Aquest document neix amb el propòsit de ser un fidel reflex de l’activitat realitzada per Humana Fundación
Pueblo para Pueblo durant el 2010. És un exercici clau
tant per a la pròpia Fundació com per a la societat en conjunt, ja que aquesta ha afrontat una de les crisis econòmiques més profundes de les últimes dècades, amb les conseqüències afegides que això suposa per als països del Sud.
Una crisi econòmica que encara avui perdura i de la
que se’n deriven efectes devastadors. Així, segons el Banc
Mundial, el nombre de persones que pateix fam crònica
s’està acostant perillosament als 1.000 milions, i no cal dir
que les més castigades són les comunitats desafavorides
dels països del Sud.
A la societat globalitzada en què vivim, caracteritzada
per les asimetries Nord-Sud, la solució dels conflictes inherents a aquesta no han de contribuir a ampliar la bretxa entre els països desenvolupats i aquells en vies de
desenvolupament. Des de la nostra activitat, pretenem
que es puguin aportar mesures que afavoreixin el
desplegament i la recerca de solucions tant al Nord
com al Sud. Això multiplica el valor de la cooperació al
desenvolupament i dels programes que es porten a terme en aquest àmbit. És la raó de ser inicial d’Humana,
que parteix de la reutilització i el reciclatge tèxtil com
a eina de generació de recursos per a posar en marxa
escoles de formació de professors, programes de millora
de la productivitat de petits agricultors, millora de l’accés
a l’aigua, sanejament, educació de comunitats rurals o
prevenció de malalties infeccioses.

mà de la Fundació. Tots ells, units als 280 treballadors de
l’entitat, fan possible que aquest esforç es plasmi en forma
dels programes de cooperació que s’han dut a terme.
Els nostres programes compten, a més, amb el suport de
finançadors externs com la Unió Europea, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID) o la Generalitat Valenciana. Sense
oblidar els petits i mitjans ajuntaments i altres organitzacions públiques i privades que també contribueixen al seu
desenvolupament.

El model reforça la independència d’Humana i la sostenibilitat de la seva activitat, alhora que promou l’altre
objectiu principal de l’organització, que és la protecció
del medi ambient, en reduir el volum de residus generats per la societat fruit del malbaratament de recursos
que tenim al nostre abast. La sostenibilitat del model de
la Fundació passa igualment pel suport de prop de 700
ajuntaments i 500 empreses i entitats privades que
col·laboren amb l’organització, a les quals s’uneixen els
centenars de milers de donants que dipositen la seva roba
i calçat usat en els més de 3.650 contenidors disponibles
a tot Espanya. A ells se sumen els milers de clients que
cada dia passen per les 20 botigues de roba de segona

Ara que Humana està a punt de complir el 25è aniversari
de l’inici de la seva activitat a Espanya és moment de redoblar aquest esforç conjunt, afrontant amb optimisme els
reptes presents i futurs per tal de seguir proporcionant
a les comunitats del Sud les eines necessàries per a conduir el seu progrés.

Elisabeth Molnar
Directora General
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1. Cooperació al desenvolupament i a la protecció del medi ambient a través del reciclatge tèxtil

El reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir part del volum dels residus generats, donant una segona vida a una roba que d’una altra manera
aniria a parar a l’abocador. A més, amb la reutilització de
la roba i el calçat s’aconsegueix disminuir el consum de
recursos naturals com l’aigua o els combustibles fòssils, així
com també els fertilitzants i pesticides que s’usen en la fabricació de productes tèxtils. Cal afegir que reutilitzant o
reciclant el tèxtil es redueixen les emissions de CO2.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD)
que des de 1987 porta a terme projectes de cooperació en
diferents països d’Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, projectes
que tenen com a objectiu impulsar la formació, l’educació,
la capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries.
El finançament d’aquests projectes és possible gràcies als
recursos que Humana obté a través de dues vies. La primera, a partir de la gestió de les donacions de roba i calçat
usats recollides en contenidors especialment dissenyats
per a realitzar aquest servei. I la segona, gràcies a finançadors externs com la Unió Europea o l’Agència Espanyola
de Cooperació internacional al Desenvolupament (AECID).

2.Transformació en Fundació
Al gener de 2010, l’Associació Humana es va convertir en
la Fundació Pueblo para Pueblo amb la voluntat de reflectir d’una manera més fidel la realitat del funcionament de
l’entitat. El canvi de personalitat jurídica es va produir tot
complint la decisió de l’Assemblea de Socis de l’Associació
Humana. Aquest fet va significar a més, una nova etapa per
a poder aconseguir el doble objectiu de l’organització: la protecció del medi ambient i el desenvolupament econòmic i social pels països del Sud.
Per tant, l’organització va començar a principis del 2010 a operar amb el nom d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo, i
va assumir els acords de col·laboració que l’Associació Humana mantenia vigents. Humana és el nom que la persona
jurídica Humana Fundación Pueblo para Pueblo hereta i que
ens fa coneguts en la nostra activitat.

Som
· 24 anys treballant a Espanya
· 280 treballadors

Qui som

· 3650 contenidors
· 20 botigues
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Des del punt de vista jurídic, la transformació s’ha realitzat
amb una cessió de tots els actius i passius, drets i obligacions per part de l’Associació cap a la Fundació. El patronat de
la Fundació va acceptar la transferència. En tractar-se d’una
donació onerosa, el protectorat que en aquest cas és el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat va admetre la inscripció de la donació. Això va ocórrer el mes de juny de 2010.

