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Balears, Navarra i 
la Rioja s'uneixen 
a la xarxa 
d'Humana 

Programa 
d'agricultura 
social a 
Catalunya 



 

 

Editorial 

La vacuna contra la malària, 

malaltia que està segant la vida 
de centenars de milers de 

persones a l'Àfrica, sembla cada 

vegada més propera. "El preu 

no hauria de ser molt elevat, al 
voltant d'uns cinc o sis euros per dosi", va declarar a 

principis de febrer Pedro Alonso, director de l'Institut 

de Salut Global de Barcelona i investigador de la 
vacuna contra aquesta patologia. Una malaltia que 

causa 1,2 milions de morts anuals, de les quals el 85% 

corresponen a nens i nenes africans de menys de cinc 

anys, segons un estudi publicat recentment per la 
prestigiosa revista The Lancet. 

  

La importància de les vacunes és innegable, tanmateix 

existeix el risc que missatges com aquest atenuïn el 
valor dels programes de prevenció, formació i 

informació i, sobretot, la fortalesa de les pròpies 

comunitats del Sud per a lluitar contra aquesta i altres 

malalties que les afecten.  
 

És a dir, “Només el poble pot alliberar-se de 

l’epidèmia”, una frase que resumeix l’esperit dels 

projectes de cooperació sobre VIH/SIDA d’Humana.  
 
Elisabeth Molnar 

Directora General 

Les xifres del 2011 
indiquen que l'any 
passat Humana va 
recollir al voltant de 

18.800 tones de 
roba i calçat usat. 
Durant aquest exercici 
el percentatge de 
tèxtil classificat per 
Humana que va anar a 

parar als abocadors a causa del seu estat inservible es va 
situar en el 10%, respecte del 15,6% del 2010. Aquest 
considerable descens implica dos aspectes: d'una banda, la 

qualitat i l’estat de les donacions de roba s'ha elevat i, de 

l’altra, l'optimització dels processos de reciclatge 
permeten que cada vegada el nombre de peces en mal estat 
susceptibles de transformar-se en altres productes després del 
corresponent procés sigui més gran. 
  
La resta de la roba classificada per Humana es va destinar a 

les botigues de segona mà de la Fundació (12%), i a 

l’Àfrica (47%). Tenint en compte l’augment de la importància 
del reciclatge tèxtil, Humana organitzarà una jornada tècnica 

en el marc de l’Humana Day 2012, on hi participaran tècnics 
de medi ambient, professionals del tractament de residus i tots 
aquells interessats en aquest tema. 

Reciclatge tèxtil 

Humana optimitza el seu procés de 
gestió del tèxtil 

Humana impulsa l'agricultura social a Catalunya 

Humana ha presentat el seu programa d'agricultura 
social, amb l’objectiu de promoure l'agricultura 
sostenible a Catalunya mitjançant el suport tècnic i 
econòmic a diverses entitats d'interès social. 
 
Tres són els projectes seleccionats d’un total de 22 
iniciatives presentades en aquesta convocatòria. Es 
tracta dels següents: 
  
* Associació Sant Tomàs-PARMO: seleccionada pel seu 
projecte d'agricultura ecològica a la Plana de Vic. 
 
* Amunt.Ebre Empresa d'Inserció: projecte de 
transformació i comercialització de productes 
agroalimentaris ecològics vinculats a la inserció de 
persones en risc d'exclusió social. 
 
* Punt Eco Agroambiental: projecte d’hortoteràpia amb 

persones en risc d'exclusió 
social a la ciutat de Lleida. 
 
Humana parteix de l'experiència 
acumulada als projectes 
d'agricultura i seguretat 
alimentària que desenvolupa als 
països del Sud per impulsar a 
Catalunya models agrícoles 
sostenibles entre organitzacions 
que, a més, exerceixen una 
tasca social ja sigui perquè 
estan especialitzades en la 
producció ecològica o bé 
perquè treballen en l'àmbit de 
l'exclusió. 



 

 

Total Malaria Control, la lluita continua  
La malària causa més de 1,2 milions de morts a l'any, el 

85% de les quals corresponen a nens i nenes menors de cinc 
anys. Això indica que cal seguir promovent campanyes de 

prevenció, formació i informació com les 
que es porten a terme en el marc dels 
projectes que Humana People to People 
implementa als països del Sud. 
 
