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La recollida selectiva del
tèxtil, obligatòria en la
UE al 2025
El Parlament Europeu vol potenciar la reutilització i el
reciclat de residus, inclòs el tèxtil

-
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El tèxtil, a l’avantguarda
en economia circular

Editorial

E

E

2025,
per fi

l Govern va elaborar al passat mes de
febrer l’esborrany de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (anomenada “Espanya Circular 2030”), un document clau per a aconseguir la transició
d’un model tradicional d’economia lineal (extreure-produir-consumir-llençar) cap a l’economia circular. El text s’ha sotmès a informació
pública, perquè hi participin i s’hi impliquin no
només l’administració sinó tots els sectors econòmics (els dedicats a la fabricació, producció,
distribució o gestió de residus), agents socials i
consumidors i ciutadans.

l passat 23 de febrer, els representants permanents de la UE
van donar suport a l’acord provisional sobre les quatre propostes
legislatives del paquet de residus
assolit al Parlament Europeu el
18 de desembre del 2017. Quatre dies després, el 27 de febrer, la comissió europea de
Medi Ambient va votar a favor d’aquest paquet, que pretén augmentar el reciclatge de
residus i contribuir a la creació d’una economia circular, així com millorar la gestió
dels residus i fomentar-ne la reutilització.

L’Estratègia inclou un Pla d’Acció fins al 2020
amb 70 mesures i compta amb una partida de
836 milions d’euros, el 3,4% dels quals es destinarà a la gestió de residus (28 milions) entre ells els
del sector tèxtil. “Els residus del sector tèxtil no
compten amb regulació pròpia ni a nivell comunitari ni a nivell nacional. A causa de l’increment
en el seu volum de producció, és necessari regular-ne la recollida i tractar d’identificar i introduir
eines que permetin complir amb els objectius que
s’estableixin en la Directiva Marc de Residus”, indica el text.

Els estats membres acorden que al 2025 almenys el 55% dels residus domèstics, entre els quals hi ha el tèxtil, siguin preparats
per a la reutilització o destinats a reciclatge.
Aquest percentatge haurà de ser del 60% al
2030 i del 65% al 2035. El 31 de desembre
del 2025, a més, la recollida separada de
tèxtil serà obligatòria.

A Humana considerem molt positiu que “Espanya Circular 2030” abordi un dels dèficits del
nostre sector: la manca de regulació. La prepara-

ció per a la reutilització, el reciclatge de fibres tèxtils i la valorització energètica del tèxtil usat que
no es pot aprofitar són les principals característiques que permeten aplicar un model d’economia
circular a la gestió del tèxtil usat.
Concentrem els esforços en la reutilització per a
convertir en recursos els residus que no puguin ser
evitats. Ho fem des de fa 31 anys, la qual cosa situa a la gestió de la roba usada a l’avantguarda en
economia circular.
“La Comissió Europea ha atorgat una rellevància
particular a una correcta i eficaç gestió de residus
en el conjunt de la UE, sempre respectant el ‘principi de jerarquia’”, afirma l’Estratègia, que enumera els reptes que cal abordar: “Es pretén renovar els objectius de reutilització i reciclat, ampliar
la responsabilitat del productor, consolidar alguns
conceptes clau com el de subproducte, establir instruments comuns de mesura i control, augmentar
les restriccions a l’abocament de determinats productes i substàncies contaminants i, en definitiva,
millorar el tractament i gestió dels residus que han
estat produïts en la Unió Europea”.
Estem convençuts que apostar per l’economia circular és imprescindible per a la sostenibilitat del
planeta. Cal establir-hi un sistema productiu i de
consum eficient

Des d’Humana aplaudim aquestes propostes: per fi la roba i el calçat usats (el residu
tèxtil, segons el llenguatge de gestió de residus sòlids urbans) se situaran al nivell del
paper, el vidre o el cartró. Actualment els
ciutadans ens desfem d’un milió de tones
de roba usada cada any. Només una mica
més del 10% és recuperat per un gestor autoritzat per a la reutilització o reciclatge,
segons l’Agència de Residus de Catalunya.
Estem molt lluny del 55% que marca la UE.
Queda molt per fer, sens dubte: set anys
semblen pocs per a aconseguir aquests objectius. Però per fi la UE ha marcat el camí
perquè els estats membres impulsin d’una
vegada per sempre els mecanismes que permetran que els ajuntaments, responsables
de la recollida de residus, contemplin sempre la recollida separada de roba usada.
Humana concentra els esforços en la preparació per a la reutilització per afavorir un model econòmic circular.

On som
DELEGACIONS

SEU CENTRAL:
Pol. Industrial L’Ametlla Park
C/ Aiguafreda, 12
08480 | L’Ametlla del Vallès
(Vallès Oriental)
Tel. 938 402 182

Andalusia
Pol. Ind. Arco, Parcel·la 1
18250 | Valderrubio (Granada)
Tel. 958 454 912

Astúries
Pol. Ind. Asipo
Calle A, Parcela 1, Nave C
33428 - Llanera
Tel. 985 267 599

Comunitat Valenciana
Pol. Ind. Mas del Jutge
C/ dels Rajolers, 19
46900 – Torrent (València)
Tel. 961 341 605

Galícia
Lugar da Gándara, s/n
15881 - Sergude - Boqueixón
(A Coruña)
Tel. 981 511 852

C/ Alcalá, 171
28009 - Madrid
Tel. 914 320 734

Pol. Ind. Fridex
Calle Fridex, 10
41500 - Alcalá de Guadaíra
(Sevilla)
Tel. 954 772 506

Balears
Avda. Son Noguera, 22 Nave 18-19
Pol. Ind. Son Noguera
07620 - Llucmajor (Mallorca)
Tel. 902 170 273

Pol. Ind. Agua Amarga
Av. d’Elx, 182
03008 - Alacant
Tel. 965 280 384

Madrid
Pol. Ind. Polvoranca
C/ Camino de la Polvoranca, 3
28914 - Leganés
Tel. 916 423 189

Navarra
Pol. Ind. Noain Esquiroz
C/ T 30
31110 Galar
Tel. 948 316 357

C/ Santa Eulàlia, 116
(L’Hospitalet de Llobregat)
Ronda de Sant Antoni, 45
Ronda Universitat, 19
Travessera de Gràcia, 80-82
Reus
Passeig Prim, 16

Madrid
C/ Alcalá, 171
C/ Alcalá, 190
C/ Alcalá, 312
C/ Alcalá, 434
C/ Atocha, 33
C/ Atocha, 68
Avda. de la Albufera, 15

Avda. de la Albufera, 137
C/ Cartagena, 117
C/ Cea Bermúdez, 13
C/ Corredera Baja de
San Pablo, 23
C/ Doctor Esquerdo, 174
C/ Laguna, 123
C/ López de Hoyos, 145