· 44 projectes de cooperació
al desenvolupament
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3. Patronat de la Fundació

4. Pertinença a Xarxes

El patronat de la Fundació està format a 31 de desembre
de 2010 per les següents persones:

Humana Fundación Pueblo para Pueblo forma part de
The Federation for Associations connected to the International Humana People to People Movement. Aquesta
Federació està formada per un grup de 35 organitzacions
membres que duen a terme les seves activitats a 43 països
d’Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia.
Més informació a www.humana.org

President: Gert Olsen (Oslo, 1957), director d’hotel.
Vocal: Joan Martí del Castillo (Barcelona, 1948), alpinista i
gestor d’activitats a la natura.
Vocal: Damiana Conde Cabezas (Alacant, 1965), experta
en intervencions comunitàries i prevenció de SIDA a Amèrica Llatina i Àfrica.
Tresorer: Michael Hermann (Munic, 1957), economista i
gestor de projectes a Àfrica i Àsia.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo és membre de la
Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides,
una iniciativa internacional que té com a objectiu aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, mitjançant la implantació de Deu Principis
basats en els drets humans, laborals, mediambientals i de
lluita contra la corrupció.
Més informació a www.pactomundial.org

Fins l’octubre de 2010, Mario Leopoldo Cabral (Bissau,
1940) va ostentar el càrrec de vicepresident, a partir
d’aquesta data va renunciar a la vicepresidència per incompatibilitat de càrrecs.

Humana és també membre de la Coordinadora Catalana
de Fundacions, a la qual pertanyen més de 500 entitats.
Més informació a www.ccfundacions.org
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1. Cooperació internacional
Els objectius dels projectes i programes de cooperació
al desenvolupament als quals Humana dóna suport són
l’impuls de la formació, la capacitació i, en definitiva, el
progrés de les comunitats dels països del Sud. Ho aconsegueixen millorant les seves condicions de vida i afavorint el
seu apoderament, és a dir, l’augment de la seva fortalesa
política, social i econòmica, així com la confiança en les seves pròpies capacitats.

l’administració d’empreses. Aquestes especialitats es completen
amb programes de desenvolupament personal que inclouen
activitats esportives i culturals i un estil de vida responsable.

1.1 Àmbits d’Actuació

De fet, les escoles operen en part com a internats on
s’implica als estudiants en la gestió de l’institució escolar
juntament amb els docents per tal d’integrar el valor de la
responsabilitat en la formació.

1.1.1 Educació
Tres són les àrees d’actuació fonamentals en què es desenvolupen els programes d’Educació d’Humana:
· Formació de professors
L’objectiu d’aquests programes és la capacitació de docents
per a escoles de primària per tal d’aconseguir un avanç
real en l’educació dels nens i nenes de les zones rurals.
Els programes es porten a terme en col·laboració amb els
Ministeris d’Educació nacionals, formen part dels sistemes
educatius locals i complementen la tasca de les administracions públiques, tot contribuint a més a la innovació i el
desenvolupament de la formació del professorat.

Per això, els projectes es duen a terme al voltant de cinc
àmbits d’actuació principals:
· Educació
· Agricultura i desenvolupament rural
· Desenvolupament comunitari
· Prevenció de malalties contagioses
· Assistència i emergència
Una de les principals característiques dels programes duts a
terme és la sostenibilitat, és a dir, la seva voluntat de desenvolupament a llarg termini, per tal que els progresos a la comunitat perdurin en el temps. Per això és indispensable que
la força que mogui aquests projectes sorgeixi des de dins,
des de l’interior de les pròpies comunitats beneficiàries.
Els projectes estan, a més, alineats estratègicament amb
els plans de desenvolupament dels governs dels respectius països on s’implementen, i en estreta col·laboració
amb les organitzacions locals sòcies d’Humana.
Aquestes organitzacions estan integrades a la societat civil,
són perfectament coneixedores de la realitat i de la problemàtica dels seus països i compten amb una dilatada experiència en la cooperació al desenvolupament.
Humana desenvolupa la seva activitat en l’àmbit de la xarxa
d’organitzacions de la Federació Humana People to People,
on es realitzen actualment més de 360 projectes de cooperació. Al seu torn, cada organització membre de HPP manté

1.1.2 Agricultura i Desenvolupament Rural
La seguretat alimentària i el foment d’agrupacions
d’agricultors són els pilars dels programes d’agricultura i
desenvolupament rural d’Humana.
· Seguretat alimentària i Clubs d’Agricultors
En un context subjecte als canvis climàtics, mediambientals i a la pressió econòmica per l’avanç dels biocombustibles, els petits agricultors s’han convertit en una peça
imprescindible per a fomentar la seguretat alimentària
gràcies als seus cultius. Un elevat percentatge de les poblacions dels països del Sud, sobretot a l’Àfrica, són rurals
i depenen de la seva producció agrícola que, sovint, és només de subsistència. El programa de Club de Pagesos organitza al petit productor en agrupacions que mitjançant
la formació i l’esforç comú milloren la seva productivitat,
introdueixen tècniques més sostenibles i aprofiten la seva
major capacitat de negociar millors preus de venda com a
grup que com a ens individual.

Els plans educatius combinen formació teòrica i pràctica,
gràcies a períodes de pràctiques en empreses de l’entorn de
les escoles. En finalitzar el cicle lectiu, els graduats inicien la
seva vida laboral amb el suport de la pròpia escola durant
els primers estadis.
· Escoles per a nens i joves
Humana People to People col·labora amb els governs de
sis països a través de 18 institucions escolars per a orfes i
nens vulnerables i joves. Totes les escoles col·laboren estretament amb els sistemes de benestar social nacionals. Una
part d’aquestes, a més, opera com a internats i inclouen formació extraescolar.

L’objectiu de les agrupacions o Clubs de Pagesos és proveir
als seus membres dels coneixements i l’organització necessària perquè puguin fer front a les necessitats de les seves
famílies i comunitats, tot augmentant els seus ingressos i
integrant-se en l’economia de mercat.

