 
social de persones immigrants. 

Hem après molt, hem crescut una mica i hem incorporat a l’entitat a més gent 
interessada amb els mateixos objectius. 

Tot i així, encara queda molt per fer.  

 

 

 

 

Rashid Abubakar Iddrisu 

Fundador de CEHDA. 
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Aspectes de l’Entitat 
DADES 

 Nom: Cultural Environmental Human Development Association 

 Col·laboradors: 14 

 Socis-Donants: 14 

 Socis Actius: 10 

 Voluntaris: 20 persones voluntàries. No disposem de personal remunerat. 

 Lloc d’actuació: Nord de Ghana i Catalunya. 

 Finançament: Subvencions públiques, Fons de Finançament privat, donacions, 
quotes de socis, fires i festes solidàries. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 President: Iddrisu Rashid Abubakar 

 Secretari: Richard Badu Agyemang 

 Tresorera: Naima Salrà Camps 

 

OBJETIUS DE CEHDA 

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 culturals, activitats 
de voluntariat a Ghana recolzant projectes de desenvolupament local i a través de 
l’acollida, acompanyament i dinamització del col·lectiu africà en situació vulnerable a 
Catalunya.  

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 necessitats bàsiques. 

 Potenciar i recuperar les expressions culturals tradicionals pròpies que s’han 
anat perdent i que són un element de reafirmació cultural. 
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TIPOLOGIA DE PROJECTES 

CEHDA ha posat en marxa varis projectes i activitats que s’han desenvolupat al llarg 
del 2010, originant-se amb els de l’inici creats l’estiu del 2007. 

Durant aquest any s’ha treballat activament en: 

 Les activitats de dinamització i sensibilització a Barcelona 

 En el Projecte CEHDA Children’s Project a Ghana 

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

 En el cultiu amb medis locals i de manera ecològica d’un camp.  

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

El personal contractat per CEHDA GHANA està a Ghana, i són persones de la 
comunitat. 
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Informe de 

Voluntariat 
Els voluntaris són la base dels projectes de Cehda. 

L’any 2010 han col·laborat amb Cehda a Ghana 20 voluntaris procedents de diferents 
llocs, entre ells, els integrants del grup musical Barcelona Ghana Revolution (BGR), que 
van recórrer el país en gira durant el mes d’agost. 

Les i els voluntaris arriben a l’entitat pel seu propi interès, moguts per voler recolzar 
els projectes a Ghana així com les activitats que es realitzen aquí amb el col·lectiu 
africà. Els voluntaris reben una xerrada informativa sobre els tipus de projectes i la 
filosofia de l’entitat. Si reafirmen el seu interès, participen en una sessió formativa 
sobre les aspectes culturals de la població africana, el projecte migratori en el que la 
majoria de les persones africanes es sotmeten per venir a Europa, la realitat de la seva 
arribada, etc. per tal de capacitar-los amb la informació suficient per a poder 
transmetre-la a Ghana, on generalment, desconeixent totalment aquesta realitat. 

Un cop els/les voluntaris/es tornen de Ghana, es fa una sessió conjunta de valoració de 
l’experiència. D’altra banda, les persones que participen activament de Cehda a 
Barcelona, realitzen reunions periòdiques. Les persones que han sigut voluntàries de 
Cehda, encara que de forma puntual, se les convida a participar a totes les fires, 
festes, xerrades i esdeveniments que Cehda realitza/participa. 

Totes les despeses derivades dels desplaçament a Ghana i seguiment que es realitza 
des de Barcelona, són assumides pels voluntaris/es, així com les de les activitats 
realitzades a Barcelona (transports a les reunions, àpats, etc.) 

Els voluntaris, en definitiva, són el que pensen, proposen i porten a terme les activitats 
dels projectes, essent tant persones catalanes com ghaneses. 

Des de Cehda es pretén que les iniciatives vinguin tant de Ghana y de la comunitat 
amb la que es treballa, com de Barcelona, per tal que hi hagi una retroalimentació 
constant o on el treball sempre es porti a terme de manera horitzontal i consensuada. 

Volem seguir ampliant el grup de treball a Barcelona, i construir un espai de 
coneixement i apropament més ampli entre la comunitat ghanesa i catalana. 
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Projectes Ghana 
 

Els projectes que s’han desenvolupat a Sawla durant el 2010, són els següents: 

 Col·laboració de 20 persones voluntàries per a recolzar els projectes. 

 Children´s Project: projecte de reforç escolar, sanitari i alimentari de 15 nens i 
nenes de la comunitat amb dificultats econòmiques i acollides en famílies 
extenses. 