C/ Luchana, 5
C/ Marcelo Usera, 70
C/ Nuestra Señora del Carmen, 7
Paseo de las Delicias, 55
C/ Princesa, 81
C/ Ríos Rosas, 31
C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 12
Ronda de Atocha, 16

C/ Toledo, 42

BOTIGUES:
Barcelona
Avda. Meridiana, 314
Avda. Paral·lel, 85
C/ Astúries, 41
C/ Calàbria, 33
C/ Creu Coberta, 110
C/ Fabra i Puig, 138
Gran de Sant Andreu, 152

C/ Hospital, 91
C/ Mallorca, 592
C/ Provença, 167
C/ Provença, 500
C/ Roger de Llúria, 9
C/ Sants, 295
Via Júlia, 72
C/ Viladomat, 51
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Sevilla
C/ Marqués de Pickman, 33
Avda. Menéndez Pelayo, 52
C/ San Jacinto, 69
Granada
Avda. de la Constitución, 20
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Creix la confiança en
la gestió transparent
de la roba usada
Humana va recuperar l’any passat
5.082 tones a Catalunya

L

’augment de les donacions confirma la confiança de la ciutadania
en un model que impulsa la finalitat social de la roba usada. L’any
passat vam recuperar a Catalunya 5.082 tones de tèxtil, un 13,2%
més respecte a dos anys enrere. “Cada vegada hi ha més interès per
part de la ciutadania, les administracions i les entitats per a reduir
la quantitat de residus i allargar la vida de les peces que estan en bon estat”,
constata Elisabeth Molnar, directora general d’Humana. Les donacions procedeixen dels 1.460 contenidors de la via pública gràcies als acords que mantenim amb centenars d’ajuntaments i entitats privades.
“Mitjançant la recuperació de la roba usada, aconseguim disminuir el volum
de residus dipositats per error en la resta de contenidors, facilitant-ne la reutilització i obtenció de matèria primera per a la fabricació d’altres productes. Convertim els residus en recursos perquè siguin utilitzats una vegada i una altra,
contribuint així a una societat sostenible i a un model econòmic circular”, afegeix l’Elisabeth Molnar.
Després de l’orgànica, els envasos
i plàstics, el paper i el cartró, i el
Generem un lloc de
vidre, el residu tèxtil és la cinquefeina
de qualitat per
na fracció que més generem els cacada 36.000 kg de roba
talans i la que presenta el percenrecollida
tatge de valorització més alt, per
sobre del 90%. No obstant això,
només una de cada 10 peces que ja
no volem té una segona vida; a la resta no se li dóna un tractament apropiat cosa
que fa impossible el seu reaprofitament. Per això és tan important conscienciar a la ciutadania de la necessitat de la recollida selectiva.
El nostre treball contribueix a l’estalvi de recursos, la protecció del medi ambient
i la lluita contra el canvi climàtic. També té dos grans beneficis socials: la generació d’ocupació verda i la contribució a l’economia social, ja que fomenta la
creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat; i l’aportació de recursos a projectes de cooperació al desenvolupament i de suport local.

5.082

tones recollides al 2017
representen un estalvi de 16.106 tones
de CO2 no emeses a l’atmosfera

és l’equivalent a l’emissió
de CO2 de 6.049 cotxes que
recorren habitualment 15.000
km o a l’absorció anual de CO2
de 120.196 arbres

Milers de persones dipositen les seves donacions de roba i calçat en els nostres contenidors.

Ampliem el número de contenidors al territori
Per a facilitar-ne les donacions i augmentar-hi la recollida selectiva

A

mb la voluntat de facilitar les
donacions dels ciutadans i,
en conseqüència, d’augmentar els nivells de recollida
selectiva del tèxtil usat, els
darrers mesos hem instal·lat més contenidors a diferents municipis.

A Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) hem canviat recentment el model dels contenidors.

Aquesta activitat ha estat especialment
intensa a la comarca del Vallès Oriental
A Les Franqueses del Vallès hi hem posat quatre punts de recollida més a la via
pública. A més, hi hem canviat el model
per a què estiguin en consonància amb la
resta de punts de selectiva: l’Ajuntament
els ha renovat i el nou model per a re-

collir-hi el tèxtil usat s’hi ajusta més des
d’un punt de vista estètic.
Per la seva banda, a Llinars del Vallès
hem posat dos contenidors més, de forma que els veïns i veïnes ja disposen de
deu punts per a desar-hi la roba que no
utilitzen i a la qual li podem donar una
segona vida: un està al costat de l’Escola Bressol Petits Estels i l’altra, a prop de
l’Escola Salvador Sanromà.
Riells i Viabrea també disposa de més
punts de recollida de roba: hi hem posat
un a l’urbanització Junior Park. Ja n’hi
ha quatre al municipi.
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Economia circular i gestió de residus,
jornada d’anàlisi i debat a València

Al novembre passat vam celebrar una jornada similar a Oviedo (Astúries). A la imatge, un moment de la intervenció d’en Javier Domínguez, president de l’entitat que gestiona els residus a Galícia (SOGAMA).

Durant l’esdeveniment lliurarem els Premis Humana Circular

E

l 19 d’abril celebrem a València un acte per a analitzar la
influència de la gestió del residu tèxtil en l’economia circular. Després de l’èxit d’una
primera cita celebrada al novembre de
l’any passat a Oviedo (Astúries), la capital del Túria acull aquest esdeveniment
en què a més lliurem els Premis Humana Circular, que distingeixen a aquelles
entitats públiques i privades que millor
han treballat a favor d’una gestió sostenible dels residus, l’economia circular i
el desenvolupament sostenible.

L’escenari escollit
per a la celebració de
l’acte és l’Ateneu de
València
L’esdeveniment es celebra a la Sala Sorolla de l’Ateneu de València, de 18h a
20h, i du per títol “Avançant cap a l’economia circular. Gestió sostenible del
residu tèxtil a la Comunitat Valenciana”. L’objectiu és analitzar la importància d’un model econòmic que aposta per utilitzar els recursos de la manera
més eficient possible, reduir malbarataments innecessaris i modificar les pautes
de producció, consum i gestió de residus
per contribuir a l’economia circular. La

