EXPOSICIÓ

La segona vida
de la roba i la
sostenibilitat global

L’EXPOSICIÓ

HUMANA I LA PROTECCIÓ
DEL MEDI AMBIENT
La finalitat social de la roba usada
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou
des del 1987 la protecció del medi ambient
mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme
programes de cooperació al desenvolupament a
l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com d’ajuda
local al territori més proper.

Característiques tècniques
•
•
•
•

Falconboard Blanc 16mm
Plafó amb peanya imprès a una cara a tot color
Midess: 100 x 200 cm
8 originals diferents

La Fundació dota a la roba usada d’una finalitat
social, convertint un residu en recurs gràcies a la
col·laboració dels ciutadans i de les ciutadanes.
Això contribueix al desenvolupament sostenible i
a la sostenibilitat global.

Descripción
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del
1987 la segona vida de la roba amb una finalitat social,
gràcies a la col·laboració de milions de donants anònims
i de milers d’ajuntaments i empreses.
La preparació per a la reutilització del tèxtil usat i la
seva posterior valorització permeten impulsar un model
d’economia circular, facilitant la generació de fons per a
la cooperació al desenvolupament i el suport local i, amb
tot això, afavorint el desenvolupament sostenible.
Aquesta exposició descriu els avantatges i les diferents
vessants d’aquest procés de gestió de l’última part del
cicle de la roba i com, amb un gest senzill, com és dipositar una bossa en un contenidor autoritzat de tèxtil, es
genera una cadena de valor que contribueix a la sostenibilitat del nostre planeta.
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La moda i el seu impacte ambiental

Un respir per al planeta

Cap a una economia circular

La moda és una de les indústries que té un impacte més negatiu sobre el medi ambient.

Humana recull anualment unes 17.000 tones de
tèxtil usat a Espanya gràcies a una xarxa de 5.100
contenidors (4.500 tones i 1.500 contenidors a
Catalunya).

Abandonar el model tradicional d’economia lineal (extreure-produir-consumir-llençar) és imprescindible per a la sostenibilitat del planeta.
També és la clau del Paquet d’Economia Circular
de la Comissió Europea.

La gestió professional d’aquest tèxtil recuperat
permet que anualment es deixin d’emetre a
l’atmosfera 54.000 tones de CO2, tot un respir per
al planeta.

usades poden tenir una segona vida mitjançant
la reutilització o el reciclatge.

La mala noticia

només

A Humana apostem per la reutilització: la peça
més sostenible és la que ja està fabricada!

3,169 Kg de CO2

és la quantitat d’emissió evitada per
cada kg de roba que es reutilitza i no
és incinerat, segons dades
de la Comissió Europea.

El tèxtil,
HUMANA i
l’economia
circular
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de les quals ens desfem anualment
tenen una segona vida.

m at

4 de cada 10 peces

Aquesta quantitat equival a que 3 milions de
cotxes deixin de circular durant un dia o que
856 milions d’arbres deixin d’absorbir elements
contaminants, també en un dia.

ó

al voltant de

9 de cada 10 peces

La preparació per a la reutilització, el reciclatge
de fibres tèxtils i la valorització energètica de la
roba que no es pot aprofitar són les principals
característiques que fan possible aplicar el model
d’economia circular a la gestió del tèxtil usat.
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La bona notícia

era

El fast fashion s’ha estès amb l’objectiu de que
comprem, utilitzem i llencem, en un cercle sense fi.
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La Fundació dota a la roba usada d’una finalitat
social, convertint un residu en recurs gràcies a la
col·laboració dels ciutadans i de les ciutadanes.
Això contribueix al desenvolupament sostenible i
a la sostenibilitat global.
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La finalitat social de la roba usada
Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou
des del 1987 la protecció del medi ambient
mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme
programes de cooperació al desenvolupament a
l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com d’ajuda
local al territori més proper.
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Estalvi de recursos naturals

Què fem amb la roba?

Sabies que…?

L’economia verda,
motor de desenvolupament

La col·laboració anual de més de dos milions de
donants de peces de roba permet posar en marxa
aquest procés de preparació per a la reutilització.

• des del conreu de les matèries primeres fins a
l’arribada de la peça manufacturada al punt de
venda, el consum de recursos naturals és molt
elevat?
• fabricar una samarreta consumeix 2.500 litres
d’aigua i produir uns pantalons texans, 10.000
litres?

roba venuda a
empreses de
reciclatge

planta de
tractament

• produir un quilo de cotó representa l’ús de 0,6
kg de fertilitzants i 0,3 kg de pesticides?
• a més de reduir els residus urbans, la reutilització
suposa un estalvi per a les finances municipals?
protecció del medi ambient

preparació per a
la reutilització
botigues
HUMANA

ÀFRICA

13%

38%

reciclat

valorització
energètica

c. de tractament
de residus

36%

5%

8%

LA PROTECCIÓ DEL
MEDI AMBIENT
La jerarquia de residus

L’economia verda és un model que millora el
benestar de les persones i l’equitat social al temps
que redueix els riscos ambientals.

La Directiva Marc Europea i el Precat20 tenen
en la jerarquia de residus un dels seus principis
fonamentals. A més, estableix l’estratègia per a
avançar cap a l’economia circular.

L’ocupació verda és un dels àmbits de major
creixement de l’economia europea. La gestió
de residus, l’adaptació al canvi climàtic o el
desenvolupament
d’infraestructures
verdes
ofereixen un gran potencial per a la creació de
llocs de treball.

La jerarquia de residus prima la prevenció; si no
és possible, el següent esgraó és la preparació
per a la reutilització, seguida del reciclatge i
altres formes de valorització, inclosa l’energètica.
Per últim, l’eliminació o tractament final en un
abocador.

Per exemple, Humana compta amb un equip de
més de 450 persones, especialitzat en la protecció
del medi ambient i la gestió del tèxtil usat per a
convertir-lo en un recurs.

projectes internacionals
1 PANTALÓ
TEXÀ
=
10.000 L
D’AIGUA

educació i inserció
agricultura i desenvolupament rural
desenvolupament comunitari
prevenció de malalties contagioses
energia renovable i eficiència energetica
assistència i emergència

catalunya
educació per al desenvolupament / sensibilització
suport local
ajuda al vestuari
agricultura amb finalitat social i mediambiental
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