 

 

 

 Dinamització i formació del Grup de Joves “Youth” de Sawla, sobretot a l’àmbit 
de la salut i ambiental per tal d’explorar possibles vies laborals que 
contribueixin a un desenvolupament personal i social sostenible i 
autogestionable. Aquest grup es constitueix a partir d’un col·lectiu, la majoria 
homes d’entre 17 i 40 anys, que no tenien feina i volien fer quelcom a nivell 
comunitari que pugui revertir en el benestar del poble i en si mateixos. En 
aquest context s’ha treballat en les següents accions: 

 Cultiu de blat de moro i mongetes locals a un terreny comprat durant el 
2009 per ús dels usuaris i autofinanciació dels projectes amb el posterior 
objectiu de poder construir un edifici per a les activitats formatives un cop 
hi hagi més pressupost. 

 Construcció d’una latrina “compostera” que permetrà fer compost amb les 
deposicions, evitant així la contaminació de la terra i l’aigua freàtica. S’ha 
treballat amb els “Youth” per la de sensibilitzar-los i capacitar-los perquè ells 
mateixos treballin amb al resta del poble l’ús de la latrina. 
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 Informar sobre la realitat del viatge cap a Europa de la mà de persones que 
migrat de forma irregular i activitats de dinamització i formació per tal de 
buscar alternatives pels joves que volen migrar. 

 Realització d’un Taller de Salud Sexual i Reproductiva a un grup de dones del 
poble, por part d’una voluntària. 

 Realització d’un Taller de realització de llibretes al mateix grup de dones, per 
part d’una altra voluntària amb l’objectiu de capacitar-les amb una nova via 
laboral.  

 Creació de la banda musical intercultural de CEHDA, Barcelona Ghana 
Revolution (BGR),  amb músics catalans del Taller de Músics (Barcelona) que 
van viatjar a Ghana el mes d’agost per realitzar una gira de concerts solidari 
com a intercanvi cultural, sensibilització i donar a conèixer l’entitat. 
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Activitats a 

Catalunya 
A Barcelona, Cehda porta a terme activitats de sensibilització i difusió per a donar a 
conèixer els projectes que realitza. Totes les activitats són realitzades per persones 
voluntàries, tant ghaneses com catalanes. 

Durant l’any 2010, les activitats més destacades de la organització a Catalunya, van 
ser: 

 Activitats de formació i sensibilització a Barcelona, donant a conèixer la cultura 
ghanesa i la realitat de les persones que migren, explicant entre d’altres, el 
viatge pel desert, el mar i les condicions d’arribada. Es realitza a través de 
xerrades, festes i/o participació a fires. 

 Acollida, informació i acompanyament de persones africanes en situació 
vulnerable a la ciutat de Barcelona, donant-los a conèixer, de la mà d’altres 
persones africanes, els recursos socials de la ciutat, facilitant-los amb 
l’aportació de títols de transport pels seus desplaçaments i recolzant-los en la 
cobertura de les seves necessitats bàsiques. 

 Classes formatives de castellà i català i activitats lúdiques de coneixement de 
l’entorn en persones africanes en situació vulnerable. 

 Formació, derivacions i acompanyament sanitari a persones africanes en 
col·laboració amb l’Hospital de Vall d’Hebron i la Unitat de Salut Internacional 
de Drassanes.  

 Xerrades formatives a escoles sobre la realitat del viatge de les persones del 
Àfrica Sudsahariana fins els nostres països, la seva arribada i les seves 
dificultats. 

 Xerrades formatives a personal tècnic d’entitat d’acollida sobre la realitat 
cultural de les persones ghaneses i nigerianes. 

 Sessions de mediació a l’Hospital Psiquiàtric Benito Meni de Sant Boi del 
Llobregat amb persones ghaneses amb problemes de salut mental. 

 Participació a fires solidàries i festes per a la divulgació dels objectius de 
l’entitat i la recaptació de fons (Mostra d’Entitats de la Mercè, Fira Solidària de 
Cubelles, Ripollet, Festa Solidària al Masnou, Concert Solidari a la sala Luz de 
Gas, etc.). 
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Informe econòmic 
El 57,41% dels ingressos de l’entitat procedeixen de donacions i quotes dels socis, el 
15,96% de subvencions i el 26,63 restant procedeix de vendes i esdeveniments 
solidaris.  

El 58,62% de los recursos s’han destinat a despeses directes dels projectes de Ghana, 
el 14,48 % a projectes de Catalunya i el 26,90% restant a despeses de gestió (telèfon, 
enviament de correspondència, material d’oficina, etc.) i inversions per a l’execució de 
les festes i esdeveniment solidaris. 