cita coincideix amb el debat públic entorn de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular.
Amb la jornada de València volem reflexionar sobre els reptes que afronta
la nostra societat en la implantació de
l’economia circular i debatre si es poden
complir pronòstics com el que afirma
que l’economia circular pot generar un
benefici d’1,8 bilions d’euros en el conjunt de la Unió Europea d’aquí al 2030,
la qual cosa representa 0,9 bilions més
que l’actual model d’economia lineal.
Una altra projecció de Brussel·les estima
un estalvi en matèries primeres per part
de la indústria de 600.000 milions d’euros (un 8% de la facturació anual de la
UE al 2015) i igualment es calcula que la
creació d’ocupació representarà entorn
de 580.000 nous llocs de treball que estan associats al nou model, dels quals un
30% està relacionat al ple compliment
de la normativa comunitària en matèria
de residus i a l’eco innovació.
“Diferents organismes internacionals
coincideixen que la transició cap a una
economia circular implicarà un creixement net de l’ocupació entorn de l’1%,
ja que es compensaran els que es creïn
pels sectors en desenvolupament amb
aquells que es destruiran en sectors més
contaminants”, afirma l’Estratègia Es-

panyola d’Economia Circular, “d’altra
banda, la Comissió Europea sosté que el
nivell d’ocupació no es veurà incrementat per la creació de llocs de treball en els
tradicionals sectors verds, sinó traient a
la llum ocupacions ja existents en tots
els sectors com a conseqüència de l’impuls de les polítiques mediambientals”.

Els Premis reconeixen
a les entitats que han
treballat millor a favor
del desenvolupament
sostenible

En la cita de València compartirem amb
els nostres col·laboradors els resultats
obtinguts durant l’any passat i posarem
de manifest la seva importància com a
nexe d’unió entre la Fundació i els donants de tèxtil. Al 2017 vam aconseguir
recuperar 1.477 tones de tèxtil usat a la
Comunitat Valenciana, que representen
un augment de 3,7% respecte a l’any anterior i un estalvi de 4.681 tones de CO2
a la atmosfera. En l’actualitat estem presents a 213 municipis valencians.
A tot Espanya, les xifres són les següents: l’any passat hi vam recollir
18.281 tones, la qual cosa representa un
estalvi de 57.934 tones de CO2.

Avanzando hacia la
ECONOMÍA CIRCULAR
Conferencia

Gestión sostenible del residuo textil en
la Comunidad Valenciana

Entrega de los Premios
Humana Circular

19 ABR 2018
18:00-20:00 h

Ateneo Mercantil de
Valencia - Salón Sorolla

Plaza del Ayuntamiento, 18
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Ens veiem al Conama 2018
El Congrés Nacional de Medi Ambient se celebrarà
a Madrid el proper mes de novembre

P

er tercera ocasió consecutiva, Humana té un paper rellevant en el Congrés Nacional de
Medi Ambient (Conama), que
se celebrarà al novembre a Madrid. És la cita més important de l’estat
dedicada a la sostenibilitat i el medi ambient i, com en ocasions anteriors, participem en els grups de treball que configuren el programa de l’Eix Residus. També
hi tindrem un punt informatiu i de trobada per als professionals interessats en la
gestió sostenible.
El nostre objectiu al congrés és realitzar
una radiografia de la situació del tèxtil
a l’estat, i també a les comunitats autònomes on som presents. També hi volem explicar l’enorme volum de roba
que consumim i que entitats com la nostra aconseguim recuperar, reutilitzar, reciclar i valoritzar energèticament, sense
oblidar els milers de tones que s’envien
a un abocador i que podrien ser aprofitades si haguessin estat recollides i gestionades apropiadament.

Conama és la cita
més rellevant de
l’estat dedicada a la
sostenibilitat
Conama és el marc idoni per a explicar
quins tipus de gestors del tèxtil operem
al territori (principalment som de dues
classes: els que apostem per un model
social i els que tenen un de mercantil);
la implicació de les administracions públiques; els tipus de licitacions que existeixen en la contractació; la responsabilitat ampliada del productor; la implicació
mediambiental i social de les marques de
moda (l’ús de matèries primeres sostenibles, el respecte per les normes de l’Organització Internacional del Treball, l’ús
de filatures reciclables...) i la importància del consum responsable, valorant les
avantatges de l’slow fashion” enfront del
fast fashion.

Al punt informatiu podem explicar quina és la nostra tasca i els beneficis de la gestió de la roba usada. En la imatge, un moment de l’edició del 2016.

Fidels a la cita

Eixos del Conama 2018

En l’edició de 2016, que va comptar amb 150 esdeveniments tècnics
i més de 7.000 assistents, vam intervenir a quatre grups de treball encarregats d’elaborar el programa, que es va distribuir en nou blocs
temàtics. També hi vam comptar amb un punt informatiu amb la finalitat d’ajudar a consolidar i augmentar les relacions que mantenim
amb altres agents vinculats a la protecció del medi ambient.
Més enllà del Conama d’àmbit estatal, l’any passat va tenir lloc el
Conama Local València, que va reunir a desenes d’experts i professionals interessats en la sostenibilitat. Humana va ser una de les organitzacions cooperadores de l’esdeveniment.

Els espartans també donen roba
L’Spartan Race de Xest i Mallorca, col·laboradores de la Fundació

H
Un dels contenidors ubicats al Circuit de Xest.

umana i Spartan Race, la cursa d’obstacles que
causa furor entre els esportistes més exigents,
hem perllongat una col·laboració solidària que
va començar l’any passat a la Comunitat Valenciana. Al passat mes d’octubre, els participants de la cita en el Circuit Ricardo Tormo de Xest van
poder dipositar peces i calçat esportiu usats en dos contenidors. L’èxit d’aquell esdeveniment va propiciar que els
“spartans” volguessin repetir i per això van donar els articles usat en la prova celebrada al passat març a Balears.
L’Spartan Race Mallorca es va fer a l’Aquarterament Jaume II de Palma. Els participants van dipositar les seves donacions solidàries també a dos contenidors.

A través de la nostra Fundació i de Moving The Planet,
que impulsa accions de protecció del medi ambient i foment de la sostenibilitat, els assistents van poder donar sabatilles i roba d’esport en els punts de recollida situats al
circuit espartà. Com sempre, els recursos generats amb la
valorització d’aquest tèxtil van ser destinats als nostres programes de cooperació al desenvolupament als països del
Sud. A més, en la cita de Xest també va participar com
a col·laborador una administració de loteries de Castelló,
Loteria Castillo. Van recaptar prop de 300 euros que van
decidir donar-nos. És una ajuda fantàstica: aquests diners
han estat destinats al projecte de Children’s Town a Xibombo, Zàmbia (més informació a la nostra web).
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Un centenar d’estudiants de 12 i 13 anys de Vilablareix (Gironès) van visitar la nostra planta de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Vols saber com donem una
segona vida a la roba?
En marxa el programa de visites a la planta de l’Ametlla del Vallès

C

om a complement a la nostra tasca de sensibilització,
des d’Humana comptem amb
un Programa de Visites a les
Plantes de Preparació per
a la Reutilització de Residu Tèxtil de
l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental),
Leganés (Madrid) i Valderrubio (Granada). Les visites volen mostrar com de
transparent és el nostre treball i també
enfortir les relacions amb la societat. En
el que portem d’any, les instal·lacions
de l’Ametlla del Vallès han rebut la visita de l’Institut de Vilablareix (Gironès)
i d’un grup de treballadors dels supermercats DIA; i la de Valderrubio, a un
grup de gent gran d’una entitat anomenada IDEA Serveis Educatius Culturals
i Ambientals de Granada.

ta Lloret, professora de l’Institut de Vilablareix, després de visitar la nostra
planta en una iniciativa coordinada amb
l’ajuntament del petit municipi gironí.
Dividits en grups i acompanyats pels tutors i per membres del nostre equip, un
centenar d’alumnes de 12 i 13 anys van
aprendre que les donacions són gestionades per un equip de professionals per
a garantir que les peces tinguin la millor
destinació per a ser reutilitzades.