Actualment, diverses organitzacions membres de la Federació Humana People to People formen cada any a 2.700
nous docents en 29 escoles d’Angola, Malawi, Moçambic i
la Índia. Des de l’inici d’aquests programes, s’han format un
total de 13.800 professors i professores, dels quals un 80%
està treballant en aquests moments en la docència. Aquesta és la millor prova que es tracta de programes sostenibles:
s’obtenen resultats a curt, mitjà i llarg termini, i al mateix
temps, contribueixen a aconseguir una educació primària
universal de qualitat.

Els camperols estan organitzats en grups de 50 agricultors. Al davant, s’hi situa un líder del projecte, és el responsable de proporcionar la formació teòrica i pràctica
requerida i els conceptes fonamentals per a promoure
l’autoorganització del col·lectiu.

· Formació Professional per a joves
Les 11 Escoles de Formació Professional d’Humana People to
People, distribuïdes en sis països, ofereixen la possibilitat de
formar cada any a centenars de joves en especialitats com
l’agricultura, la construcció, el turisme, la mecànica del motor i
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estrets llaços de col·laboració amb altres actors de la societat civil, governs, entitats supra estatals i organitzacions
internacionals.

La majoria dels membres de bona part de les agrupacions
d’agricultors són dones, de manera que poden considerarse també programes de gènere i d’apoderament femení.
Aquests inclouen activitats centrades en el benestar de
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És per tot això que els beneficiaris reben formació i informació sobre temes com: condicions sanitàries, nutrició, higiene, sanejament, generació d’ingressos, lideratge, desenvolupament del districte, consciència mediambiental i
participació de la comunitat.
Aquesta tasca de formació i informació es completa amb
accions pràctiques per millorar les condicions de vida en
aquells àmbits que es consideren més rellevants. En aquest
sentit, el suport a les escoles infantils i de primària és de vital importància per aconseguir els objectius del programa.
Tot i que la major part de les accions que es duen a terme
al voltant de l’Ajuda a la Infància es desenvolupen en el
medi rural, aquest tipus d’iniciatives s’han mostrat igualment eficients als barris més pobres de les grans ciutats.

tota la família en relació amb els recursos hídrics, el sanejament, la nutrició, la salut i l’educació.

1.1.4 Prevenció de Malalties Contagioses

El programa d’Humana People to People, adaptat a la realitat de cada país i de cada comunitat en la que es posa
en funcionament, va implicar als anys 2009-2010 a més de
100.000 agricultors en 13 països d’Àfrica, Amèrica Llatina
i Àsia. El fet que l’organització dels Clubs s’hagi pogut dur
a terme a tants llocs, i amb bons resultats, mostra l’encert
d’aquest enfocament de treball.

La prevenció de malalties contagioses és un element fonamental per tal d’aconseguir fer avançar i mantenir el
nivell de desenvolupament de qualsevol comunitat, de
manera que actualment Humana treballa en la prevenció del VIH/SIDA, la tuberculosi, la malària i altres grans
malalties contagioses.
· Lluita contra la SIDA - Control Total de l’Epidèmia (TCE)
“Només el poble pot alliberar-se de la SIDA - l’epidèmia”.
Aquesta simple declaració és la base del programa “Control Total de l’Epidèmia” (TCE, corresponent a les seves
sigles en anglès) mitjançant el qual Humana People to
People lluita de manera sistemàtica contra el virus del VIH
i la malaltia de la SIDA. TCE pretén assolir una cobertura nacional als països en què es posa en marxa. Un repte
ambiciós però indispensable per assolir l’èxit en la lluita
contra la SIDA.

1.1.3 Desenvolupament Comunitari
Els pilars bàsics dels programes de desenvolupament comunitari d’Humana són l’educació, la salut, la producció
d’aliments i l’articulació de la comunitat, tots units sota
una mateixa premissa: aconseguir les millors condicions
pel desenvolupament de la infància. Els programes de
desenvolupament comunitari d’Humana complementen
els plans governamentals al voltant d’aquests aspectes,
sempre relacionats amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
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TCE es basa en la definició d’una àrea geogràfica de
100.000 persones, anomenada ‘Àrea TCE’, en la qual
s’organitza una campanya d’informació de tres anys de
durada amb el propòsit que cada persona tingui els coneixements necessaris per a controlar el virus. Aquesta
campanya informativa és liderada per un responsable de
camp que interactua amb 2.000 persones, facilitant informació sobre un comportament sexual sense riscos, mobilitzant a la població local perquè es converteixin en voluntaris, formant educadors de paritat de gènere i impulsant
activitats generadores d’ingressos. L’objectiu final del TCE
és un canvi de comportament de la població.

*HOPE Humana - La lluita contra la SIDA continua
El programa HOPE d’Humana representa una altra vessant
a través de la qual la Federació lluita contra la VIH/SIDA.
Aquest programa parteix de l’establiment d’un “Centre
HOPE” a la comunitat per a donar suport a la població
afectada per la malaltia. Des d’aquest tipus de centres es
treballen els serveis sanitaris, incloent-hi l’assessorament
i un test voluntari, els programes de divulgació i les activitats de formació.
Els Centres HOPE tracten d’impulsar les estructures sanitàries locals, de manera que col·laboren colze a colze amb aquestes en cas de malalties oportunistes com
la tuberculosi i promouen el tractament antiretroviral
i l’adherència als tractaments. Alguns Centres HOPE disposen d’instal·lacions pròpies per a realitzar les proves
mentre que altres deriven i cooperen amb altres centres
d’anàlisi. El projecte també inclou xerrades sobre el VIH/
SIDA a esglésies i escoles, a través dels Consells Nacionals
sobre SIDA, tant a nivell local com a nivell nacional.

