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Promovent l'educació bàsica
per a tots els nens i nenes

Humana, ONG analitzada
per la Fundació Lealtad

Editorial
Afrontem un nou any carregats
d'il·lusió i projectes: el complex
escenari social i econòmic en què
ens trobem no ha de frenar la
nostra il·lusió per a seguir
avançant tant mitjançant la
nostra activitat aquí, al nostre
entorn més proper, com als països del Sud on duem a

Humana Fundación Pueblo
para Pueblo ha estat
analitzada per la Fundació
Lealtad sobre el grau de
compliment dels Principis
de Transparència i
Bones Pràctiques després de l'anàlisi i el treball conjunt dut
a terme per ambdues organitzacions durant els últims mesos.
Els resultats de la seva anàlisi es poden consultar a
www.fundacionlealtad.org

terme programes de cooperació. Perquè sabem que,
amb això, som capaços de millorar les condicions de
vida de milers de persones tant aquí com en
nombrosos països d'Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia.
És hora , a més , de fer balanç de l'any que acabem de

La participació en una auditoria d'aquestes característiques
reflecteix i enforteix el compromís amb la transparència
que Humana té des de la seva creació el 1987. La tasca
desenvolupada de la mà de Lleialtat ha suposat un pas més en
el procés de millora contínua que promovem per tal
d'optimitzar la nostra gestió.

concloure. La nostra activitat no és aliena a les
dificultats per les quals travessa bona part de la
societat. Tanmateix, hem aconseguit afermar durant
2013, mantenint les xifres de recollida, al voltant de

La Fundació Lleialtat és una institució sense ànim de lucre
constituïda el 2001. La seva missió és fomentar la confiança
de la societat espanyola en les ONG per a fomentar la
cooperació amb elles.

18.000 tones de tèxtil usat recuperat (4.600 a
Catalunya) promovent, a més, noves solucions per a la
recollida.
La millora dels processos de classificació i valorització
d'aquest tèxtil i de la gestió de les nostres botigues ha
permès seguir creant ocupació i mantenir els nivells de
suport als diferents programes que duem a terme.
I tot això gràcies al teu suport, com a ciutadà, i al dels
més de 230 ajuntaments i 200 empreses privades que
col·laboren amb nosaltres. Junts serem capaços de
seguir afrontant nous reptes.

L'auditoria de Lleialtat consta de 9 Principis generals i 47
sotsprincipis. Humana compleix íntegrament 41 d'aquests 47
sotsprincipis.
Entre els principis complerts figuren els de funcionament i
regulació de l'òrgan de govern, planificació i seguiment de
l'activitat, transparència en el finançament i pluralitat de la
mateixa. Quan una ONG incompleix un Principi, tal com
explica la pròpia Lleialtat, vol dir que no segueix una de les
recomanacions de Transparència i Bones Pràctiques definida
per la Fundació. L'incompliment no significa en cap cas que
l'ONG estigui cometent anomalies o irregularitats.
Consulta l'informe complet de la Fundació Lleialtat a
www.fundacionlealtad.org

Elisabeth Molnar
Directora General

FOTO DE PORTADA: La imatge correspon a una escola
primària en una zona rural a Cabo Delgado, Moçambic: una
professora en pràctiques ensenya a escriure a un dels seus
alumnes, com a part de la seva formació com a docent.

Descarrega els nostres
materials
Entra a www.humana.cat i descarrega
els nostres butlletins trimestrals, la memòria
i la resta de materials que editem per tal
d'oferir-te una completa informació sobre
nosaltres.

Premi al suport de ciutadans i col·laboradors públics i privats
El canvi climàtic ha estat protagonista
que reciclem, cada vegada que fem un
tractament dels residus adequat, des del
de l’Humana Day, amb especial
atenció al treball que Humana duu a
meu punt de vista, a l'Oficina Espanyola del
Canvi Climàtic, li ve de perles. Perquè són
terme davant d'aquest fenomen, al
emissions que vostès estan estalviant i que
voltant de l'adaptació i mitigació de les
estan estalviant als espanyols també a nivell
seves conseqüències i millorant la vida
de les comunitats dels països del Sud en
global, a nivell mundial".
què estem presents. Els esdeveniments
Jesús Martínez Linares, expert en canvi
organitzats a Barcelona, Madrid i
climàtic, fundador i president de l'Associació
Sevilla han servit de marc per al
Ambientalista Sustenta i ambaixador del
lliurament dels IV Premis Humana de
projecte "The Climate Project" d'Al Gore,
Reciclatge Tèxtil, que suposen un
Salvador Samitier, cap de l'Oficina Catalana de Canvi
va destacar a Sevilla el treball d'Humana en
reconeixement al suport que els
Climàtic, durant la seva intervenció a l’Humana Day BCN.
relació al canvi climàtic. I va parlar dels
ciutadans proporcionen als programes
següents
tres
nivells:
"Reciclatge
tèxtil, que evita emissions de CO2,
de protecció de medi ambient, cooperació al desenvolupament al Sud
sensibilització ciutadana i sostenibilitat
i ajuda social a Catalunya i Espanya mitjançant les seves donacions de
dels programes de cooperació als països
tèxtil a través dels contenidors ubicats gràcies als acords amb
del Sud, en què estan involucrats més
ajuntaments i entitats privades. Consulta els premiats a humana.cat
de 70.000 petits agricultors".
Durant la seva intervenció com a ponent a l’Humana Day a Barcelona,
Salvador Samitier , responsable de l'Oficina Catalana de Canvi
Climàtic, va destacar que "reaprofitar, reciclar o no malgastar són
decisions quotidianes que només depenen de la nostra voluntat . Tots
hi tenim una responsabilitat". A Madrid, Susana Magro, directora de
l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, va destacar que "cada vegada

