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La Generalitat acredita la  
feina de la Fundació i li atorga 
el Codi de Gestor de Residus  



 

 

Editorial 

Humana està present a Catalunya 

des de 1987 i durant aquests 26 
anys hem mantingut un 

compromís ferm amb el reciclatge 

tèxtil i amb totes les 

administracions públiques i 
entitats privades amb els quals 

col·laborem. Aquest compromís 

dóna sentit al nostre tret d’identitat que consisteix en 
el que aleshores s’anomenava “ajuda al tercer món” i 

que ara coneixem com a “cooperació internacional al 

desenvolupament”. Tanmateix som conscients de que 

els recursos que obtenim gràcies a la gestió del tèxtil 
també han de revertir a la nostra societat, el que 

podríem anomenar com a “cooperació més propera”.  

 

La vinculació d’Humana als municipis on estem 
presents es manifesta des de fa anys amb el nostre 

programa d’acció social. A més, gràcies als recursos 

que obtenim de la gestió tèxtil procedent de la roba 

usada, impulsem des de l’any passat un programa 
d’ajudes econòmiques per a promoure l’agricultura 

social a Catalunya. La Fundació també col·labora amb 

organitzacions locals en àmbits com l’exclusió social i 

el foment d’hàbits saludables. En aquest sentit, ens 
sentim molt orgullosos d’haver atorgat una beca a un 

projecte anomenat “Valorem el que mengem!”.  

 

La nostra intenció és seguir potenciant la nostra 
activitat en l’àmbit de l’ajuda social, tant en els 

projectes internacionals com en els que tenim més a 

prop.  
 
 

Elisabeth Molnar 

Directora General 

Humana va participar a la IV Setmana de la 

Responsabilitat Social Corporativa (RSC), celebrada el 
juny a Barcelona. La responsabilitat social és un model de 

gestió de les organitzacions i empreses basat en criteris 

responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que 
s’orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu 
desenvolupament sostenible, alhora que contribueix a 
construir una societat millor. 

Més de 350 persones, 80 entitats, empreses i institucions 
es van donar cita a l’event, al Saló del Tinell de Barcelona, 
organitzat per l’empresa Ingenieria Social i l'Associació 
+Responsables. L’objectiu de la jornada va ser reflexionar, 
presentar casos pràctics i recursos entorn la responsabilitat 
social. El responsable tècnic d’Humana, David Vázquez, va 

intervenir en el cicle de conferències amb una xerrada 
titulada “El reciclatge tèxtil com a motor de projectes 

socials”. Va explicar als assistentes l’activitat de la Fundació i 
va insistir en què  “els beneficis del procés productiu serveixen 
per a finançar projectes socials”. “L’activitat d’Humana va 
començar fa 26 anys a Barcelona i avui dia dóna ocupació a 
més de 350 persones. Aquella iniciativa continua tenint molt 
de sentit actualment”, va afegir. 

Tenim nou blog i nou compte 
a Twitter  

David Vázquez, segon per la dreta, durant la seva intervenció a  
la jornada, celebrada al Saló del Tinell de Barcelona.  

FOTO DE PORTADA:  
 
Vanessa Garcia s’encarrega de 
seleccionar la roba en diferents 
categories. A la planta de 
classificació de L’Ametlla del Vallès 
hi treballen 18 classificadors de 

roba i dos de calçat usats.  

Compromís amb la RSC  

La nostra web (humana.cat) 

s’ha reforçat amb un nou blog 

(humanacat-blog.org) que 

recull totes les notícies que 

genera Humana a Catalunya. 

 

A més, l’àrea de comunicació també disposa d’una altra eina: el 

compte a Twitter en català (@humana_cat).  



 

 

La Generalitat acredita la feina d’Humana  
L’Agència Catalana de 
Residus (ACR), organisme 
públic que depèn del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, 

ha concedit el codi de 

gestor de residus a 

Humana. Aquesta 
qualificació  converteix la 

Fundació en l’organització 
social de referència a 
Catalunya en aquest 
camp, en disposar de la 
més gran instal·lació 
específica de gestió de 
tèxtil al territori. 

L’administració considera que la roba usada és un residu i, per 
aquest motiu, l’entitat que els gestiona ha de complir un conjunt de 
requisits tant en el transport i trasllat com en el seu emmagatzematge 
i gestió. Aquest codi, a més, posa de manifest l’alt grau de 
valorització i aprofitament obtinguts: la planta va gestionar 
aproximadament 5.000 tones de roba i calçats el 2012, dels quals 
se’n va reaprofitar un 93%; només el 7% es va enviar a tractament 
final.  