Les visites són gratuïtes i estan dirigides
a institucions, organitzacions, empreses
i particulars interessats en la nostra tasca, i a col·legis que vulguin desenvolupar accions amb l’alumnat en què la segona vida de la roba sigui protagonista.
“No sabíem el que hi ha darrere de les
nostres donacions ni la dimensió del treball que realitzeu”, confessava la Mar-

Durant uns minuts, fins i tot, els nois i noies
es van repartir entre les taules de treball
per a classificar els articles. “No és gens
fàcil, cal tenir molta habilitat per saber
distingir si una peça està en bon estat o
no, i a més fer-ho ràpidament”, explicava l’Albert, alumne de 13 anys. “La roba
que no utilitzo, la poso en una bossa i la
meva mare sempre la dóna”, reconeixia

Titelles
i bosses
sostenibles en
els tallers de
sensibilització

Les visites estan
dirigides a tota
entitat interessada
en la nostra tasca

en Josep, un altre alumne. I afegia mirant
als seu voltant: “En algun lloc d’aquest
espai tan gran puc trobar les samarretes i
pantalons que he donat?”. “Si ho has donat recentment, és possible”, responia la
Clàudia, de l’equip de preparació per a la
reutilització d’Humana, “però si d’això
ja fa setmanes o mesos, segurament hagin seguit alguna de les destinacions que
té tota la roba que hi classifiquem”.

met la reutilització i per això es ven a
empreses de reciclatge del tèxtil. Una
petita fracció es tracta de residus no tèxtils que són derivats als gestors autoritzats corresponents, mentre que un altre percentatge es destina a Combustible
Derivat de Residu (CDR). L’última part
s’envia a tractament final (abocador)
perquè no es pot reutilitzar ni reciclar ja
que es troba en mal estat.

“No sabíem la
dimensió del treball
que feu”, confessa una
professora

Per la seva banda, el responsable de la
planta de Valderrubio, Martin Goldburg, va encapçalar la visita d’IDEA.
Així valora la iniciativa: “Dedicar temps
a mostrar la nostra activitat, els nostres
valors i el nostre impacte positiu al món
fa que amb cada visita puguem enviar de
tornada a casa a persones que parlaran
del nostre treball i del paper actiu que
pot i ha d’exercir la ciutadania”.

Aquestes destinacions són principalment quatre: la primera és la reutilització, ja sigui a través de les nostres
botigues secondhand o mitjançant l’exportació, principalment a l’Àfrica, on els
nostres socis locals o contraparts (també entitats sense ànim de lucre) la comercialitzen a preus de mercat per a generar-hi recursos per a la cooperació al
desenvolupament. Una altra part de la
roba es troba en un estat que no en per-

En el cas de les plantes de l’Ametlla del
Vallès i Madrid, la jornada es pot completar amb una visita a un hort social del
programa 3C Conreem el Clima i la Comunitat, concretament al de Palau-solità
i Plegamans (Vallès Occidental) i a Leganés, respectivament.

El Programa de Sensibilització “Teixits Educatius”, amb què petits i grans aprenen quina és la destinació que segueix la roba usada que dipositem als contenidors, ha ampliat l’oferta amb dues noves propostes de tallers: la primera consisteix en fer titelles i la segona, bosses. Sempre amb
el mateix objectiu: passar-ho genial, ensenyar, aprendre i sensibilitzar.
A través de “Teixits Educatius” posem de relleu la importància de la prevenció de residus i la reutilització del tèxtil usat, i la seva relació amb la
sostenibilitat, la protecció del medi ambient i la cooperació al desenvolupament. Totes les activitats fomenten la participació, aclareixen dubtes
i ensenyen què hi ha darrere de la recollida de roba. Combinen un esperit d’acord amb les finalitats d’Humana (convertir un residu en recurs,
donar una segona vida a la roba) i un component de diversió atractiu per als nostres col·laboradors i per als participants del taller.

7

“Persones” posa el llacet al
nostre 30è aniversari
Barcelona, Madrid i Granada van acollir
amb gran èxit l’estrena de la pel·lícula

C

oincidint amb el 30è aniversari, durant el 2017 vam
engegar “Persones”, un projecte per a enfortir la comunicació interna i en què la majoria de la plantilla
s’hi ha vist involucrada. La pel·lícula documental,
escrita i interpretada pels nostres companys, explica
qui som, què fem i per què ho fem.
Un dels aspectes clau era fer participar i implicar al màxim
nombre de treballadors. Per a això se’ls va convidar a participar-hi durant els corresponents càstings d’on van sortir els protagonistes de la pel·lícula. L’equip d’enregistrament va viatjar
per tot l’estat als mesos d’abril i maig, visitant els nostres centres de treball. Es va desplaçar, a més, fins a Guinea Bissau;
allà, amb l’ajuda dels nostres socis locals, van visitar alguns
dels projectes de cooperació als quals donem suport i així també es van veure reflectits a “Persones”.
Després de diversos mesos de treball i més de150 hores d’enregistrament, finalment 100 persones van participar en l’elabora-

ció de “Persones”. El procés d’edició i post producció va ser un
treball intens i va donar com a resultat 50 minuts que transmeten l’essència d’allò que és Humana. També hi apareix el testimoni de diversos col·laboradors propers que han volgut compartir les seves impressions sobre el nostre treball.
Finalitzada la pel·lícula i com a punt i final del nostre 30è aniversari, el desembre passat va tenir lloc l’estrena a sales de
cinema de Barcelona, Madrid i Granada, respectivament, amb
la presència de 350 persones entre treballadors, col·laboradors
i amics. La implicació dels assistents i els seus comentaris després de la projecció van demostrar de nou que tenim un equip
format per persones amb múltiples punts de vista però amb objectius i sensibilitats comunes. En definitiva, “Persones” ha esdevingut una potent eina de comunicació, ha permès desenvolupar un major sentit de pertinença entre els treballadors, ha facilitat
una connexió emocional amb tota la plantilla, fomentant una excel·lent cultura de participació i difonent la informació sobre la
nostra finalitat.

breus
Campanya solidària
a Viladecans
Viladecans The Style Outlets va impulsar una campanya de recollida
de roba el passat mes de març anomenada “Renova el teu armari”. Els
que dipositessin una bossa de roba
usada als dos punts de recollida que
hi vam habilitar, entraren al sorteig
d’una targeta regal de 100 euros. Les
peces donades van ser recollides i
gestionades per Humana.