Samitier: “Reaprofitar, reciclar o no
malgastar són decisions quotidianes
que només depenen de la nostra
voluntat”

Obre a Oviedo "El Ropero de Humana", un
nou espai per a la recollida de tèxtil usat

La Fundació, amb el
bàsquet

La Fundació ha inaugurat a
Oviedo "El Ropero de
Humana", un nou espai per a la
recollida de roba i calçat usats
situat al carrer Santa Teresa, 17,
baix.
"Aquest és el primer rober que
Humana obre a Espanya, amb ell
posem en marxa una nova
L'espai compta amb un modern disseny.
fórmula de recollida té com a
objectiu estar més a prop de la ciutadania, que la gent pugui informar-se sobre què
fem i així puguin conèixer el procés de gestió del tèxtil usat", assenyala David
Vázquez, responsable de l'Oficina Tècnica de Recollida d'Humana.
El local està obert de dilluns a dissabte, de 10:30 a 14:30 hores.

La Fundació ha
trobat en el bàsquet
un soci fantàstic: el
14 de desembre va
dur a terme una
campanya
informativa i de
recollida de tèxtil
usat al Pavelló Sant
Pau, del Cajasol
Club Bàsquet Sevilla, coincidint amb el seu
partit de l'ACB contra el Bilbao Basket. Durant
la trobada, els videomarcadors i “videowalls” del
pavelló van emetre informació de la tasca de la
Fundació.

L'obertura de "El Ropero de Humana"significa també una aposta de l'entitat per la
creació d'ocupació i la inserció sociolaboral a Astúries. Humana ha contractat
una persona per a atendre el rober, a través de la intermediació laboral d'FSC Inserta,
l'Associació per a l'Ocupació i la Formació de Persones amb Discapacitat de la
Fundació ONCE.

Alhora, Humana ha començat a col·laborar amb la
Federació Catalana de Bàsquet, organitzant
campanyes de recollida en diverses trobades i
tornejos. Anota el teu millor triple amb la
teva roba usada.

La Fura dels Baus 'vestirà' roba second hand d'Humana
El novembre passat vam col·laborar
amb Matadero Madrid i l'artista
japonès Yuta Nakajima, en una
instal·lació amb tèxtil integrada dins
del programa de residències del
Ranchito.

El cercle virtuós d’Humana i el
reciclatge tèxtil té una parada
intermèdia: la cultura. A través del
préstec o la cessió de roba usada a
companyies teatrals , productores de
cinema i televisió i artistes
independents, donem suport a
diverses manifestacions culturals.

A Barcelona, s'ha estrenat l'obra
"Diabòliques", creada per Mariana
Al març, La Fura dels Baus
Yáñez i Consuelo Barrera, ànimes de
estrenarà a Sidney l'òpera 'Madame
la companyia La Cuentista, que ha
Butterlfy', vestint més de 40 dels
posat en marxa aquest projecte
teatral. Bona part del vestuari que
personatges amb roba de segona
utilitzen els protagonistes ha estat
mà.
El dissenyador Josep Abril, seleccionant roba per a La Fura dels Baus.
cedit per Humana. El mateix ha passat
El dissenyador Josep Abril, acompanyat de Begoña Simón, van
amb "La cambra de les dones", d'Ícaro Teatre, representada
seleccionar personalment més de 200 peces tant per personatges
recentment a la Sala Ivanow de Barcelona.
femenins, com masculins i infantils. El mateix Abril explica: "Volíem
roba de segona mà perquè és totalment real'.
És la 'Cultura Reciclada'.

Botiga 'Només Vintage' a
Barcelona

‘Personal Shopper’ a Granada

Atenció personalitzada i gratuïta a Camí de Ronda, 152, Granada.