En finalitzar el programa, els voluntaris s’uneixen als responsables de camp per continuar lluitant contra el VIH/
SIDA en les seves comunitats. D’aquesta manera es persegueix la sostenibilitat del projecte ja que els seus resultats
són tangibles tant a curt com a llarg termini.
· Malària, tuberculosi i altres grans epidèmies
El sistema de treball utilitzat en el TCE s’empra també en
la lluita contra altres malalties greus, com la malària, la
tercera entre les malalties més perilloses que compten
amb més casos, únicament superada per la diarrea. Les
mesures inclouen fumigació, informació i distribució de
mosquiteres, així com accions per desfer-se de vivers de
mosquits que transmeten la malària.

1.1.5 Assistència i Emergència
El cinquè àmbit d’actuació d’Humana referent a la cooperació al desenvolupament gira entorn a l’assistència i
emergència en àrees que hagin sofert catàstrofes naturals o situacions adverses provocades per l’ésser humà
i que tinguin lloc en zones on Humana o els seus socis
locals comptin amb estructura i personal. En aquestes
situacions la Fundació dóna suport a la població afectada mitjançant la distribució directa de roba o béns,
l’organització de la comunitat davant de l’emergència,
i la coordinació i articulació de mitjans procedents
d’altres organitzacions o fonts de suport.

A través del projecte TCE, Humana integra també l’atenció
a les persones malaltes de tuberculosi i la informació sobre com evitar contreure la malaltia. A més, s’han implementat activament campanyes per aturar la propagació
del còlera, com les que s’han posat en marxa a Zimbabwe
recentment. De nou, la metodologia basada en la relació
personal amb cada un dels afectats ha demostrat ser eficaç per frenar la propagació de la malaltia.
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1.2 Els Projectes de Cooperació al 2010
A continuació es presenten els projectes realitzats per Humana al llarg del 2010 tant amb fons propis com amb fons
procedents de subvencions i donacions públiques i privades externes a l’entitat.
Durant el 2010 s’han desenvolupat projectes a 15 països:

Xina

Haití
Guinea Bissau

Índia

Belize
Brasil
Equador
Angola

R.D.P. Laos

R.D. Congo
Zàmbia
Malawi
Zimbabwe
Moçambic
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Promoció de la igualtat de gènere a
través d’intervencions formatives a les
províncies de Benguela i Huambo

ANGOLA

Programa de formació de mestres
d’educació primària a Malanje

ANGOLA

Àmbit: educació

Àmbit: educació

L’acció, finançada els últims anys amb fons de la Generalitat Valenciana, ha permès desenvolupar la programació escolar i el material didàctic adequat en matèria
de gènere, desenvolupament i igualtat a dues províncies
del país on, tal com succeeix a la resta del territori, la
importància de la dona a l’àmbit educatiu és molt baixa.
Els directors, educadors i professors han pogut formarse adequadament en matèria de gènere i la proporció

de nenes i dones joves amb accés a una formació bàsica o professional ha augmentat considerablement. Amb
aquestes accions, fins a 165 funcionaris públics de les
administracions locals, incloent-hi els militars, han estat
capacitats i motivats per incorporar l’enfocament de gènere a les polítiques sectorials d’ambdues províncies.

Finançament

està formada per 110 persones. Una vegada es compti
amb els docents adequats, el proper repte és aconseguir
una sensible millora de l’educació primària de Malanje i
del nivell educatiu dels nens i nenes de la zona.

Finançament

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Angola

Generalitat Valenciana (amb IEPALA)

-

6.978,20

-
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L’Escola de Formació de Professors a Malanje neix amb
l’objectiu de respondre a l’enorme dèficit de docents qualificats de la zona, ja que segons un estudi del 2009, uns
3.400 professors i professores no qualificats exercien com
a tals en aquest territori, mentre que el nombre de docents qualificats era de tan sols de 188. Al voltant de 150
docents s’han graduat ja en aquesta escola, engegada fa
quatre anys. La següent promoció d’estudiants del centre

Total
6.978,20

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Angola

AECID (amb IEPALA)

-

11.415,61

-

Total
11.415,61
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Programa de formació de mestres
d’educació primària a Huambo

ANGOLA

Àmbit: educació

L’objectiu principal d’aquest projecte és la capacitació de
docents de primària a les zones rurals mitjançant l’Escola
de Formació de Professors de Huambo, a Angola. Des de
la seva inauguració al 1995, un total de 608 professors i
professores han completat el programa formatiu que s’hi
imparteix. A més, s’han dut a terme altres iniciatives pedagògiques, entre les quals hi trobem un total de 40 cursos,
amb la participació de 228 professors de la província. Al
2010, es van graduar 23 dels alumnes que van iniciar el

cicle al 2007. També durant el 2010, prop de 90 professors
i professores van començar el cicle formatiu, aquests completaran els seus estudis al 2013, després de sotmetre’s a un
examen final. Cal afegir que els docents participen a més,
en microprojectes que tenen com a finalitat la millora de
les condicions de vida de la població local.

Finançament
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Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP- Angola

-

-

12.826,81

-

Total
12.826,81
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Què fem

Què fem

Programa de formació de professors
de primària a Luanda

ANGOLA

Roba per al desenvolupament rural

ANGOLA

Àmbit: assistència i emergència
Àmbit: educació

De la mateixa manera que la resta de projectes centrats
en la capacitació de docents, el programa de formació de
professors de primària a Luanda, Angola, pretén situar
al professorat a l’avantguarda del desenvolupament de
l’educació mitjançant la incorporació de noves tècniques
pedagògiques que promoguin el progrés de les comunitats a partir de múltiples activitats.

com a docents de primària, i si tenim en compte que hi ha
uns 50 alumnes de mitjana per classe, això significa que
més de 26.000 nens compten avui amb un professor gràcies a l’escola de Luanda. Al 2010, el nombre d’alumnes
que va començar el cicle formatiu va ser de 62, mentre
que el nombre de docents que es van graduar va ser de 48.