Lliurament de
bons d’ajuda
Vilassar de Mar (Maresme) i Badia
del Vallès (Vallès Occidental) són dos
dels municipis on hem lliurat bons
d’ajuda des de principis d’any. Són
vals de compra, per valor de 30 euros
cadascun, que es poden bescanviar
a les botigues Humana de Barcelona.
Aquesta iniciativa permet que el
Consistori canalitzi l’ajuda cap a famílies amb necessitats de vestimenta bàsica. Els bons d’ajuda s’emmarquen en el nostre Programa de
Suport Local, amb el compromís de
revertir a nivell local part dels recursos generats amb la gestió de la roba
que donen els veïns.

Cinesa Diagonal va acollir l’estrena a Barcelona. Als visionats de la pel·lícula hi ha assistit 350 persones a tot l’estat.

Un gran impuls a l’economia social
Treball i inserció, aspectes claus en l’Estratègia d’Economia Social

E

l Govern ha aprovat a principis d’any l’Estratègia Espanyola d’Economia Social amb
l’objectiu de donar un nou impuls a un sector que, segons les
associacions més representatives, representa un 12,5% de l’ocupació i un 10%
del PIB. Des d’Humana donem suport a
aquesta iniciativa, ja que la nostra activitat està impregnada d’un caràcter social innegable.
L’economia social té una gran importància, “ha demostrat ser pionera en la
recuperació i el creixement econòmic

sostenible al nostre país, basant-se en els
principis d’igualtat, solidaritat, compromís amb el desenvolupament local i respecte al medi ambient”, reconeixen des
de l’Executiu de Madrid.
Entre les accions de l’Estratègia Espanyola d’Economia Social destaquen
les dirigides a la creació d’ocupació en
l’àmbit de l’economia social o la generació d’incentius tant a l’ocupació estable com a l’empreneduria. El Ministeri de Treball vol potenciar la tasca dels
centres especials d’ocupació, de les empreses d’inserció i de les cooperatives

d’iniciativa social, per a facilitar les possibilitats laborals dels col·lectius amb
més dificultats de trobar feina.

Repte assolit a la
Setmana de Residus

L’Estratègia Espanyola d’Economia Social 2017-2020 dóna un primer pas per a
crear el Catàleg de les Entitats de l’Economia Social, que s’elaborarà en coordinació amb les respectives comunitats
autònomes. A més, el Govern aprovarà
una Ordre Ministerial per a crear un Segell d’Entitat de l’Economia Social, que
distingirà a les empreses que conformen
el sector, per a dotar-les d’una major visibilitat.

La solidaritat i el compromís dels ciutadans va permetre superar el repte que
ens havíem imposat en la darrera edició
de la Setmana Europea de Prevenció
de Residus. Vam recollir a Catalunya
més de 128 tones de roba i calçat usats,
un 18,6% més que al mateix període de
l’any anterior. La gestió d’aquestes peces va permetre deixar d’emetre a l’atmosfera 406 tones de CO2. Tot un èxit
gràcies a tots vosaltres!
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L’hora de la veritat de la
cooperació espanyola

L’estat està obligat a ser un dels actors essencials de l’ajuda internacional al desenvolupament.

Al Pla Director
de la Cooperació
Espanyola li
manca una
memòria
econòmica i una
visió a més llarg
termini

E

ls Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) representen el millor full de ruta
per a afrontar els grans desafiaments de la humanitat. Per
a aconseguir aquests objectius és essencial enfortir el compromís adquirit per
tots els actors implicats, especialment
pels públics, que han signat els ODS en
representació de la ciutadania.
Els governs que els han subscrit, inclòs
l’espanyol, han de mobilitzar els recur-

sos financers, tècnics i humans necessaris per a assolir-los. A més, els estats estan obligats a no oblidar la importància
dels ODS i a tenir molt present el mandat subscrit amb les societats i les comunitats a les quals representen.
A Espanya, més enllà de la crisi econòmica que arrosseguem des del 2007,
gaudeix d’una situació de privilegi ja
que és un dels motors econòmics europeus. Per això, en signar els ODS al
novembre del 2015 va adquirir un fort
compromís amb l’ajuda internacional
al desenvolupament. Avui, aquest compromís hauria de ser encara més potent
i tenir una visió a llarg termini. No obstant això, el Pla Director de la Cooperació Espanyola estableix un horitzó
temporal de tan sols quatre anys, probablement subjecte a un calendari a curt
termini i una visió electoral més que a
una altra cosa.

Agenda 2030
Sorprèn, igualment, que aquest Pla posi
els ulls en l’Agenda 2030 i en els propis
ODS, però se cenyeixi al període 2018-

2021. És sense dubte un temps insuficient per aconseguir els objectius marcats i que demostra que falta definir de
manera nítida un marc i una estratègia
a llarg termini sobre el paper d’Espanya
en l’àmbit de l’ajuda internacional al
desenvolupament. Més encara després
de l’etapa que hem travessat els últims
anys, amb retallades del 70% en els fons
destinats a cooperació.

La ciutadania ha
d’assumir de nou
el lideratge davant
dels problemes del
planeta, per a resoldre
la inacció de les
administracions
Som conscients que les regles que regeixen
la nostra societat –no és el nostre ànim
posar-les en dubte– impedeixen en ocasions reunir el consens suficient per
abordar projectes de la magnitud com el
que reclama aquesta situació, pels objectius que persegueix, pels recursos que re-

quereix i els terminis que determina. El
Pla Director de la Cooperació Espanyola no recull l’esperit i la complexitat del
moment, si bé és cert que aquest allunyament de la realitat i de la conjuntura actual és un problema comú a molts
altres governs.

Creixen les desigualtats
Travessem un moment molt delicat: les
desigualtats socials continuen creixent,
més enllà del que puguin mostrar les xifres macroeconòmiques o les dades que
conviden a pensar que la crisi ha acabat. Tot apunta al fet que les línies generals que estableix el Pla aprofundiran
en aquestes desigualtats, quan hauria
de ser just al contrari.
Un altre element fonamental, juntament amb el de l’horitzó temporal, és
l’absència de pressupost, de xifres, de
memòria econòmica que avali com i de
quina manera s’aconseguiran els objectius marcats. És difícil aconseguir les
fites proposades si desconeixem amb
quins recursos comptem per fer-ho, per
això és fonalmental que es defineixin.
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En primera línea davant
del canvi climàtic

Un petit equip de la Fundació ha participat a la XIX reunió del Green Climate Fund per a contribuir a les discussions
sobre la gestió del fons.