• Ingressos any 2010: 15.688,33 € (Increment del 93,29% respecte 2009) 

• Despeses 2010: 17.537,02 € (Increment del 106,23% respecte 2009) 
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Testimoni d’un 

Voluntari 
Rodrigo Pérez 

37 anys. Voluntari de Cehda 

 

Una experiència inoblidable 

Segons el que preveiem, vam aterrar a l’aeroport d’Accra sobre les tres i mitja de la 
matinada d’un divendres 15 de gener i després de passar un dia a Accra fent alguns 
encàrrecs i acostumant-nos a les altes temperatures, ens vam plantar a l’estació 
d’autobusos amb la idea d’adquirir alguns bitllets per a Sawla, seu dels projectes de 
Cehda a Ghana. 

El viatge a Sawla, dura unes 12 hores i a travessa paisatges plens de colors que van 
des del verd intens del sud de Ghana al vermell de les seves terres fins el groc de l’àrid 
nord. Durant el camí es pot parar a Kumasi, antiga capital de l’imperi Asanti i que acull, 
segons expliquen, el mercat més gran de l’oest d’Àfrica. Altres voluntaris han realitzat 
el viatge navegant el llac Volta i diuen que val la pena. 

 

 

 

Sawla és un tranquil poble de carretera al nord-est de Ghana, al vell mig de la sabana 
africana al costat d’un petit estany, aparentment dedicat a l’agricultura.  Sobre ell ens 
van explicar que hi habitaven alguns cocodrils però ens va sembla la típica broma per 
estrangers, tot i que la veritat és que no ens vam banyar per a comprovar-ho. 

És difícil determinar quants habitants té Sawla ja que viu molta gent a cada casa i no 
hi ha cap institució que porti aquestes dades; però disposa d’escoles, alguns hostals, 
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diferents botigues i un mercat. La gent és encantadora. Tot el món et saluda d’alguna 
en alguna de les 8 llengües que parlen pel poble, els nens, al veure’t passar criden 
“Brownie!!!”. 

La vida a Sawla és d’allò més tranquil·la però molt diferent a Europa. Ens aixecàvem 
bastant aviat, sobre les set del matí, però a aquesta hora la resta de la gent ja portava 
hores en marxa. Un cop apartàvem la mosquitera, sortíem al sol, esmorzàvem a 
l’entrada de la casa un cafè o té i una truita i, finalment, ens dutxàvem. La dutxa en sí, 
és un petit recinte fet de blocs de formigó i l’aigua es porta en cubells des d’una font 
propera, així com tota l’aigua de la casa excepte la que es beu, que és mineral i es 
compra en bosses de plàstic de mig litre. 

Al costat de la dutxa hi ha un magnífic arbre, sembla ser un arbre de mangos, ideal per 
llegir o fer una migdiada a la seva ombra. També et protegeix per rentar la roba, tasca 
a la que ens dedicàvem un matí a la setmana. Tot això sempre acompanyants de galls, 
gallines, pollets, porcs, cabres, gats, algun que altre gos i infinitats de nens. 

 

 

 

Els matins els dedicàvem a llegir, anar a comprar al poble, visitar alguna escola i a 
preparar les activitats de la tarda a les que assistíem a les classes de reforç dels 15 
nens organitzades per dos membres de Cehda. Els nens són molt atents i educats i 
s’ho passen d’allò més bé amb qualsevol cosa. També ens reuníem amb el grup dels 
Youth uns tres cops a la setmana, és el grup d’adults encarregats de portar a termes 
els projectes mediambientals de Cehda, com la construcció de la latrina, parlàvem amb 
ells sobre les diferències de viure en un o altre continent. 

Un parell de dies vam anar a Wa, una ciutat a 100 Km al nord de Sawla, on hi ha 
bancs i internet i es poden comprar algunes coses que no es troben a Sawla. El viatge 
en autobús o Tro-tro (minibus) fins allà és una experiència única. L’autobús no surt fins 
que està ple, però ple de veritat, 5 ocupants per fila i s’espera el que faci falta. Després 
es va parant a cada poble on baixen alguns viatgers i immediatament pugen d’altres 
passant per sobre de qui estigui al mig, de manera que sempre està ple. L’autobús en 
si no deu tenir menys de 30 anys i la temperatura ambient sol rondar els 40 graus. En 
alguns pobles pel que passa, s’apropen a la finestreta venedors ambulants d’aigua, 
menjar o qualsevol altre utensili. Que venguin aigua, que sol estar bastant fresca, 
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s’agraeix enormement. Davant qualsevol contratemps, et deixen anar la frase per 
estrangers favorita per aquestes terres, “This is Africa”. 

També vam poder comprovar que no és un mite que les postes de sol africanes siguin 
les més boniques del món. Són simplement espectacular. Sens dubte, “This is Africa”. 

 

 