Ja fa 10 anys que es va inaugurar aquesta escola, una dècada en la que 574 professors i professores han completat la seva capacitació. El 85% d’aquests exerceixen avui

El conflicte bèl·lic sofert a Angola va destruir bona part
dels serveis bàsics per a la població local. Per això, el nou
govern treballa en la recuperació del país assumint com a
proveïdor part d’aquests serveis. En aquest marc, Humana
va considerar oportú donar suport a l’administració mit-

jançant la donació de roba amb la finalitat de contribuir
a la dinamització de la relació amb les comunitats més
aïllades del país.

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Angola

-

-

75.757,58

-

Total
75.757,58

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Angola

-

-

13.636,36

-
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Total
13.636,36
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Què fem

Què fem

Programa de desenvolupament
comunitari “Ajuda a la infància”
a Toledo i Belize Nord

BELizE

Programa de desenvolupament
comunitari “Ajuda a la infància” a
itiuba, Cansançao, Quijingue i Bahia

BRASiL

Àmbit: desenvolupament comunitari

Àmbit: desenvolupament comunitari

El propòsit fonamental d’aquest projecte és combatre els
aspectes de la pobresa que condicionen el desenvolupament de nens i nenes, tot treballant colze a colze amb la
població local. Contempla 10 línies de treball, entre les
quals hi trobem: enfortiment de les economies familiars,
salut i higiene, informació i formació entorn de malalties
contagioses com el VIH/SIDA, educació -amb especial atenció a l’educació preescolar-, impuls dels nens com a part
fonamental del desenvolupament social, medi ambient,
cultura i comunicació i desenvolupament agrícola. En el cas

de Toledo, en total han estat més de 2.600 famílies les que
han participat en el projecte mentre que unes 3.000 s’han
involucrat en les activitats annexes com els programes escolars i els diferents esdeveniments informatius organitzats.
A Belize Nord, el nombre de famílies involucrades ascendeix a 2.950. Entre les accions realitzades hi podem incloure el suport que, mitjançant aliments i roba, s’ha donat
a 2.800 persones en greu risc d’exclusió social.

L’acció pretén millorar les condicions de vida de les famílies participants gràcies a l’augment de coneixements i a
l’esforç i coordinació a nivell comunitari. En el cas de Cansançao, en total han estat 3.000 famílies les que han participat directament en el programa, i al voltant de 10.000
les que ho han fet de manera indirecta.

A Quijingue, el nombre de famílies que s’hi han involucrat ascendeix a 3.000, mentre que també s’han engegat
unes 300 iniciatives dirigides a la comunitat amb la participació de més de 5.000 persones, entre les quals destaquen
les sessions formatives i informatives sobre el VIH/SIDA i
sobre higiene i nutrició, amb la presència de més d’un miler de persones.

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Brasil

-

-

16.930,30

-

Total
16.930,30

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Belize

-

-

30.303,03

-
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Total
30.303,03

19

12/09/11 12:40

Què fem

Què fem

Mobilització de la comunitat per a la
reducció de la pobresa a Shalatuo,
província de Yunnan

XiNA

Àmbit: desenvolupament comunitari

El projecte treballa a favor de la reducció de la pobresa
i del desenvolupament sostenible de les comunitats a
través de l’organització dels agricultors de l’àrea. En total són 3.000 les famílies que pertanyen a les minories
d’aquesta zona rural de la Província de Yunnan i que estan involucrades en el projecte. Cal destacar que els participants s’han mobilitzat de tal manera que ja s’ha iniciat

la formació per millorar els mètodes de cultiu de blat de
moro i arròs. El projecte ha rebut l’aprovació del govern
xinès per implantar pre-escoles i ha col·laborat en les primeres fases del seu establiment amb l’administració local i
diversos experts internacionals.

Finançament
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Contrapart

Finançador
extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

Yunnan Institute of Developmenet

UE

39.122,46

17.434,09

-

Total
56.556,55
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Què fem

Què fem

Programa de prevenció del ViH/SiDA
(TCE) Butuo

XiNA

Yunnan institute of Development

XiNA

Àmbit: desenvolupament comunitari
Àmbit: malalties contagioses

El programa TCE a Butuo va iniciar-se al febrer seguint els
passos de l’àrea TCE -finalitzada a Linxiang l’any anterior-,
involucrant a 285.000 persones. A Butuo es coopera amb
la Federació de Dones del propi comtat per tal de dirigir
accions encaminades a informar i sensibilitzar a una població de 100.000 persones, disseminades en 15 municipis
rurals. La Federació ha fet d’intermediària en la contracta-

ció dels oficials de camp que treballaran durant tres anys
en la campanya d’informació porta a porta, una campanya en la qual hi participarà i s’intentarà mobilitzar a tots els
habitants de la zona.

templa una sèrie d’activitats i experiències formatives en el
camp de l’educació, el desenvolupament comunitari i la
prevenció de VIH/SIDA als comtats d’Eshan i Xinping. La
finalitat: promoure el progrés a la pròpia Xina, a l’Índia i a
diversos països africans.

