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Cooperació a Xina:
la paradoxa
del gegant
asiàtic
Nova botiga
de roba usada

Humana,
adjudicatària del
contracte de residu
tèxtil de Madrid

Participa en l’Humana Day 2011

Editorial
Cada consumidor d'Europa i EUA
malgasta cada any, de mitjana, uns
100 quilos d'aliments enfront dels
entre 6 i 11 quilos per càpita de
l'Àfrica subsahariana o Àsia , segons la
FAO. Es tracta de 1.300 milions de
tones que bé es perden en el procés de
collita o acaben directament en les escombraries . El problema
de desaprofitament és infinitament major als països
industrialitzats, on els ciutadans "llancen aliments
perfectament comestibles a les escombraries", una vegada que
han estat posats al mercat i no han trobat comprador, segons
la FAO. Aquestes xifres són esgarrifoses, tenint en compte que
el nombre de persones que sofreix gana crònica a tot el món
ronda els 1.000 milions. És hora d'actuar, sens dubte, des de
dos fronts completament diferents però alhora
complementaris. D'una banda, tractant de reduir en gran
mesura aquests prop de 100 quilos d'aliments que cada any
malgastem els ciutadans del Nord. Per a això és necessari
promoure programes d'educació que fomentin un consum
responsable en els quals prevalguin els productes locals i
convidar a les grans superfícies comercials i als fabricants al fet
que promoguin envasos en els quals prevalgui la qualitat de
conservació dels aliments, per sobre d'una presentació
espectacular. I, a més, promoure sistemes que permetin que
els aliments peribles es destinin a altres cadenes alimentàries,
com les dels animals, una vegada que no són aptes per als
humans. I el més important, per assegurar una nutrició
correcta per a tota la humanitat, és indispensable enfortir els
programes centrats en la seguretat alimentària, l'agricultura i
el desenvolupament rural.

Acord amb ACOTEX
Humana i l'Associació Empresarial de Comerç Tèxtil i
Complements (ACOTEX) han aconseguit un acord en el marc
del Programa Destocka de la Fundació, que el seu objectiu és
fomentar la cooperació al desenvolupament entre empreses de
tèxtil, calçat, fabricants de moda a l'engròs, intermediaris,
botigues, boutiques o grans superfícies oferint-los la
possibilitat de gestionar els estocs de roba i calçat dels quals
vulguin desfer-se.
Humana es responsabilitza de la gestió d'aquests estocs amb
la finalitat d'obtenir els majors recursos possibles per als
programes de cooperació que s'estan duent a terme. En
l'actualitat al voltant d'unes 800 empreses formen part de
ACOTEX. Més informació en www.acotex.org

Actualitat Humana
Participa en l’HUMANA DAY 2011
La Seguretat Alimentària serà l'eix central de discurs i debat de
l'Humana People to People Day 2011, que se celebrarà el
proper 22 de setembre. Es tracta d'un esdeveniment
internacional de caràcter anual en el qual participen prop
d'una vintena d'organitzacions de la Federació Humana People
to People a Europa amb l'objectiu donar a conèixer la labor
que es duu a terme als diferents països en els quals està
present la federació internacional a través dels diferents
programes de cooperació.

Si bé Humana treballa en l'actualitat en els últims detalls del
programa d'aquest esdeveniment, algunes de les activitats que
es duran a terme seran la Jornada de Portes Obertes en les
centrals de L'Ametlla del Vallès (Barcelona), Valderrubio
(Granada) i Leganés (Madrid), que inclourà una visita guiada i
la cerimònia de lliurament dels II Premis Humana de Reciclatge
Tèxtil, amb la presència de representants dels ajuntaments i
entitats privades guardonades. A més, el dia 21 s'organitzarà,
a Madrid, una taula rodona dedicada a seguretat alimentària,
amb la participació d'experts i convidats de Moçambic.
Al llarg del mes de setembre tindrà lloc una exposició
fotogràfica itinerant, també dedicada al tema central de
l'Humana Day, per varis dels municipis col·laboradors de la
Fundació de Madrid i Barcelona. Aquesta exposició, a més,
estarà disponible per a tots aquells col·laboradors que ho
sol·licitin una vegada se celebri l'Humana Day. Unes altres
accions previstes són el programa d'activitats en una selecció
de les 20 botigues d'Humana, amb l’objectiu de difondre la
importància de la seguretat alimentària per afavorir el progrés
de les comunitats del Sud. El programa d'activitats de
l'Humana Day pot sofrir modificacions pel que et convidem a
seguir tota l'actualitat de l'esdeveniment a través de
www.humana-spain.org