Aquests projectes contemplen la distribució de 

teles mosquiteres -ja que el mosquit és el 
responsable de la propagació de la malaltia-, 

la formació de voluntaris que col·laboren en les campanyes 

informatives, i la cooperació amb les clíniques locals. 
 

Per exemple, a la província de Yunnan, a la 

Xina, Humana implementa a través de HPP 

Xina el programa Total Malaria Control en 
una àrea propera a la frontera amb Myanmar, 
on bona part de la població està exposada a la 

malaltia. El programa ha involucrat uns 3 
milions de persones durant els últims cinc 

anys. 

La Unión Europea La Unió Europea ha aprovat per primera 

vegada un projecte a Sud-àfrica d'Humana Fundació Poble per 
Poble. Es tracta d'un programa per a la capacitació en els àmbits 

artístic i cultural de joves de 20 comunitats de Soweto, 

Westrand i Durban per millorar les seves condicions de 

vida amb la finalitat que contribueixin al desenvolupament de 
les seves respectives comunitats. És a dir, el propòsit és utilitzar 

la cultura i les manifestacions culturals dels joves com a 
impuls al progrés, primer, dels propis involucrats i, segon, del 
conjunt de les comunitats on viuen. 
 

2.000 joves amb edats compreses entre els 14 i els 35 anys, 
participen en l'acció. L’objectiu és distribuir aquests 2.000 joves 

en clubs de 20 membres cadascun per tal d'implementar les 
accions previstes, i promoure de la millor manera la seva 
mobilització a favor del propi desenvolupament i, en 
conseqüència, el de les seves respectives comunitats. En conjunt 

s'estima que al voltant de 100.000 persones es beneficiaran 

d’aquest projecte de 18 mesos de durada. 

La implementació del 
programa implica 

Humana People to 

People South 
Africa, Gauteng 

Organization of 

Community Arts 

and Culture Centres 
(GOMACC) i la 

Universitat de Girona, a través de la seva càtedra UNESCO de 
Polítiques Culturals i Cooperació i el Grup de Recerca en Gestió i 
Administració de Polítiques Socials i Culturals. 
 

El 13 de juny va tenir lloc a Westrand un acte per a 

presentar les línies fonamentals del programa, on van estar 
presents representants de les entitats involucrades. En el cas de 
la Universitat de Girona, que participa a través de la Càtedra 
UNESCO, compta amb una àmplia experiència en el camp de la 
formació i l'àmbit del 'capacity building' (desenvolupament de les 
habilitats, capacitats, autoestima i autoconfiança de les 
comunitats) així com en la creació de xarxes de col·laboració i 
sinergies entre entitats culturals i organitzacions dedicades a la 
cooperació. 

 

Al marge d'aquest programa, HPP-South Africa desenvolupa a 
l'actualitat molts altres projectes de cooperació a Sud-àfrica, 
sobretot en els àmbits de desenvolupament comunitari, educació 

i malalties contagioses. 

 Comença a Sud-àfrica un nou projecte sobre 
cultura i desenvolupament finançat per la UE 

 “2.000 joves amb 
edats compreses 
entre els 14 i els 35 
anys, participen en 
l'acció” 

La cultura actua com a motor de desenvolupament de les comunitats 

 “Aquesta malaltia 
causa 1,2 milions de 
morts a l'any, d'aquí 
la importància de les 
campanyes de 
prevenció” 



 

 

Durant els mesos d'abril i maig s'han promogut diversos tallers 

i trobades al voltant de reciclatge tèxtil i la protecció del 

medi ambient a diferents municipis de la Comunitat 
Valenciana, entre els quals hi figuren Utiel, Riba-roja de 

Túria, Castalla, Almoradí i Mislata.  Hi han participat més de 
300 nens i nenes. 