El procés per a aconseguir el codi de gestor de residus s’ha allargat un 
any, període durant el qual tècnics municipals i empreses externes han 
inspeccionat les instal·lacions de l’Ametlla del Vallès  per a tenir-ne 

totes les garanties 
legals. “Aconseguir 
aquest codi confirma 
que estem fent les 
coses bé”, assegura el 
responsable tècnic 
d’Humana, David 
Vázquez, que afegeix: 
“Això pot suposar un 

salt qualitatiu en la 
mesura en què 
l’administració i la 
societat sàpiguen que 

tota la roba usada a 

Catalunya hauria de 

passar per una 

planta autoritzada. El 
codi també requereix un 

exercici de transparència perquè        estem sotmesos a inspeccions 
periòdiques que en monitoritzen la gestió”. 

La roba i el calçat que ja no volem fan nosa a l’armari. Això no vol dir 

que s’hagin de llençar a les escombraries: encara tenen valor i 
podem fer-ne ús. Es calcula que una persona compra 

aproximadament 16 kg de roba anualment. Humana gestiona el 

tèxtil usat i el valoritza, amb la qual cosa n’obté uns recursos 

que fan possible dur a terme diferents projectes i preservar el medi 
ambient, ja que bona part de l’impacte negatiu en el medi ambient 

està vinculat a la producció i la transformació de la roba. La 
reutilització d’aquestes peces evita aquest impactes 

negatius en el medi ambient.  

L’Agència Catalana de Residus (ACR), ha concedit el codi de gestor de residus a Humana. 

 La planta de l’Ametlla del Vallès  
gestiona anualment 5.000 tones  

de roba i calçat usats  

NOTÍCIES BREUS 

115 BONS D’AJUDA DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 

L’ANY. En el que portem d’any, Humana Fudación Pueblo para 
Pueblo ha lliurat 115 bons d’ajuda a diversos ajuntaments per a què 
siguin distribuïts per les respectives regidories de serveis socials entre 
les persones necessitades de cada municipi. Cada butlleta té un valor 
de 30 euros per a bescanviar-los per roba en qualsevol de les 12 

botigues “second hand”.  

Els municipis beneficiaris durant el primer semestre de l’any han estat: 
Teià (10 vals), Tordera (20) Bigues i Riells (15), Sant Quirze del Vallès 
(50) i les Franqueses del Vallès (20). L’import total dels bons és de 
3.450 euros.  

CAMPANYA SOLIDÀRIA AMB QUEST. Humana i Qüest Urban 
Stores (botigues de roba multimarca de la província de Girona) van 
unir esforços en una campanya solidària durant el mes de juny: tots 
aquells que dipositaven una peça de roba usada en alguna de les 
botigues Qüest es van beneficiar d’un 10% de descompte i una 
entrada gratuïta per a la fira de cultura ecològica EcoSí de Girona.  

LA BOTIGA DE TRAVESSERA ES MUDA. La botiga de Travessera 
de Gràcia va estrenar nou emplaçament al mes d’abril. En realitat el 
trasllat va ser de curta distància: del número 85 va passar al 80. El 
nou espai del barri de Gràcia és més gran i disposa d’un aparador 
amb major visibilitat.  

Humana aconsegueix convertir un residu en un recurs que finança 
projectes socials. 



 

 

L’agricultura social, en imatges  

La seu central d’Humana ha inaugurat una exposició de 

fotografies sobre el programa d’ajudes d’agricultura social, 

que dóna suport a iniciatives en què es combinen la producció 

d’aliments sostenibles i ecològics amb la generació d’oportunitats 

per a les persones que més ho necessiten, perquè es troben en 

situació d’exclusió social. Humana impulsa des de 2012 aquest 

programa i actualment hi participen 11 projectes. Les imatges 

d’aquesta exposició, fetes pel fotògraf Patricio Michelin, corresponen 

a dos d’ells: un hort ecològic a Calldetenes, Vic, i una iniciativa 
d’horticultura terapèutica a Lleida. 

Presents a les fires Biocultura, de Barcelona, i Eco.Sí, de Girona  
Humana ha estat present a dues fires dedicades al medi ambient i la 

sostenibilitat. La primera va ser Biocultura, la Fira de Productes 

Ecològics i Consum Responsable celebrada a l’abril al Palau Sant 
Jordi de Barcelona. La Fundació hi va exposar els programes de 
cooperació, educació per al desenvolupament, agricultura social, 
reciclatge tèxtil, moda sostenible…  

 
A més, s’hi van presentar públicament els projectes guanyadors de la 

2a convocatòria d’ajudes a l’agricultura social. En l’edició 
d’enguany s’han presentat 30 projectes, dels quals s’han escollit vuit.  

 

Els beneficiaris són:  
1. SEO-Birdlife (Amposta, Montsià).  