Finançament

Finançament
Contrapart

Finançador
extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

Federació HPP

-

-

32.687,88

-
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El YID és un Institut de Desenvolupament no lucratiu
pioner a Xina que forma tant a persones locals com a persones procedents d’altres països, amb la finalitat de realitzar tasques de cooperació per al desenvolupament en
col·laboració amb el Departament d’Educació de la Província de Yunnan. L’impuls de la societat civil xinesa con-

Total

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

Federació HPP

-

-

61.312,12

-

Total
61.312,12

32.687,88
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Què fem

Què fem

Programa de desenvolupament
comunitari “Ajuda a la infància”
a zhenkang

XiNA

Programa de desenvolupament
comunitari “Ajuda a la infància”
Kimbwala, Malueka i Gemena

REPÚBLiCA
DEMOCRÀTiCA
DEL CONGO

Àmbit: desenvolupament comunitari

Aquest projecte se centra en el desenvolupament comunitari, promovent l’incorporació de les famílies a un programa d’activitats de cinc anys de durada que consta de
10 línies d’actuació, entre les quals hi trobem: la generació
d’ingressos, la millora de les condicions sanitàries, educació, aigua i sanejament, el desenvolupament de la primera
infància i medi ambient.

Àmbit: desenvolupament comunitari

en: una millor adaptació dels petits a l’escola primària,
una taxa d’aprofitament escolar més elevada, l’adopció
d’hàbits d’estudi, més respecte pels mestres i més companyerisme. En total, el projecte ha comptat amb la participació de 750 famílies de les 2.500 que conformen els cinc
pobles on s’ha implementat.

La millora de les condicions de vida dels nens per garantir
que puguin desenvolupar tot el seu potencial és l’objectiu
fonamental d’aquest projecte. Un programa obert també a
la participació de joves i adults amb la finalitat que prenguin el control de les seves vides i puguin així, prevenir la
propagació de malalties contagioses, potenciar la qualitat
de l’educació, augmentar la producció agrícola, millorar els
ingressos de les famílies, crear condicions favorables per a

l’educació dels nens, la cura d’orfes i els nens vulnerables
i afavorir, en definitiva, el desenvolupament comunitari.
Només a Malueka, l’any passat, prop de 2.000 famílies van
formar part d’aquest projecte, centrat en les 10 línies habituals dels programes de “Ajuda a la Infància”. S’hi han dut
a terme iniciatives com les de formació i informació sobre
VIH/SIDA, amb la participació de més de 4.700 persones.

El projecte també inclou la posada en marxa de diversos
centres de preescolar. En total, 224 nens i nenes s’han
registrat a les vuit preescoles promogudes, això es traduirà

Finançament

Finançament
Contrapart

Finançador
extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

Federació HPP

-

-

59.778,03

-
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Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Congo

-

-

13.636,36

-

Total
13.636,36

Total
59.778,03
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Què fem

Què fem

La comunitat s’organitza per millorar
les condicions de vida rural a la
província de l’Equateur

REPÚBLiCA
DEMOCRÀTiCA
DEL CONGO

Àmbit: desenvolupament comunitari

Ja són 3.000 les famílies que participen en aquest projecte.
Un projecte que compleix el seu primer any de vida, i que
ha aconseguit organitzar les unitats familiars 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 del lloc,
entre altres iniciatives, hagin tingut un impacte directe en
la qualitat de vida dels participants.

yen 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 alhora que augmentin els seus ingressos. La mobilització activa de la comunitat permet que la força de l’acció radiqui en els propis
individus. D’aquesta manera s’aconsegueixen els objectius
previstos més ràpidament i els canvis realitzats tenen major
continuïtat en el temps.

Cal destacar que s’han engegat cinc centres d’alfabetització
que funcionen activament, en els quals 10 docents ensen-

Finançament
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Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Congo

UE

40.000

20.000

-

Total
60.000
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Què fem

Què fem

Enfortiment institucional:
Formació de l’equip de HPP Congo
i iniciatives noves

REPÚBLiCA
DEMOCRÀTiCA
DEL CONGO

Programa de Desenvolupament
Comunitari “Ajuda a la infància”
El Triunfo i Milagro

EQUADOR

Àmbit: capacitació institucional

HPP-Congo realitza activitats en aquest país des de setembre de 2006. És un dels socis locals de la Fundació més
jove i és per això que ha rebut suport per aconseguir i
gestionar fons i dur a terme els diversos projectes amb
un alt grau de qualitat i gestió. HPP-Congo ha aconseguit un elevat nivell de sostenibilitat en el seu treball
mitjançant col·laboracions amb el govern nacional, ad-

Àmbit: desenvolupament comunitari

ministracions locals, ONG’s i institucions internacionals i
també gràcies a la generació de recursos propis a través
de diverses activitats. El suport puntual donat al 2010
s’ha traduït en la millora de les capacitats dels equips de
gestió de l’organització, sobretot a nivell financer, i en el
suport de noves iniciatives.

res d’ingressos. A més, 1.000 menors s’han integrat en els
clubs de joves per a la realització d’activitats esportives,
lúdiques i culturals. A Milagro, on el programa abasta ja
a 800 famílies.

Finançament

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Congo

-

-

6.390,94

-
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Al llarg del 2010, a El Triunfo i Milagro, s’han establert i
posat en funcionament més de 2.500 horts orgànics, així
com un parc ecològic gestionat per 30 famílies. Sense
oblidar que, al mateix temps, s’han plantat 4.600 arbres,
1.500 famílies han participat en tallers sobre prevenció
de malalties i s’han constituït 48 caixes comunitàries amb
600 membres per a la realització d’activitats generado-

Total
6.390,94

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Equador

-

-

39.134,09

-

Total
39.134,09
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Què fem

Què fem

Millora de la seguretat alimentària
i la salut de les famílies rurals del
cantó El Triunfo

EQUADOR

Àmbit: agricultura i desenvolupament rural

L’objectiu del projecte és incrementar la seguretat alimentària de 66 famílies rurals del cantó El Triunfo, per
això es van establir horts orgànics a 66 llars i les famílies van poder conrear-hi una gran varietat de vegetals.
Paral·lelament a la creació i el funcionament dels horts,
les famílies van rebre formació específica en agricultura
diversificada i sostenible, i una formació més general en
matèria de nutrició, salut i seguretat alimentària.