Cicle de tallers de titelles i 
reciclatge a València 

El projecte d'Educació 'La Cooperació hauria de 
funcionar' arrenca amb un viatge a Guinea Bissau 

De l'11 al 17 de març s’ha dut a 

terme un viatge a Guinea Bissau 
promogut per Humana on hi han 

participat representants de les 

corporacions municipals d'Amposta, 

Begues, Calafell, Cerdanyola del 

Vallès, Mollerussa i Sant Cugat 
del Vallès, de Catalunya, Santa 

Pola, d'Alacant, i Alboraya, de 

València. Totes aquestes entitats 
mantenen a l'actualitat un conveni 
de col·laboració amb la Fundació per a la recollida del tèxtil usat. 

 
L'objectiu d'aquest viatge ha estat mostrar als participants 

els projectes de cooperació que Humana i el seu soci local, 

estan duent a terme al país. Aquests projectes són possibles 

gràcies, entre altres fons, a les donacions de tèxtil que 
realitzen els ciutadans de tot Espanya, inclosos els d'aquests 

municipis. Són, per tant, la millor mostra que partint de la 
recollida de roba i calçat usat i la seva posterior gestió, és 
possible aconseguir els recursos necessaris per a promoure el 
progrés dels països del Sud. 
 

L'expedició va visitar en primer lloc l'Escola de Formació 

Professional de Bissora, en la qual van poder conèixer les 
noves línies pedagògiques que s'estan implementant per tal de 

millorar la capacitació de joves de 
cara a la seva incorporació al mercat 
laboral.  
 
L'endemà, van visitar el projecte 

Farmers 'Club, a Oio, als voltants 

de Bissora i finançat per l'AECID i la 
EU, en el que hi participen 2.000 
agricultors amb l’objectiu 
d’incrementar la producció d'aliments 
i millorar la nutrició i els recursos 

econòmics de la població rural. A continuació, l'expedició es va 

traslladar a l'Escola de Professors del Futur de Bachil, 
recentment inaugurada. El grup també va visitar el centre de 

ADPP Guinea Bissau on es rep la roba usada procedent de les 
centrals de classificació d'Humana a Espanya. Finalment, van 
acudir a una recepció a l'Ambaixada d'Espanya a la capital on 
van estar presents l'Alcalde de Bissau, el director de Creu Roja al 
país, el representant d'UNICEF i el propi ambaixador.   
 

Aquest viatge s'emmarca dins del Projecte d'Educació "La 

Cooperació hauria de funcionar", que inclou un altre 
desplaçament similar a Cabo Delgado, Moçambic, que tindrà 
lloc a finals d'any i on hi participaran representants d'altres 

municipis col·laboradors de Madrid i Andalusia. 

RECTA FINAL DEL PROJECTE TITELLES AECID. La Fundació 

ha editat el llibre 'Titelles del Mil·lenni. Els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni Vistos des del Sud', en el marc 
del projecte d'Educació per al Desenvolupament, cofinançat per 

AECID, que s’està portant a terme en 20 municipis de Madrid 

i Toledo. Es tracta d'un llibre d'històries explicades per 

nois i noies africans, que aborden diferents àmbits del seu dia 
a dia.  

VISITA D'UN GRUP D’ALUMNES DEL CEIP RELLINARS. El 

febrer passat un grup d'alumnes del CEIP Rellinars va visitar 
les instal·lacions d'Humana a l'Ametlla del Vallès. Durant 
la visita, els nens i nenes van tenir l'oportunitat de conèixer el 

procés de classificació del tèxtil i la importància del 

reciclatge.  

HUMANA, AMB EL TEATRE. La Fundació col·labora amb la 

companyia teatral Il Trancce di le Besthia i la seva obra 
'Víctimes de l'Altar', que s’està representant per tot Espanya.  

L'objectiu del viatge ha estat mostrar els projectes de 
cooperació que s'estan duent a terme al país 

300 nens i nenes han participat en aquest cicle de tallers 



 

 

Obertura de noves botigues 
a Madrid i Barcelona 

Entre març i juny s'ha dut a terme l'obertura de tres noves 

botigues de segona mà d'Humana, de manera que la xarxa de 

la Fundació arriba als 29 establiments a Espanya i Portugal. 

Dues de les obertures s'han produït a Madrid (Carrer Atocha, 33 
i Carrer d'Alcalá, 171) i una a Barcelona (Carrer d'Astúries, 41). 