La botiga està situada al carrer Astúries, 41, al barri de Gràcia.

El 13 de gener va reobrir les seves portes la botiga del carrer
Astúries, 41, en ple barri de Gràcia de Barcelona, convertida
en un espai exclusiu per a peces i articles vintage. Compta amb
una decoració i ambientació molt retro, alhora que
sostenible, gràcies a caixes de fruita de fusta i palets industrials
reutilitzats.
Més info a facebook.com/HumanaTiendasSecondHand

La botiga de Camí de Ronda, 152, a Granada, ha estat l'escollida per
estrenar un nou servei als establiments d'Humana. Es tracta del 'Personal
Shopper' o, el que el mateix, l'atenció personalitzada i gratuïta per
aconsellar als clients què escollir en el moment de la compra. En realitat
aquest servei ja s'ofereix en totes les nostres botigues, tot i que d'una
manera més informal. A partir d'ara es dedica a cada persona que ho
desitgi, mitjançant cita prèvia, més temps per poder-les aconsellar.
L'objectiu és implantar aquest servei en altres establiments de la xarxa de
botigues.

MÉS MODA SOSTENIBLE. La xarxa de botigues second hand de moda
sostenible i solidària d'Humana compta a Madrid amb un nou establiment. Situat al carrer Cea
Bermúdez, 13, disposa de 140 metres quadrats de superfície, distribuïts en una sola planta, capaç
d’oferir 4.000 peces de dona, home i nen, així com complements i tèxtil de la llar.

Per una educació de qualitat per a cada nen i nena
El 2030 el món necessitarà
3,3 milions de professors
de primària i 5,1 milions
de professors
d'ensenyament secundari
per a proporcionar a cada nen
una educació bàsica, d'acord
amb un informe recent de la
UNESCO.

de 44 Escoles de Formació de
Professors a l’Àfrica i l’Àsia.
"Una dimensió teòrica rigorosa es
combina amb una forta

experiència pràctica, ja que tots
els alumnes duen a terme un
període de pràctiques a les escoles
primàries properes, connectant
amb això els coneixements
adquirits a les classes, com a
alumnes, i a les escoles, ja com a
Amb l'objectiu de tombar les
professors. A més, el pla d'estudis
barreres per aconseguir una
està orientat directament cap a la
educació de millor qualitat,
El 2030 seran necessaris més de 8 milions de professors de primària i secundària
lluita contra la pobresa, adaptat al
reduir el dèficit de docents i
per proporcionar a cada nen educació bàsica.
context local”, explica Jorgen
potenciar el seu paper en el
Ohre, director de l'Escola de Professors de Maputo, Moçambic.
desenvolupament dels ciutadans a nivell mundial, la UNESCO celebra
anualment el Dia Mundial del Professor.
El lema de 2013 va ser ‘Una crida per als mestres'. “Les habilitats
dels docents i els coneixements professionals són el factor més
important per a una educació de qualitat. El Dia Mundial del Professor
es va centrar en una crida perquè els mestres i mestres rebin una
formació inicial apropiada que després es completi amb formació
contínua", afirma Irina Bokova, directora general de la UNESCO.
Els professors transmeten coneixements i valors als infants, oferint-los
una educació i habilitats suficients per a la seva futura incorporació al
món laboral; per això són els principals contribuents a l'educació de
qualitat. Per Humana, que també es va unir al Dia Mundial del
Professor, els professors són agents qualificats de canvi a les escoles
locals i les comunitats rurals més grans. És per això que, el 1993,
algunes de les organitzacions d'Humana People to People van
comença la formació de professors de les escoles rurals de Moçambic.

Els estudiants tenen el repte de ser actius en les seves diferents
tasques diàries ja sigui durant les classes, a les escoles primàries en
les que tenen les seves pràctiques tres dies a la setmana, com a totes
les activitats que s'han d'organitzar al centre. Els professors juguen un
paper fonamental perquè els estudiants assoleixin bons resultats amb
sistemes d'educació eficaços, afirma l'Institut d'Estadística de la
UNESCO. L'escenari actual s'enfronta a dos reptes principals:
assegurar que hi hagi prou mestres a les aules i garantir que estan
ben formats. "Massa sovint, els mestres segueixen tenint baixos
nivells de qualificació, estan mal pagats i tenen una baixa condició
social", denuncia l'informe de la UNESCO.

Avui gradua anualment uns 4.800 mestres de primària a través

Humana és nou membre del Task
Force on Teachers for Education For
All (EFA), de la UNESCO

Mandela, descansi en pau

Jugar per aprendre

Humana
Fundación
Pueblo para
Pueblo i la resta
d'organitzacions
que formen part
d'Humana
People to
People volen expressar el seu condol per la mort de Nelson Mandela,
una de les figures més importants de la història recent d'aquest
planeta. La lluita contra l'apartheid a Sud-àfrica va suposar l'origen
d'un moviment de persones basat en l'humanisme solidari del que van
emergir moltes de les organitzacions que avui pertanyen a Humana.