2. Ajuntament de L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).  

3. Ajuntament de Valls (Alt Camp).  

4. Verdallar (Barcelona).  

5. Taller Jeroni de Moragas (San Cugat del Vallès, Vallès 
Occidental).  

6. Associació Xicòria (Montblanc, Conca de Barberà).  
7. Fundació Privada Onyar-La Selva (Quart, Gironès)  

8. Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona.  
 

Els seus projectes han estat escollits per l’impacte social; el 

potencial econòmic per la creació d’ocupació o formació en el 
sector de l’exclusió social; la viabilitat econòmica de la iniciativa 

i el grau de cofinançament de l’acció, entre d’altres criteris. 
 

Al juny, Humana va estar present a la Fira de cultura ecològica 

Eco.Sí de Girona, on vam participar en una xerrada pública sobre 
l’economia del bé comú. La nostra vinculació amb Girona és forta: 
una de les entitats beneficiàries de les ajudes d’agricultura social, la 

Fundació Onyar-La Selva, desenvolupa la seva activitat en aquest 

territori. A més, Humana també participa en les Beques Jaume 

Casademont, que la fundació va lliurar a mitjans de juny.  

A l’estand de Biocultura hi havia exposades les activitats de 
recollida de roba, de les botigues i dels projectes de Humana.  

Els assistents a Eco.Sí es van interessar per la feina que duu a 
terme la Fundació. 

L’exposició consta d’una dotzena d’imatges que il·lustren el 
projecte de l’agricultura social.  

La mostra es va inaugurar a la seu d’Humana i té un caràcter 
itinerant. 

www.humana.cat 



 

 

Humana va lliurar una de les beques 

que atorga anualment la Fundació 

Jaume Casademont, en un acte 
celebrat a mitjans de juny al Teatre 
Municipal de Girona. Es tracta de la 

Beca Educar Menjant i la 

beneficiària és l’Associació Espai 

Ambiental, de Barcelona, que 
impulsa un projecte anomenat 
“Valorem el que mengem!”.  
Aquesta iniciativa, que es durà a 
terme a l’escola pública del barri de La 
Pau, del districte de Sant Martí de 

Barcelona, incideix en la necessitat d’aturar el malbaratament 

alimentari i insistir entre els alumnes en conceptes com l’origen dels 
aliments, el consum de productes de proximitat i de temporada, i 
l’alimentació saludable. 

Les Beques Educar Menjant són 
per a projectes educatius en el 
món de l’alimentació saludable 
per a nens i nenes de 0 a 16 
anys. Enguany és la 6a edició de 
les Beques Jaume Casademont, 
que ha lliurat 16 (s’hi ha 
presentat 165 projectes): set en 
la categoria de Beques Educar 
Menjant a nous projectes que 

promocionen els hàbits 
alimentaris entre els joves, dues 
Beques Actívica a projectes que 

fomenten l’activitat física, una Beca de Cultura Popular per a projectes 
innovadors en el camp de la cultura tradicional catalana i sis Beques 
Joves10 a projectes de joves de batxillerat i FP que aporten un valor a 
la societat. 

Lliurem les Beques Educar Menjant, a Girona 

www.humana.cat 

La dissenyadora Virginia Rondeel i Humana han signat un acord de 

col·laboració segons el qual la Fundació li cedeix roba usada que 
ella utilitza en les seves creacions. Rondeel va néixer als Estats Units, 
va estudiar disseny de moda a Holanda i viu a Espanya des de fa 27 
anys. Defensora del comerç just i els teixits ecològics, practica 

l’‘upcycling’o “sobre reciclatge” que consisteix en convertir coses que 
normalment anirien a la brossa en altres objectes de valor: se’ls dóna 
una segona oportunitat i no es generen nous residus. Ella compra 
camises d’home, com més grans millor, i en fa faldilles i pantalons. “No 

és tracta d’arreglar una peça usada”, assegura, “sinó de dissenyar 

quelcom nou amb una cosa que havia quedat descartada”.  

Visita d’un curs de formació ocupacional  

Una vintena de participants del programa “Ocupació per persones 
aturades de llarga durada” gestionat i executat pel Consorci per 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental van visitar 
les instal·lacions d’Humana. Aquesta visita era una de les accions de 
formació i inserció laboral que realitza el grup, especialment enfocat 
en l’àmbit de la gestió de residus i neteja viària.  El grup està format 

per veïns del Vallès Occidental i són aturats i aturades de llarga 

durada, és a dir, porten com a mínim un any a l’atur. Gràcies al curs 
de formació ocupacional, durant quatre mesos reben formació 
professionalitzadora en l’àmbit de gestió de residus i neteja viària. El 
responsable tècnic d’Humana, David Vázquez, i la responsable de 
classificació, Ana Velasco, els van acompanyar durant la visita.  