El conjunt de tècniques agrícoles sostenibles utilitzades
ha constituït la base de la formació i de l’establiment dels
horts, cosa que ha permès a tots els membres de la unitat
familiar tenir accés i disponibilitat a aliments suficients,
variats, nutritius i saludables.

Finançament
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Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Equador

Ajuntament de Sax

2.574,54

-

-

2.574,54

HPP-Equador

Ajuntament de Villacañas

4.560,00

286,62

-

4.846,62

HPP-Equador

Fundació Renta

2.000

-

-

2.000

Total
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Què fem

Què fem

Enfortides les capacitats
professionals de 30 joves de l’Escola
Artesanal Club dels Lleons al cantó
El Triunfo

EQUADOR

Programa de prevenció de ViH/SiDA
amb SNLS a Guinea Bissau
Àmbit: malalties contagioses

GUiNEA BiSSAU

Àmbit: educació

El projecte va començar al setembre del 2009 gràcies al suport de la Fundació Mapfre, que va finançar l’acció directament al costat del nostre soci local HPP-Equador. L’objectiu
ha estat el d’enfortir les habilitats pràctiques i teòriques de
30 joves en la seva formació professional en mecànica
automotriu. S’ha proporcionat una educació professional
de qualitat, que ha inclós l’equipament del centre educatiu
amb eines i equips adequats per a una òptima formació.
Paral·lelament, els 30 estudiants d’entre 12 i 17 anys van
crear el Club de Joves Mapfre, a través del qual han parti-

cipat i desenvolupat diverses accions de desenvolupament
comunitari, al costat de familiars i veïns.
Alguns dels estudiants podran accedir al mercat laboral
treballant en tallers locals. D’altres, que compten amb més
recursos, podran cursar estudis superiors a centres universitaris o tècnics en ciutats com Guayaquil o Quito.

fessionals experts) i s’ha treballat a les pròpies localitats
dels participants. D’aquesta manera s’ha aconseguit una
gran participació i un seguiment directe de les seves evolucions posteriors al mercat laboral.

Finançament

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Equador

Fundació Mapfre

-

640,08

-
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ADPP-Guinea Bissau, en col·laboració amb el Secretariat Nacional de Luta contra la SIDA (SNLS), ha establert
aquest programa amb l’objectiu de facilitar l’accés dels
joves vulnerables del país a la seva primera ocupació.
Amb la participació de personal de la Fundació, s’han
establert activitats formatives (que compten amb pro-

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Guinea Bissau

-

-

17.263,39

-

Total
17.263,39

Total
640,08
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Què fem

Què fem

Augmentar la capacitat professional i
la formació als sectors d’energia solar,
aigua i electricitat a Guinea Bissau
GUiNEA BiSSAU

Àmbit: educació

El projecte té com a objectiu la formació professional de
90 joves en àmbits clau com el de l’energia solar, el de
les bombes d’aigua i el de l’electricitat. La formació es
du a terme a l’Escola Professional de Bissora, a la Regió de Oio, en funcionament des de 1997. La iniciativa
va començar al 2009 i té una durada de quatre anys.
Al 2010 s’ha dut a terme la capacitació del primer grup
d’estudiants en la seva especialitat, ja que l’any anterior aquests cursaven la formació bàsica en agricultura
o construcció. La promoció està formada per 31 joves,
dels quals nou són dones. La formació compta amb un
component teòric i un altre pràctic, mitjançant el qual els

estudiants realitzen pràctiques a l’Escola i també a fora
d’aquesta, a empreses locals.
Tots ells han finalitzat el curs satisfactòriament i han rebut els certificats corresponents. Ara aquests joves disposaran de més oportunitats d’ocupació, ja sigui per compte propi o aliè, cosa que els permetrà generar ingressos i
millorar les condicions de vida de tota la família així com
dotar el país de nous recursos humans capaços d’impulsar
el desenvolupament rural.

Finançament
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Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Guinea Bissau

UE

90.000

3.696,00

-

Total
93.696,00
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Què fem

Què fem

Millora del rendiment de l’agricultura
familiar, seguretat alimentària, nivell
de benestar i salut de 2.000 famílies
de Bissora, Oio
GUiNEA BiSSAU

Projecte d’emergència de Save
the Children a Haití

HAiTí

Àmbit: assistència i emergència

Àmbit: agricultura i desenvolupament rural

Aquest projecte de desenvolupament rural complementa els objectius del Ministeri d’Agricultura i Desenvolupament Rural de Guinea Bissau alhora d’incrementar la
producció d’aliments i millorar la nutrició i els recursos
econòmics de la població rural. Compta amb 2.000 agricultors organitzats en clubs -el 75% dels beneficiaris són
dones- que han iniciat el procés de formació contínua i
de producció agrícola.

per a la irrigació, la distribució de llavors i eines i els primers cultius amb gran varietat de vegetals, cereals i llegums. De la mateixa manera, s’ha introduït una agricultura de conservació amb tècniques agrícoles sostenibles
com: la rotació i diversificació de cultius; l’ús de compost
orgànic; la plantació d’arbres fruiters per incrementar els
nutrients al sòl; la plantació de jatrofa com a mitjà per barrar els camps, protegir els cultius i produir biocombustible; i l’ús de pesticides i repel·lents naturals, entre d’altres.