Les tres llueixen la nova imatge de l'organització, en la que 

destaquen els missatges i les fotografies relacionades amb 

els projectes de cooperació que s'estan duent a terme. Els 
recursos obtinguts a les botigues es destinen a aquests 

projectes . 

Balears, Navarra i la Rioja s'uneixen a la xarxa d'Humana 
L'arxipèlag Balear, Navarra i la Rioja són les tres 
noves comunitats autònomes que s'han unit a la 

xarxa de reciclatge tèxtil i cooperació 
d'Humana, mitjançant la instal·lació de 

contenidors de roba i calçat usat. 

En el cas de les Balears, s'han instal·lat els 100 

primers contenidors als municipis de Alcúdia, 
Algaida, Andratx, Binissalem, Calvià, Felanitx, 

Inca, Llubí, Llucmajor, Manacor, Marratxí, 

Muro, Palma, Porreres, Santa Margalida i Son 

Servera, entre d'altres, en virtut dels convenis de 
col·laboració signats amb diferents ajuntaments i 
entitats privades. 

Quant a Navarra i la Rioja, de moment està confirmada la 

instal·lació de 42 contenidors en localitats com Pamplona, 

Tudela, Mendavia, 

Tafalla, Huarte, 
Estella, Vilafranca o 

Logronyo, gràcies als 
acords rubricats amb 
diverses entitats 
públiques i privades. 

D’aquesta manera, Balears, Navarra i la Rioja se sumen a 

Andalusia, Astúries, Castella la Manxa, Castella i Lleó, 

Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i 

Madrid.  

La xarxa de recollida de roba d’Humana està formada a 

l'actualitat per més de 4.400 contenidors, fruit dels acords de 

col·laboració que l'organització manté amb més de 800 

ajuntaments i 500 entitats privades.  

 “La xarxa de 
recollida de roba de 
l'organització està 
formada per més de 
4.400 contenidors” 

A les Balears ja s'han col·locat més de 100 contenidors 

Estrenem oficines 

Els departaments de Projectes de Cooperació, Educació 
per al Desenvolupament i Comunicació s'han traslladat a 
unes noves oficines a Madrid, situades sobre el 
magatzem d'Humana del carrer Alcalá, 171. L'objectiu 
d'aquest trasllat és comptar amb unes instal·lacions més 
modernes i espaioses per al treball d'aquests 
departaments, i dotar de major visibilitat a la Fundació. 
Els equips de Recollida i Classificació d’Humana Madrid 
continuen a la planta de Leganés.  

El reciclatge tèxtil, universitari 

Humana va participar com a ponent al curs 'Els Residus a La 

nostra Societat: Una Visió Multidisciplinar', organitzat el 
passat mes de març a la Universitat de Granada per la Junta 

d'Andalusia, Ecovidrio, Ecoembes i FAMP. L'objectiu 

principal de l'acció formativa va ser la conscienciació sobre la 

importància de la separació en origen dels residus, 
inclosos els tèxtils. 

La nova botiga d'Alcalá, 171, compta amb 280 m2 de superfície 



 

 

HUMANA  
Fundación Pueblo para Pueblo és 
una fundació inscrita al registre de 
Fundacions Assistencials del Ministeri 
de Sanitat, Política Social i Igualtat amb 
el número 08-0347. Membre i 
cofundador de ‘The Federation Humana 
People to People’ 
 
SEU CENTRAL 
Catalunya 
Pol. Ind. L'Ametlla Park 
C/ Aiguafreda 12 
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
Tel: (+34) 93 840 21 82 
 
DELEGACIONS 
Andalusia  
Camino de Illora s/n 
18250 Valderrubio (Granada) 
Tel: (+34) 958 45 49 12 
 
Calle Fridex 10  
Polígono Industrial Fridex 
41500 - Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Tel : (+34) 954 772 506 
 
Aragó 
Vicente Pinies, 34 
22580 Benabarre (Huesca) 
Tel: 902 170 273 
 
Astúries 
Pol. Ind. Asipo 
C/ A. Parcela 9 
33428 Llanera (Asturias) 
Tel: (+34) 985 26 75 99 
 
Castilla La Mancha 
Pedro José, 6, 1ºC 
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
Tel. (+34) 949 26 28 59 
 
