RECICLATGE TÈXTIL:
MEDI AMBIENT I
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

1. Presentació
Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una organització no governamental per al
desenvolupament (ONGD) que implementa projectes de cooperació a Àfrica, Amèrica Llatina
i Àsia mitjançant la gestió dels recursos tèxtils procedents de la roba usada. La Fundació
compta, a més, amb un programa d'educació per al desenvolupament i un programa
d’agricultura social a Catalunya.
L’organització disposa de 5.000 contenidors per a la roba usada col·locats a tota Espanya, més
de 1.300 dels quals estan distribuïts a Catalunya gràcies als acords de col·laboració establerts
amb 230 ajuntaments i prop de 200 entitats i empreses privades. Al 2012 es van recollir 18.182
tones de tèxtil usat, 4.600 a Catalunya.
La Fundació disposa de 29 botigues de venda de roba de segona mà a Barcelona (12), Madrid
(13), Sevilla (2) i Granada (2), respectivament, que generen els recursos necessaris per al
finançament dels programes de cooperació.
Humana compta actualment amb més de 350 empleats. Forma part de la Federació Humana
People to People, que agrupa 35 organitzacions a nivell mundial.

Que fem amb la roba

2. Reciclatge Tèxtil = Estalvi
Des de la seva creació l’any 1987, Humana treballa a favor de la
gestió eficaç i eficient del tèxtil, una filosofia que té molt sentit en
una societat on el consum de roba i calçat provoca que el volum de
peces de roba rebutjades augmenti de manera progressiva any rere
any.
La Fundació compta amb un equip especialitzat de 35 persones i 24
vehicles que cada any recorren 1,9 milions de quilòmetres per tal
de recollir la roba i el calçat usat dipositats als 5.000 contenidors
disponibles a tota Espanya.
Un cop recollit, el tèxtil té dos destins:
1. Plantes de classificació d’Humana a L’Ametlla del Vallès (Barcelona), Leganés
(Madrid) i Valderrubio (Granada).
2. Empreses de reciclatge.
A les plantes, un equip especialitzat format per 100 persones s’encarrega de la classificació de la
roba amb l’objectiu d’optimitzar el procés de reciclatge tèxtil.

HUMANA, 25 anys compromesa amb el RECICLATGE TÈXTIL i amb els
més de 800 ajuntaments i 500 entitats privades amb les quals col·labora.

3. Molt més que reciclatge tèxtil
La posada en marxa del servei de recollida de tèxtil d’Humana dóna una resposta eficaç i
indispensable als reptes medi ambientals als quals ens enfrontem, fomentant la
reutilització i el reciclatge tèxtil.
El reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir part del volum dels
residus generats, donant una segona vida a una roba que d’una altra manera aniria a parar a
l’abocador. Amb la reutilització de la roba i el calçat s’aconsegueix, també, disminuir el
consum de recursos naturals com l’aigua o els combustibles fòssils, així com dels
fertilitzants i pesticides que s’utilitzen en la fabricació de matèries primeres per a la
indústria tèxtils .
A més, reutilitzant o reciclant el tèxtil es redueixen les emissions de CO 2

3R
Fruit de la tasca d’Humana es
de

roba

usada

que

REDUEIX

aniria

a

el volum

l’abocador,

es

REUTILITZA la majoria de roba que es llença i
es facilita el RECICLATGE tèxtil de roba en mal
estat que pot ser transformada en altres productes.

Prova de la importància del reciclatge tèxtil és que la producció d’un quilogram
de cotó suposa:
1.
2.
3.

Un consum de 6.000 litres d’aigua
L’emissió de 3,6 kg de CO
L’ús de 0,6 kg de fertilitzants i 0,3 kg de pesticides
2
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4. Cooperació per al Desenvolupament
Els programes de cooperació d’Humana es desenvolupen en sis àmbits principals:

*Educació
*Agricultura i Desenvolupament Rural
*Desenvolupament Comunitari
*Energies Renovables i Eficiència Energètica
*Prevenció de Malalties Contagioses
*Assistència i Emergència

A més dels recursos obtinguts a partir de la gestió de la roba usada, Humana rep fons externs per
a finançar part dels projectes de cooperació.

Més de 30 organismes públics han col·laborat o col·laboren actualment amb la Fundació, entre els
que hi trobem la Comissió Europea, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID), la Generalitat Valenciana o l’Ajuntament de Madrid, entre d’altres.

Tot això ha permès que al 2012, Humana impulsés programes de cooperació a 13 països de
l’Àfrica, Amèrica del Sud i l’Àsia.

El reciclatge tèxtil permet l'obtenció de fons per a la cooperació al desenvolupament.
*
Heus aquí alguns exemples de les iniciatives que es poden dur a terme amb aquests fons:

Amb 1.000
euros: construcció
d'un pou i una latrina
que beneficiaran a
50 persones durant
2 anys

Amb 1.500
euros: formació
durant un any
d'un professor de
primària que
donarà classe a 1.500
nens i nenes
durant una mitjana
de 30 anys

5. Educació per al Desenvolupament
Medi Ambient, Canvi Climàtic, Reciclatge, Desenvolupament a través del coneixement sobre els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni o la bretxa Nord-Sud són els temes principals dels
Programes d’Educació d’Humana, dirigits bàsicament a la població escolar, a les seves famílies i a
d’altres col·lectius. Part dels fons generats amb la gestió del tèxtil són utilitzats en la sensibilització de
la població a través de:
:

*Programa “Tu fas el Món”: consisteix en
trobades i tallers per a nens i nenes de 7 a
12 anys, els seus familiars i professors i
associacions de diferents tipus.
*Pro gr am a
“ Titell es
per
al
Desenvolupament” a Col·legis i Centres
Comercials per a nens i nenes de 7 a 12
anys i els seus familiars : l’objectiu d’aquest
taller és fomentar la creativitat mitjançant
l’elaboració de titelles amb material
reciclat, d’aquesta manera aprenem a
reflexionar sobre les petites accions que els
ciutadans podem realitzar per a contribuir
al desenvolupament sostenible i al
progrés de les comunitats.
*Programa d’Exposicions Itinerants sobre
medi ambient, cooperació i educació per al
desenvolupament per a tots el públics.

6. Acció Social
El Programa d’Acció Social que Humana desenvolupa reverteix part dels recursos obtinguts amb
la recollida de roba i calçat usat cap als seus col·laboradors, que al seu torn, canalitzen aquesta
ajuda cap a families amb necessitats a nivell de vestimenta bàsica. Aquesta iniciativa beneficia
anualment a milers de ciutadans que poden adquirir peces de roba a la nostra xarxa de botigues
de manera gratuïta a través dels Bons d’Ajuda.
L'objectiu del Programa d'Agricultura Social d'Humana és promoure aquest tipus d'agricultura
oferint suport tècnic i econòmic a diverses entitats catalanes considerades d'interès social.
La Fundació col · labora a més amb organitzacions locals en àmbits com la inclusió social i l'ajuda
a determinats col · lectius amb dificultats.
Humana genera igualment ocupació a Catalunya: avui més de 150 persones formen l'equip de
l'organització.
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