Recollida
Adjudicació del contracte del residu
tèxtil de Madrid

Diagonal Mar s’uneix a la xarxa
d’HUMANA
El Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona s'ha unit a la
xarxa d'Humana gràcies als dos contenidors de roba i calçat usat
que s'han situat en el hall del pàrquing 1 del complex.
A més, Diagonal Mar i Humana han organitzat durant el mes de
maig tallers de titelles destinats als més petits, amb l'objectiu de
conscienciar-los de la importància del reciclat com a mecanisme
de protecció del medi ambient.
Els nens i nenes van gaudir de valent d'aquests tallers, fabricant
titelles a partir de roba usada.

El passat 11 d'abril es va fer pública a través del Butlletí Oficial
de l'Estat (BOE) la formalització del contracte de gestió del servei
públic de gestió de roba i residus tèxtils dipositats en diversos
punts, promogut per l'Ajuntament de Madrid, i adjudicat a
Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

Botigues
HUMANA i la Fundació Aura, units
per la integració

Aquest contracte permetrà a Humana la col·locació de més d'un
centenar de contenidors en diversos punts nets i altres
instal·lacions municipals a Madrid. La proposició d'Humana
complia amb els requisits del plec de prescripcions tècniques i en
el plec de clàusules administratives particulars. La col·locació dels
contenidors va començar a mitjan mes de maig.
L'adjudicació d'aquest contracte és la culminació d'un treball de
més de 10 anys a la capital d'Espanya en favor de l'optimització
del reciclatge tèxtil com a mecanisme per a la consecució de
recursos que es destinen a la millora de les condicions de vida
dels països del Sud.

Acord amb IKEA Oviedo
Humana i el centre IKEA d'Oviedo han arribat a un acord de
col.laboració en virtut del qual s'ha procedit a la col.locació d'un
contenidor per a la recollida de roba i calçat usat en el pàrquing
del complex comercial. D'altra banda, des del passat 1 de juliol
les instal.lacions d'Humana a Astúries es troben en una nova
ubicació, concretament al Carrer A, Parcel 9 del Polígon Industrial
Asipo, a Llanera.

El 10 de maig va tenir lloc la incorporació de Lídia Guilló a l'equip
de la botiga d'Humana situada al carrer Provença, 167 de
Barcelona. La incorporació de la Lídia es va produir després de
concloure un període de pràctiques de tres mesos, en els quals es
va integrar positivament en la dinàmica de l'organització. Les
pràctiques de la Lídia s'han dut a terme en virtut del conveni de
col·laboració amb la Fundació Aura.
Lidia és un exemple de superació i esforç per a tots nosaltres.
Estem segurs que esdevindrà una experiència estupenda tant per
a ella, com per a la resta de persones que formen part de l'equip
d'Humana. Més informació sobre la Fundació Aura en
www.projecteaura.org.

Setena botiga de roba de segona mà
a Madrid
Humana va inaugurar el passat 6 de maig la seva setena botiga
de roba de segona mà a Madrid, concretament en Avinguda
Monte Igueldo, 3, cantonada amb Avinguda de l'Albufera, en ple
cor del madrileny Puente de Vallecas.

El nou establiment compta amb dues plantes i 200 metres
quadrats destinats a venda, en els quals es distribueixen roba i
complements de senyora, senyor i nen, així com calçat i tèxtil de
la llar. En línies generals, aquest establiment, igual que els altres
19 amb els quals compta Humana a Espanya, va dirigit a tres
tipus de clients: primer i principal, aquells que busquen una roba
de certa qualitat a preus baixos, és a dir, persones amb un poder
adquisitiu mitjà amb gust per peces de qualitat, per exemple
joves o població immigrant; segon, aquells que volen col·laborar
amb els projectes de cooperació al desenvolupament de la
Fundació; i, tercer, aquells que busquen peces especials i
úniques.

El 9 de maig el Departament de
“Els recursos
Projectes va organitzar en el Col·legi
obtinguts amb
una trobada sobre cooperació: d'una
aquesta II
banda per agrair als joves la seva
Marxa es
participació en la I Marxa Solidària,
destinaran al
celebrada l'any passat, ja que gràcies
programa
al seu esforç es van aconseguir 2.500
Children 's
euros que s'han destinat a la compra
Town de
de 40 bicicletes amb les quals els
Zàmbia”
estudiants de l'Escola de Formació de
Professors de Inhambane, a Moçambic, poden acudir cada dia a
realitzar les seves pràctiques a les escoles de primària de la zona,
situades a no menys de 10 km del centre on es formen; d'altra
banda, la trobada va servir per conscienciar als joves sobre la
importància de la cooperació al desenvolupament com a eina
perquè nosaltres, des del Nord, contribuïm a millorar les
condicions de vida dels habitants més desfavorits del Sud.
Un total de 180 nens i nenes van assistir a la trobada, el que el
converteix en l'esdeveniment d'Humana sobre educació i
cooperació que major nombre de participants ha obtingut mai.
Moltes gràcies al Col·legi Leonardo da Vinci per la seva
participació.