València 
Pol. Ind Fuente del Jarro 
C/ Islas Baleares, 32, 1°, despacho 5 
46988 Paterna (Valencia) 
Tel: (+34) 96 134 16 05 
 
Galicia 
Lugar de Gandara, s/n 
15881 - Sergude - Boqueixón  
(La Coruña) 
Tel: (+34) 981 51 18 52 
 
Madrid 
Pol. Ind. Polvoranca 
Camino de Polvoranca, 3 
28914 Leganés (Madrid) 
Tel: (+34) 91 642 31 89 
 
C/Alcalá, 171, 1ª 
28009 Madrid 
Tel: (+34) 91 432 07 34  
 
Navarra 
Poligono Noain - Esquiroz C/T 30 
31110 Galar 
Tel: (+34) 948 316 357 

Botigues HUMANA a Espanya i Portugal 
Barcelona 
*Provença, 500 
*Provença, 167 
*Viladomat, 51 
*Travessera de Gràcia, 85 
*Av. Paral·lel, 85 
*Ronda Universitat, 19 
*Roger de Llúria, 9 
*Av. Meridiana, 314 
*Carrer de L’Hospital, 91 

*Astúries, 41 
*Santa Eulalia, 11 (L'Hospitalet de 
Lobregat) 
 
 
Madrid 
*Paseo Delicias, 55 
*Ríos Rosas, 31 
*Atocha, 68 
*Atocha,33 

*López de Hoyos, 145 
*Marcelo Usera, 70 
*Nuestra Señora del Carmen, 7 
*Av. Monte Igueldo, 3  
*Alcalá, 312 
*Alcalá, 171 
*Antonio López, 61  
 
Granada 
*Av. de La Constitución, 20 

*Camino de Ronda, 154  
 
 Sevilla 
*Av. Menéndez y Pelayo, 52 
*Feria, 145 
 
Lisboa 
*Av. Almirante Reis,104 B  
*Av. Almirante Reis, 26 A  
*Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7E  

www.humana-spain.org / 902 170 273 

La Dona al centre del 

Desenvolupament és 
l'eix central del discurs i el 

debat de l’Humana Day 
2012, que tindrà lloc 
internacionalment el 

pròxim 27 de setembre. 

Partint d'aquest eix central, 'Women in Action' és el lema que acompanya el logotip i la 
resta de suports de comunicació. A Espanya i Portugal, concidint amb la celebració del 

XXV aniversari, les activitats més rellevants tindran lloc en diverses dates durant el 
mes de setembre. L'Ametlla del Vallès (13 de setembre), Valderrubio (17 de 

setembre), Lisboa (24 de setembre), i Leganés (27 de setembre) seran els 
enclavaments on es realitzaran les habituals jornades de portes obertes i el lliurament dels 

III Premis de Reciclatge Tèxtil. A aquestes activitats s'afegiran altres novetats entre 

les quals destaca una Jornada Tècnica sobre la destinació de tots els nostres productes 
a partir de les donacions dipositades als contenidors de roba. 

Humana Day 2012: ‘Women in Action’ 

Humana, a través de la seva àrea de RSE, dóna suport a les accions del sector privat en el 

marc de les seves activitats en aquest àmbit. Les opcions de col·laborar amb el 

programa de RSE d'Humana són múltiples: 
 

-Sense cap cost per a l'empresa: a través de campanyes de recollida de roba, donació 
de béns o donatius per part dels empleats. 

-De baix a mitjà cost per a l'empresa: tallers de sensibilització per als fills i filles dels 
empleats i tallers sobre cooperació per als propis treballadors. 

-Cost determinat per la pròpia empresa: distribució d'excedents i donatius conjunts 
entre l'empresa i els seus treballadors. 
  

Fundacions com Pryconsa, Mapfre, Tragaluz o Renta i empreses com MRW, Kiwi, 

Sara Lee, Eroski, Camper, Credit Agricole, Vanity Fair o Coronel Tapioca són 
algunes de les entitats que ja han col·laborat amb Humana en l'àmbit de RSE. 

  

Entra a humana-spain.org i descarrega't el nostre programa de RSE, on hi trobaràs 
tota la informació sobre les alternatives per a ser partner d’Humana en aquest 

àmbit. 

RSE, clau en un món globalitzat 