Compromís de la ciutadania

La cooperació espanyola hauria de ser objecte d'un
pacte d'estat entre tots els actors implicats, inclosa la
societat civil. Recordem que la política no es correspon
amb el compromís de la ciutadania, de les més solidàries d'Europa, segons l’Eurobaròmetre: un 93% de
la població dóna suport a les polítiques actives de cooperació.
És cert que la capacitat d'acció de la ciutadania és
moltes vegades insuficient, limitant-se a expressar
cada quatre anys la seva confiança en una determinada opció política que, promet o no elevar els pressupostos de cooperació i treballar amb més intensitat a favor del desenvolupament sostenible. Si existeix
aquesta promesa, en ocasions no es fa realitat a causa
de factors pressupostaris, d'agenda...
Per tot això, la societat civil es veu obligada a assumir
de nou el lideratge per a seguir afrontant els problemes
del planeta, per a pal·liar la inacció de les administracions públiques. És l’hora de multiplicar la nostra
capacitat d'influir en el desenvolupament, exigint mesures concretes per a frenar la desigualtat. Donem un
nou pas al davant, en definitiva, a favor d'una societat més equitativa i justa.

H

umana ha participat en la primera reunió d’enguany de la junta del Green
Climate Fund (GCF), que s’ha celebrat a Songdo, Corea del Sud. El seu
objectiu ha estat contribuir a les discussions sobre la gestió del fons i donar a conèixer
la tasca de l’organització als països més afectats
per les conseqüències del canvi climàtic. Durant
la reunió, l’equip d’Humana va mantenir trobades amb diverses organitzacions involucrades en
el treball del GCF amb la finalitat d’enfortir els
esforços en l’àmbit de la lluita contra els efectes
d’aquesta catàstrofe ambiental.
Durant la reunió es van aprovar 23 projectes, valorats en més de 1.000 milions de dòlars, per ajudar als països en desenvolupament a combatre
l’escalfament global. Per això, incideixen en la
reducció de les emissions i en la capacitat de resiliència de les comunitats. En tots dos casos –projectes i inversió prevista– es tracta de la xifra més
alta aprovada mai en una sola reunió del GCF.
Algunes de les iniciatives que han rebut llum verda inclouen punts de vista innovadors que es posaran a prova sobre el terreny. A més, quatre de
les accions es duran a terme en països en què
Humana People to People està treballant: dos a
Zàmbia i un a Namíbia i a l’Índia.
La trobada va servir també per a establir noves
polítiques socials, de gènere i relatives als pobles
indígenes, així com relacionades amb els mecanismes de compensació d’emissions. La reunió,
així mateix, va ser crucial per a dialogar sobre
com s’invertiran els fons en els propers anys.

76 iniciatives aprovades
Amb aquests 23 nous projectes, en total són 76
les iniciatives aprovades pel GCF, per un import
de 3.730 milions de dòlars. La comunitat internacional va establir aquest fons amb el mandat
de mobilitzar al voltant de 10.000 milions de dòlars abans del 2020 per a lluitar contra el canvi
climàtic. La finalitat és facilitar l’accés als països en desenvolupament a les línies de finançament a les quals no hi accedeixen habitualment.

El Green Climate Fund
ha aprovat 23 projectes
de lluita contra el canvi
climàtic valorats en més de
1.000 milions de dòlars
Paul Oquist, copresident del GCF, va declarar
en finalitzar l’esdeveniment celebrat al municipi de Corea del Sud: “Ha estat una setmana
molt profitosa i positiva, hem aprovat projectes
per valor de més de 1.000 milions de dòlars, una
quantitat rècord en una sola reunió de la Junta del Fons”.
El Green Climate Fund va començar a finançar
projectes al 2015. La seva implementació no
està exempta de dificultats; de fet, alguns dels
països més afectats així com les organitzacions
no governamentals més petites han denunciat
anys enrere certes barreres burocràtiques que hi
dificulten l’accés.
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Reus s’afegeix a la xarxa de 3C
L’hort social de Cornellà enceta nova etapa a Sant Ildefons

tècnic agrícola d’Humana i responsable
de la formació als horts, qui afegeix: “No
hi fa res. Gràcies als tallers teòrics i pràctics que hi fem, tots són capaços en poques
setmanes de treballar les parcel·les de forma autònoma”.

Els activistes de la
primera promoció de
3C de Cornellà han
produït 10 tones de
verdures i hortalisses
ecològiques
Cada activista disposa d’un espai de 38
m2 per a conrear productes de temporada. Juan Antonio Peláez, de 60 anys i veí
del barri, s’hi va apuntar animat per les seves filles; està aturat des de fa quatre anys
i necessitava activar-se amb una activitat
fora de casa. “Estic encantat! Estàs rodejats de blocs de pisos, però entro a l’hort
i de seguida et trobes en un oasi. Estic aïllat de tot! M’hi relaxo”. És un usuari de la
segona promoció. De l’èxit de la primera
en parlen aquestes xifres: del 2015 al 2017
hi van passar 41 persones que han produït 10 tones de verdures i hortalisses ecològiques. La producció per usuari ascendeix
a 235 kg, amb un total de 160 beneficiaris indirectes (principalment, familiars dels
hortolans).

E

Juan Antonio Peláez és un dels nous activistes a 3C de Cornellà. S’hi va apuntar animat per la seva filla i està encantat amb la seva parcel·la.

l programa 3C Conreem el Clima i la Comunitat segueix creixent, confirmant l’èxit d’una
iniciativa que va néixer amb
molta il·lusió fa quatre anys a
Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental). Als set
horts que ja funcionen, n’afegim dos més:
un a Reus i l’altra a Rivas Vaciamadrid
(Madrid). El 3C de Reus està situat a
l’entrada del Club Hípic Reus QMT i és
el primer de Catalunya fora de la província de Barcelona.
D’altra banda, una trentena de veïns i veïnes
protagonitzen la nova etapa que enceten
els Horts Comunitaris de Sant Ildefons,

el 3C de Cornellà. Ells integren la segona promoció que durant els propers anys
s’ocuparan d’aquests horts socials, un projecte impulsat per l’Ajuntament amb la
nostra col·laboració. L’hort es va posar
en marxa al 2015 gràcies al conveni entre
l’Ajuntament de Cornellà, que va apostar
per aquest projecte amb vocació d’inclusió
social, i Humana. El Consistori cedí el terreny de 2.105 m2 i nosaltres el gestionem
i hi proporcionem un tècnic agrícola que
forma als participants: 41 persones en la
primera promoció i 27 en la segona.
El tècnic municipal de Medi Ambient,
en David Calabuig, fa una valoració molt

positiva de la primera etapa dels horts de
Sant Ildefons: “És un projecte original que
aporta molts beneficis. Té un innegable
valor natural: és un hort entre blocs de pisos, a la zona més urbana de Cornellà. Per
l’altra, té un valor social indiscutible perquè només hi poden accedir veïns i veïnes
amb pocs recursos econòmics. És un espai que ofereix una activitat a qui potser
no en realitza cap, una via d’integració, de
creixement personal, de millora d’hàbits
alimentaris...”.
“Tant els primers usuaris com els nous hi
han arribat amb pocs o nuls coneixements
d’horticultura”, explica l’Àngel Cabezas,