El programa d’Educació en la
Comunitat de Madrid supera els
1.700 participants

Les peces a la venda en la nova botiga procedeixen de les prop
de 18.000 tones de roba i calçat usat que Humana recull cada
any en els més de 3.650 contenidors amb els quals compta a tota
Espanya. Els recursos obtinguts amb la gestió del tèxtil es
destinen als programes de cooperació en els quals col·labora
Humana.

Educació per al
Desenvolupament
Prop de 100 joves participen en la II
Marxa Leonardo Da Vinci
Prop d'un centenar de nens i nenes del Col·legi Leonardo da Vinci
de Moralzarzal (Madrid) van participar en la II Marxa Solidària,
organitzada pels propis alumnes del centre, entre Segòvia i Coca,
els dies 13 i 14 de maig. Els recursos obtinguts amb aquesta
marxa, gràcies al suport dels patrocinadors, es destinaran al
programa Children’s Town d'Humana a Zàmbia.

El programa d'Educació per al Desenvolupament que Humana ha
dut a terme en la Comunitat Madrid entre gener i juny del
present any ha inclòs diverses trobades i tallers, denominats ’Tu
fas el món’ en els quals, en conjunt, el nombre d'assistents ha
superat els 1.700. El 95% dels participants han estat nens i
nenes de 7 a 16 anys, mentre que la resta han estat dones
membres d'associacions de diversa índole. Alguns dels col·legis
participants han estat el Victoria Kent de Torrejón d'Ardoz, el
Carmen Conde de Las Rozas, l'Àgora de Brunete i el Aldebarán
de Tres Cantos. El programa d'Educació per al Desenvolupament
d'Humana està basat en tres conceptes principals: Canvi Climàtic,
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i Reciclatge.

Cooperació Internacional
La paradoxa del gegant xinès

de la província de Yunnan. El projecte augmentarà la riquesa de
les famílies, millorarà la seguretat alimentària, la gestió de la
terra i l'agricultura sostenible, i la salut i l'educació, incloent una
millor formació per als nens i nenes en edat preescolar.

Aquest projecte representa una interessant mostra de com és
possible transferir experiències d'altres parts del món cap a un
país que encara que és probablement el major exemple del
planeta pel que fa a la reducció de la pobresa, al mateix temps
admet que hi ha una sèrie d'iniciatives, com aquesta, per la qual
precisa col·laboració internacional i l'aplicació d'altres mètodes
de desenvolupament.

L'economia xinesa és la de major expansió al món, amb una taxa
de creixement mitjana de 10% en els últims 30 anys. Entre 1981
i 2005, la taxa de pobresa va disminuir d'un 85% al 15,9%. Un
esforç sostingut del govern per millorar les condicions de vida ha
donat lloc a la creació de 370 milions d'ocupacions, a situar
l'esperança de vida en 73,5 anys i a aconseguir una taxa
d'alfabetització del 94,2%.

No obstant això, malgrat aquests avanços, la pobresa segueix
sent generalitzada a les zones rurals remotes habitades per
minories ètniques. Prop del 9,2% de la població rural a Xina viu
per sota de la línia de la pobresa mentre que s'ha produït un
augment en la desigualtat d'educació i salut. Les persones
pertanyents a grups minoritaris constitueixen una part
desproporcionadament gran de la pobresa absoluta en la Xina
rural (80%). Shalatuo, en el sud-oest de
“Humana
Xina, prop de la frontera amb Tailàndia,
desenvolupa al
Laos i Birmània, és un dels municipis
costat del seu
més pobres de Yunnan. Les deficients
soci local un
condicions de vida dels pobles indígenes
projecte en
es veuen limitades per la falta d'accés a
Shalatuo del
mercats i serveis i les dures condicions
qual es
ambientals.

beneficien
3.000 famílies ”