“Upcycling”: una altra manera de fer moda 

La dissenyadora Virginia Rondeel mostra una de les seves peces, 
en una botiga del barri de Gràcia de Barcelona.  

El grup, integrat per aturats de llarga durada, s’està formant en l’àmbit 
de la gestió de residus.  

Membres de l’Associació Espai Ambiental, l’escola La Pau i David 
Vázquez, d’Humana, després de l’acte de lliurament de la beca.  



 

 

No són molts els turistes que 

s'endinsen a Shalatuo, regió distant i 
aïllada de la Xina, situada al comtat 

de Yuanyang, al sud del país, famosa 
per les espectaculars terrasses 
d'arrossars i la concentració de 
diferents minories ètniques abillades 
amb robes de colors sota un cel 
sempre ennuvolat. 

Malgrat aquesta enlluernadora 
atmosfera de colors, Yuanyang és una 

de les àrees més pobres de la Xina, 
on al voltant de 150 milions de persones 
encara viuen amb menys de 1,25 dòlars al dia, la majoria en zones 
rurals, segons les últimes xifres del Banc Mundial. Per ajudar els 
agricultors xinesos a millorar les seves condicions de vida, Humana, 

amb el suport de la Unió Europea, impulsa des de 2010 el projecte 

'Farmers' Club 'a Shalatuo. A través d'aquestes agrupacions de 
petits agricultors -formades per entre 30 i 50 persones cadascuna-, 
uneixen forces per enfortir la seva capacitat de desenvolupament i 
compartir-hi despeses per reduir-ne costos i facilitar-ne l'accés al 
mercat.  

Però l'objectiu del projecte va més enllà. A Shalatuo, on moltes 
poblacions no tenen connexions per carretera i gairebé el 60% de la 

població no ha rebut cap tipus de formació oficial, el programa 

també pretén introduir l'educació preescolar, millorar les 

condicions higièniques i els seus hàbits nutricionals i facilitar la 
implicació de les dones en la presa de decisions. 

A través de la formació adequada i 
del suport econòmic a la comunitat 
local, el club busca modernitzar les 

pràctiques agrícoles per 
millorar el rendiment i la 

qualitat dels cultius al mateix 
temps que s'hi introdueixen 
tècniques agrícoles sostenibles que 
redueixin l'impacte de la producció 
en el medi ambient. Durant els tres 
anys que porta en marxa el projecte, 

més de 12.000 persones han 
millorat la seva qualitat de vida 
gràcies als 34 Farmers 'Club ubicats 

a les set ciutats administratives de la regió. Al llarg d'aquest temps, 

els agricultors han compartit experiències, han après els uns dels 

altres i han adquirit les capacitats i la força necessàries per 
negociar millors preus per als seus productes i per aconseguir accés a 
millors mercats.   

Les xifres parlen per si soles: només al 2011 
la producció de blat de moro va augmentar 
250 quilos per acre i la d'arròs va créixer 200 
quilos: més de 1.200 agricultors se’n van 
beneficiar. Aquesta iniciativa contribueix a l'eradicació de la pobresa i 
a la millora de la salut materna, i fomenta l'educació i la protecció 

mediambiental. Tot això és part dels Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni establerts per l'ONU per al 
2015. En definitiva, l'objectiu final és que els agricultors locals es 
facin càrrec del desenvolupament de la seva pròpia comunitat. 

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 

Botigues HUMANA a Catalunya 
*Provença, 500 

*Provença, 167 

*Viladomat, 51 

*Travessera de Gràcia, 80 

*Av. Paral·lel, 85 

*Ronda Universitat, 19 

*Roger de Llúria, 9 

*Av. Meridiana, 314 

*Carrer de L’Hospital, 91 

*Asturias, 41 

*Creu Coberta, 110 

*Santa Eulalia, 11  

(L'Hospitalet de Lobregat) 

 

www.humana.cat / www.humanacat-blog.org  

Projecte d'agricultura a la Xina:  

El desenvolupament agrícola arriba de les seves mans 

A través de les agrupacions de petits agricultors uneixen forces per 
enfortir la seva capacitat de desenvolupament.  

Uneix-te a l’Humana Day 2013 

El 26 de setembre se celebra a Barcelona l’Humana Day. Enguany, el canvi climàtic és el tema triat per a aquest esdeveniment 

internacional; per això el lema és 'Our Climate, Our Challenge'. Entre les activitats previstes hi ha una jornada de portes obertes i el 
lliurament de la 4a edició dels Premis Humana de Reciclatge Tèxtil. Segueix l'actualitat de l’Humana Day a través de www.humana.cat. 

Im
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