També hi tenen una parcel·la l’Associació de Consumidors i Productors La Pastinaca, la Escola Torre de la Miranda i la
Fundació Orienta - Hospital de Dia Miralta. Txema Cabañas és educador d’aquesta fundació: “Els usuaris són adolescents
de 12 a 17 anys amb problemes de salut
mental. Venir a l’hort és una més de les
activitats terapèutiques del seu tractament.
Els proporciona eines molt positives: surten d’un espai tancant, fan una activitat de
cara a la comunitat, aprenen certs hàbits
laborals, es relacionen i adquireixen habilitats socials...”.
El programa 3C, que ja involucra a més de
500 persones a tot Espanya entre usuaris
i familiars i amics, és possible pels recursos obtinguts amb la gestió del tèxtil usat.

Taller pedagògic a una escola de l’Hospitalet
Més de 60 alumnes del Col·legi Pineda participen en un taller de roba usada

M

és de 60 alumnes del Col·
legi Pineda de l’Hospitalet del Llobregat (Barcelonès) van participar a un
taller impulsat per Humana i la Fundació Pineda sobre la importància de la reutilització i la roba usada.
La iniciativa, que es va celebrar a les instal·lacions del centre al barri del Gornal,
estaven emmarcades en un treball de síntesi de l’alumnat dedicat als hàbits saludables.
L’experiència va ser molt enriquidora.
Dividides en dos grups de 30 alumnes,
les noies de 2n d’ESO van conèixer quina és la nostra activitat i què en fem de la
roba usada. Quina mena de roba veneu

a les botigues? Renteu la roba abans de
posar-la a la venda? A quins països feu
projectes de cooperació? Són algunes de
les preguntes que hi van sorgir. Les sessions es van completar amb un taller on
van exercir de “classificadores”. Hi havíem portat un bon grapat de roba, procedent de la nostra planta de preparació
per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), i havien de destriar-la seguint els criteris que utilitzem diàriament, gràcies als quals som capaços
de donar una segona vida a més del 90%
de les peces que classifiquem. Les alumnes van captar la idea a la primera i van
fer una excel·lent selecció de la roba, dividint-la entre la que és apta per a la reutilització i la que ho és per al reciclatge.

És la segona ocasió en què col·laborem
amb la Fundació Pineda. La primera es
remunta a la primavera de l’any passat,
quan ens van convidar a la jornada titulada “Moda, tradició i innovació. Educar per a un consum alternatiu”. La
Fundació Pineda va organitzar dues jornades de xerrades dins del seu projecte
anomenat “Fashion Frame”, que consisteix en “oferir a les famílies i a les entitats educatives recursos formatius i pedagògics orientats al desenvolupament
de la persona” incidint, entre d’altres,
en un consum ètic de la moda. El Palau
Macaya de Barcelona va acollir dos dies
de xerrades i nosaltres vam protagonitzar-ne titulada “Roba de segona mà per
a la sostenibilitat global”.

El taller es va fer en un aula de l’escola.
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1,6M de clientes opten per la moda sostenible
Anualment augmenta el número de persones que aposten pel secondhand
del sistema, la baixa utilització de peces
de vestir i les reduïdes taxes de reciclatge després de l’ús”. Aquesta nova economia, segons l’informe, “proporciona beneficis per a les empreses, la societat i el
medi ambient. El sistema tèxtil serà més
sostenible en minimitzar els seus impactes negatius”. Des de l’àrea de Botigues
Humana aplaudim l’estudi de la Fundació Ellen MacArthur. Els nostres establiments són testimonis directes del creixement de la compra i intercanvi de roba
secondhand al nostre país, ja sigui pels
preus assequibles i una qualitat apropiada, l’auge del vintage o l’impuls de valors
com el consum responsable o la consciència social.

La Fundació Ellen
MacArthur posa el
dit a la nafra de la
indústria
Com a conseqüència de tot això, la nostra xarxa de botigues creix anualment.
L’any passat vam obrir una botiga a Reus
i dues a Madrid.

L

Amb les nostres botigues promovem un consum conscient i responsable.

es nostres botigues han tancat
l’exercici 2017 amb xifres rècord: 1,6 milions de persones
han visitat i comprat en algun
dels establiments que tenim
a Madrid, Barcelona, Sevilla i Granada, la qual cosa representa un 16% més
que al 2016. És l’èxit que no s’atura de
la moda sostenible, l’auge de les peces
reutilitzades amb valor social. La confiança dels consumidors per la moda
secondhand constata les conclusions dels
estudis centrats en el sector, i que coincideixen a assenyalar que el model actual
de comprar, usar i llençar és la causa
principal de greus impactes mediam-

bientals, per la qual cosa és necessari un
canvi de rumb en el sector.

El número de clients
ha crescut un 16% en
el darrer exercici
En aquesta línia incideix l’informe “Una
nova economia tèxtil: redissenyar el futur de la moda”, elaborat per la Fundació Ellen MacArthur. “Ara, i no demà, és
el moment que la roba es dissenyi de manera diferent, s’usi durant més temps i es
recicli tant com sigui possible”, assenya-

len els seus autors, “en una nova economia del tèxtil, la roba es dissenyaria per
durar més, s’usaria més i es podria llogar,
revendre i reciclar fàcilment”.
Des d’aquesta fundació britànica expliquen que, en els últims anys, “la indústria
de la moda i els seus clients s’han tornat
cada vegada més conscients dels impactes
mediambientals i socials negatius del sistema actual. Proposem una visió per a una
nova economia del tèxtil alineada amb els
principis de l’economia circular”.
En aquest sentit, advoca per “abordar
l’arrel de la naturalesa malbaratadora

Obrim les portes
La botiga de Reus va ser visitada per
escolars de la Escola Marià Fortuny,
en el marc d’una jornada dedicada
al consum responsable. Uns mesos
abans, l’establiment de l’avinguda
Meridiana (Barcelona) va acollir a
estudiants del Centre de Formació
Professional Bemen-3: aquesta
visita ha tingut una conseqüència
inesperada i molt positiva, i és que
mitja dotzena dels nois i noies que
van venir-hi han iniciat dos mesos de
pràctiques a les nostres botigues.