Al març el Departament de Projectes
d'Humana va visitar la zona per conèixer
la situació del projecte que s'està duent a terme amb el soci local
Yunnan Institut de Desenvolupament. El projecte, finançat per la
Unió Europea i de 42 mesos de durada, tracta de reduir la
pobresa i crear un desenvolupament sostenible de les comunitats
a través d'organitzacions d'agricultors.
El projecte inclou a 3.000 famílies que pertanyen a grups
minoritaris i que viuen en zones rurals, en llogarets muntanyencs

Projecte de desenvolupament
comunitari en Gemena, Congo
Ja són 3.000 famílies les que participen en el projecte
implementat pel soci local HPP-Congo en Gemena, a la província
de Equateur. El projecte, finançat per la Unió Europea, i que
compleix el seu primer any de vida, ha aconseguit organitzar a les
famílies en 80 grups de treball. Això ha possibilitat que les
activitats previstes en relació a la millora de la higiene
comunitària, la salut de les famílies, l'alfabetització d'adults o el
sanejament, entre altres iniciatives, hagin tingut un impacte
directe en la qualitat de vida dels participants. Cal destacar que
s'han engegat cinc centres d'alfabetització que funcionen
activament on 10 professors ensenyen a més de 1.000 persones,
de les quals el 80% són dones. De la mateixa manera, s'ha
capacitat a 800 petits agricultors perquè les seves collites siguin
més profitoses i millorin l'alimentació de les seves famílies i els
seus ingressos. La mobilització activa de la comunitat permet que
la força de l'acció radiqui en els propis individus i d'aquesta
manera s'aconsegueixin els objectius previstos més ràpidament i
els canvis realitzats tinguin major continuïtat en el temps.

HUMANA

Entorn

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’

HUMANA, en el VII Fòrum Alemany de
Responsabilitat Social Corporativa
Al voltant de 375 representants d'empreses i organitzacions no governamentals de l'àmbit
polític i econòmic i de la societat civil, entre les quals figurava Humana People to People,
van participar en el VII Fòrum Alemany de Responsabilitat Social Corporativa, amb
l'objectiu d'establir contactes i intercanviar idees sobre pràctiques estratègiques i entorn
de la RSC. El gran interès en aquest esdeveniment, celebrat recentment a Stuttgart,
demostra que la Responsabilitat Social Corporativa té cada vegada major pes dins de
l'estratègia de les empreses.
Les converses amb els representants de les companyies presents van demostrar que bona
part d'elles duen a terme activitats de RSC, sobretot en l'àmbit de l'educació i la protecció
del medi ambient. Han començat, igualment, a recolzar projectes de desenvolupament a
Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

Humana 2.0

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
Aragó
Vicente Pinies, 34
22580 Benabarre (Huesca)
Tel: 902 170 273
Astúries
Pol. Ind. Asipo
C/ A. Parcela 9
33428 Llanera
Tel: (+34) 985 26 75 99

La Fundació llança el seu nou portal
Amb la finalitat d'establir un diàleg
més fluït amb la societat i difondre
de millor manera la labor de la
Fundació, Humana acaba de llançar
la seva nova plataforma on line,
que conté completa informació de
l'organització, tant a nivell de
projectes de cooperació com de
reciclatge tèxtil i educació per al
desenvolupament. L'objectiu
d'aquesta nova plataforma és servir
d'epicentre de l'activitat d'Humana
en xarxes socials i entorns virtuals.
Com a novetat, inclou un cercador
de contenidors per codi postal i una gran àrea amb tota la informació sobre com
col·laborar amb la Fundació.

Castilla La Mancha
Pedro José, 6, 1ºC
19200 Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
Tel. (+34) 949 26 28 59
Galicia
Lugar de Gandara, s/n
15881 - Sergude- Boqueixon (La
Coruña)
Tel: (+34) 981 51 18 52
Madrid
Pol. Ind. Polvoranca
Camino de Polvoranca, 3
28914 Leganés
Tel: (+34) 91 642 31 89
València
Pol. Ind Fuente del Jarro
C/ Islas Baleares, 32, 1°, despacho 5
46988 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 96 134 16 05

Botigues HUMANA a Espanya
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
*Santa Eulalia, 116
(L'Hospitalet de Lobregat)

Madrid
*Paseo Delicias, 55
*Ríos Rosas, 31
*Atocha, 68
*López de Hoyos, 145
*Marcelo Usera, 70
*Nuestra Señora del Carmen, 7
*Av. Monte Igueldo, 3

www.humana-spain.org / 902 170 273

Granada
*Av. de La Constitución, 20
*Camino de Ronda, 154
Sevilla
*Av. Menéndez y Pelayo, 52
*Feria, 145