Durant els últims mesos, i aprofitant
el període nadalenc en què els nois i
noies tenen més temps lliure, l'àrea
d'Educació per al
Desenvolupament de la Fundació
ha multiplicat la seva activitat,
promovent tallers i esdeveniments a
Catalunya, Andalusia, Astúries i
Comunitat de Madrid.
Segueix tota l'actualitat de la nostra
tasca de sensibilització a través de
humanaenaccion.wordpress.com

Més Educació per al
Desenvolupament a Catalunya.

www.humana.cat

TU enCAIXES? : Converteix el teu espai en
un univers solidari

Notícies breus

La Fundació ha llançat TU enCAIXES?, una nova
campanya que busca la participació directa dels
comerços de proximitat i d'altres espais. El lema de
la campanya és "Si unim totes les nostres caixes,
potser ja no ens preguntarem si estan mig plenes o
mig buides'.

.Nous contenidors a Ripollet
Humana ha instal·lat 11 contenidors de
recollida selectiva de roba usada als carrers
de Ripollet, hi farà una aportació econòmica
anual per a accions socials i també lliurarà
bons d’ajuda a l’àrea de Serveis Socials i Gent
Gran per a bescanviar-los per roba “second
hand” a les botigues.

Amb un petit gest, col·locant una caixa per a la
recollida de roba i calçat usat, els establiments
contribueixen a la cooperació al desenvolupament,
a la protecció del medi ambient i a la creació de llocs de treball. Amb la seva participació en
aquesta campanya es converteixen en prescriptors d'una iniciativa el principal repte de la qual
és aconseguir que la gent se senti identificada i participi. TU enCAIXES? pretén aconseguir
que el públic adquireixi el costum de donar la seva roba usada dipositant-la en una de les
caixes de la campanya.

.Bons socials per a Montgat i Castellar
del Vallès
Humana ha lliurat a l’Ajuntament de Montgat
i Castellar del Vallès 30 i 25 bons d’ajuda
respectivament per valor de 30 euros
cadascun que permeten adquirir roba de
segona mà a persones necessitades. Les
butlletes es poden bescanviar a qualsevol de
les 12 botigues “second hand”.

Participar en aquesta campanya és molt senzill:
- Instal·lació de la caixa, amb la nostra ajuda, en un lloc visible i accessible
- Col·locació del cartell i els flyers que acompanyen la campanya en un lloc visible
- Selecció d’un espai en l’aparador, porta o finestres per l'adhesiu que distingeix l’establiment
com a participant a la campanya
- I ja està: nosaltres ens encarreguem de la recollida i gestió del tèxtil
Són ja més de 100 establiments a tot Catalunya
els que s'han unit ja a la campanya. Segueix tota
l'actualitat de TU enCAIXES? a través de Facebook i
de Twitter.

*Provença, 500

*Av. Meridiana, 314

*Provença, 167

*Hospital, 91

*Viladomat, 51

*Astúries, 41

*Travessera de Gràcia, 80-82

*Creu Coberta, 110

*Av. Paral·lel, 85

*Santa Eulàlia, 116

*Ronda Universitat, 19

(L'Hospitalet de Lobregat)

*Roger de Llúria, 9
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HUMANA
Fundación Pueblo para Pueblo és una fundació
inscrita al registre de Fundacions Assistencials del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb el
número 08-0347. Membre i cofundador de
Federación Humana People to People
SEU CENTRAL
Pol. Ind. L'Ametlla Park
C/ Aiguafreda 12
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel: (+34) 93 840 21 82

Imprés en paper 100% reciclat

.Reformes a la botiga de Meridiana
Hem reformat la botiga “second hand” de
l’avinguda de Meridiana per a atendre millor
als seus clients i als amants de la moda
sostenible i solidària. Té una superfície de
venda de 200 metres quadrats i està dividida
en dues plantes: la inferior es destina a la
venda de roba (té una capacitat d’unes 6.000
peces, depenent de la temporada) i la
superior, a magatzem.

Humana us desitja un Felic 2014

Botigues HUMANA a Catalunya

.Units amb sabateries Marlo’s i
Pedralbes Centre
La Fundació ha impulsat una campanya de
recollida selectiva amb una quinzena de
sabateries Marlo’s; la iniciativa convidava als
clients a donar les seves sabates velles i
rebien a canvi un descompte de 3 euros per
cada parell. També hem unit esforços amb
Pedralbes Centre: per cada kg de roba
introduïda al contenidor Humana, el centre
comercial regalava un euro en concepte de
xec regal.