Algunes xifres de la Fundació Ellen MacArthur

De 7 a 10
és la mitjana
d’usos d’una peça
abans de
desfer-nos-en

Només el
13%

del material fabricat per la
indústria es recicla

1.200
milions

de tones de CO2 és
l’emissió al 2015 de la
indústria del tèxtil

80.000
milions

de peces es venen
actualment al món

160.000
milions

de peces noves és la
demanda prevista al 2050

El mapa del cicle de la roba
La gestió de la roba usada encaixa perfectament en els criteris de l’economia circular. També té un caràcter sostenible, un valor de qual s’impregna tot el procés
de treball: des de la recollida selectiva a peu de carrer fins a la destinació final
que tenen les peces, com la reutilització o el reciclatge. Precisament una d’aquestes destinacions, el de la reutilització, és el de les nostres botigues i és en aquest
context on s’emmarca una iniciativa molt interessant liderada pel Col·legi Oficial
d’Ambientòlegs de Barcelona (COAMB).
Aquesta entitat va organitzar recentment una sessió de treball per a definir un
itinerari singular: el recorregut de la roba sostenible a Barcelona, una relació de
punts de venda on la protagonista és la moda responsable. Aquest itinerari forma
part del mapa BCN + Sostenible, impulsat per l’Ajuntament i el COAMB, i que

constitueix una oportunitat única per a fer visible la contribució de
tots per a millorar la Ciutat Comtal.
Durant la sessió, el grup de treball va visitar un dels punts que integren el recorregut: la nostra botiga secondhand de la Ronda Universitat. “Hi vam poder
conèixer la vostra iniciativa de reaprofitament de roba usada que té, a més, un
rerefons social”, indiquen des del COAMB. A continuació, els assistents es van
desplaçar fins a la seu del Col·legi d’Ambientòlegs on van conèixer d’altres projectes, entre ells una botiga de roba sostenible per a bebès i públic infantil. L’objectiu d’aquesta iniciativa era mostrar a la ciutadania com és possible tancar el
circuit de la roba i aplicar el concepte d’economia circular en el sector de la moda
a Barcelona.

IperTU
què

?

compres a
Humana

Per la qualitat de les peces, pels preus baixos,
per ajudar a projectes solidaris... cadascú té
un motiu diferent per apropar-se a les nostres
botigues secondhand.

Blanca
Torres,
56 anys

Miriam
Ruiz,
37 anys

“En sóc clienta habitual. M’encanta perquè hi ha peces
variades, econòmiques i boniques. Hi compro faldilles i
bruses tant per a mi com per a les meves filles, que estan
a l’Equador i les hi envio. Normalment entro amb una
idea fixa del que busco i de pas miro i torno a mirar una
miqueta, principalment en època d’ofertes”.

“Entro sovint en alguna botiga perquè m’agrada el que
trobo i és barat. Hi compro roba per a mi i per a la meva
filla, també hi he comprat llençols. Habitualment miro
per curiositat i, si alguna cosa m’agrada, ho compro. Estic a favor de la segona mà i que els recursos es destinin
a projectes socials”.

Gemma
Codina,
44 anys

Samantha
Egona,
29 anys

“En sóc clienta habitual perquè hi trobo roba retro a
preus molt bons, la veritat és que no m’agrada comprar
en grans magatzems ni grans cadenes de roba. La segona mà i la reutilització sempre m’han semblat opcions
excel·lents, perquè eviten que consumim massa. I celebro la finalitat social de la roba que veneu”.

“Mai havia pensat en la segona mà fins que em van convèncer a entrar en una de les vostres botigues. Ara en
sóc fan! Aquest vestit moníssim el vaig comprar aquí fa
una setmana. A tots aquells que tinguin prejudicis sobre
la segona mà els convidaria a venir amb mi, els ensenyaria les vostres ofertes i els preus tan baixos”.

Elizabeth
de Llanza,
35 anys
“Hi entro sovint, tant per interès personal com també
professional perquè treballo en el sector de la moda. El
que més m’agrada és que puc trobar-hi petits tresors i
coses úniques. Avui estic cercant un vestit dels anys setanta amb estampats i molt psicodèlic. A veure si tinc
sort!”

Adriana
Requena,
33 anys

“Hi vinc cada vegada que en renoveu l’estoc. Coneixia el model de botigues de segona mà a Anglaterra i
vaig decidir entrar en una vostra en tornar a Barcelona. M’agrada la varietat i la bona informació sobre els
projectes de cooperació. La reutilització és l’alternativa
més lògica i racional al consumisme d’avui dia”.

Es posa en marxa l’empresa d’inserció Humana Integra
Treballa a favor de la inserció laboral per a persones en risc greu o situació d’exclusió social

L

Fundació promou Humana Integra, l’empresa d’inserció laboral i
formació per a persones que necessiten una oportunitat professional, es troben en risc greu i/o
situació d’exclusió social i tenen inquietuds per a desenvolupar la seva tasca en
l’àmbit de la gestió de residus. Pretén ser
un pont entre persones amb dificultats per
a accedir al mercat laboral i possibles demandants d’ocupació. D’aquesta manera,
Humana Integra enforteix el nostre compromís amb la finalitat social de la roba
usada.
“Estic molt contenta amb aquesta nova etapa.
Espero que el camí sigui llarg, per descomptat
jo tinc moltes ganes d’aprendre i d’aportar tot
el que pugui”. Així s’expressa la Rossemery
Añez durant una pausa en el treball. Ella i el
Mohamed Nakch viuen a Granollers (Vallès

Oriental) i són les primeres persones que inicien un procés d’inserció laboral a través d’Humana Integra. Tots dos s’han incorporat a
l’equip de la planta de preparació per a la reutilització a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).
“Cerquem la plena integració d’aquelles persones que s’enfronten a certes barreres com a
conseqüència de la seva situació personal” explica Joan Carrió, coordinador d’Humana Integra. “Segur que l’experiència serà molt enriquidora per a la Rossemery i el Mohamed”,
afegeix Carrió.
El departament de Botigues de Madrid també ha incorporat recentment a dues persones:
l’Evelin Martínez, de 24 anys, i la Carla Rivera, de 33.

Integra

humanaintegra.com

La Rossemery i el Mohamed, primeres persones en itinerari de formació d’Humana Integra,
al costat d’en Joan Carrió, coordinador de l’empresa d’inserció.