En aquest primer any d’execució s’ha realitzat l’adequació
dels camps model on posen en pràctica els coneixements
adquirits pels agricultors, l’establiment dels pous d’aigua

Sensibilitzats amb el poble haitià com a conseqüència
del terratrèmol esdevingut al gener de 2010, Humana Fundación Pueblo para Pueblo va establir una línia
d’assistència i emergència amb l’objectiu de recolzar
les accions de la Fundació Save the Children dirigides
a pal·liar els efectes de la catàstrofe en aquell país. Per
això, les botigues de la Fundació van obrir excepcionalment les seves portes el 31 de gener com a iniciativa solidària per tal de recaptar fons en benefici de les víctimes
del terratrèmol d’Haití. Més d’un miler de persones van

visitar les nostres botigues i la recaptació obtinguda es va
donar íntegrament a Save the Children per recolzar les
seves accions d’emergència a Haití, destinades a alleujar
la situació del país mitjançant l’adquisició de medicines,
béns de primera necessitat, habilitament d’allotjament,
accés a aigua potable, etc.

Finançament
Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

ADPP-Guinea Bissau

AECID

170.000
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Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

20.000

-

Total

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

Save the Children

-

-

7.289,50

-

Total
7.289,50

190.000
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Què fem

Què fem

Programa de desenvolupament
comunitari “Ajuda a la infància”
a l’índia

íNDiA

Àmbit: desenvolupament comunitari

L’Índia pot considerar-se gairebé un continent a causa
de la seva enorme població, en la que apareixen grans
diferències entre les diferents classes socials o castes i
entre les zones urbanes i rurals. El programa de desenvolupament comunitari en el que Humana col·labora
en aquest país abasta un gran nombre de projectes i
sectors, tots ells centrats en la millora de les condicions
de vida de la població local, amb especial atenció als
nens i nenes de la zona.

sistemes d’energies renovables -com la solar-, la recerca
de solucions per a les persones sense llar, l’accés als serveis
bàsics per als més desfavorits, les condicions sanitàries
-amb especial atenció a dones i nens-, el sanejament i
l’accés a l’aigua potable, el progrés de les zones rurals més
deprimides, l’educació i la formació de professors.

Per això, es treballa en àrees com l’agricultura sostenible,
la formació de petits agricultors, el desenvolupament de

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Índia

-

-

12.988,64

-

38

memoria_humana_72+4_cat_2010_1.indd 38-39

Total
12.988,64
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Què fem

Què fem

Programa de formació de mestres
d’educació primària al districte
de Jashpur

íNDiA

identificació de projectes
i construcció institucional

REPÚBLiCA
DEMOCRÀTiCA
POPULAR
DE LAOS

Àmbit: desenvolupament comunitari

Àmbit: educació

L’objectiu d’aquest projecte, engegat a l’agost de 2010,
és la formació de professors d’educació primària per tal
de potenciar la seva qualificació i capacitat d’orientació
de les persones en temes d’educació. El propòsit és que
els 42 professors participants incentivin l’assistència dels
seus alumnes a l’escola i que mostrin un gran interès per
l’educació com a motor de creixement de la comunitat.

L’Índia s’enfronta a un veritable repte respecte l’educació
dels més petits. La taxa d’assistència a l’escola és alta
però el compromís dels mestres i la qualitat de la docència és alarmantment baixa. Per això, el nostre soci local
ha establert acords amb els governs locals per recolzar
la formació dels docents d’educació primària seguint el
mateix mètode que s’ha emprat amb èxit a Moçambic,
Angola i Malawi.

A principis de 2009 Humana va decidir destinar fons a
una missió d’investigació i identificació de possibles projectes a Laos. Els primers fruits d’aquesta es van recollir
al 2010, amb l’inici d’un programa de desenvolupament
comunitari a Pakxan i Bolikhan. L’objectiu d’Humana és
completar l’aportació de fons propis amb recursos proce-

dents de finançadors externs per tal de promoure altres
projectes en aquest país. Val a dir que Laos és un dels
països menys desenvolupats de tota Àsia. Per a això, la
Fundació vol aprofitar l’experiència acumulada gràcies
als diferents programes establerts a la la Xina i a l’Índia.

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Laos

-

-

18.939,00

-

Total
18.939,00

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

HPP-Índia

-

-

24.890,15

-
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Total
24.890,15
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Què fem

Què fem

Programa de desenvolupament
agrícola per a petits agricultors “Club
d’Agricultors” a Chiradzulu i Lilongwe

MALAwi

Àmbit: agricultura i desenvolupament rural

Des del seu inici al 2006, l’objectiu principal del projecte és contribuir a la lluita contra la pobresa de 3.000 famílies rurals de l’àrea d’influència -organitzades en Clubs
d’Agricultors- a través de la millora del seu estat nutricional, la seguretat alimentària i l’increment dels ingressos
familiars. Un dels punts forts del projecte és la capacitat
d’organització i mobilització dels agricultors, els resultats
d’aquesta capacitat queden plasmats en accions com la que
van realitzar 3.000 agricultors quan van decidir associar-se
en cooperatives amb l’objectiu de maximitzar beneficis.

Al 2010, com a resposta a l’escalfament global, es van plantar 298.000 arbres i molts agricultors van incloure aquesta
activitat a les seves llars i als seus camps. De la mateixa manera, es va observar un canvi en els hàbits dels agricultors
ja que el 95% d’aquests van abandonar les pràctiques tradicionals nocives pel sòl i les van substituir per tècniques
d’agricultura de conservació.

Finançament
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Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

DAPP-Malawi

-

-

-

31.465,00

Total
31.465,00
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Què fem

Què fem

Programa de formació de mestres
d’educació primària a Chilangoma

MALAwi

Adequació d’escoles i reciclatge
de docents per a una òptima formació
de nous mestres a Cabo Delgado

MOÇAMBiC

Àmbit: educació
Àmbit: educació

Igualment que la resta de projectes basats en la creació
d’un centre de formació de professors, l’objectiu principal
d’aquest programa és situar als docents a l’avantguarda
del desenvolupament de l’educació a les escoles primàries mitjançant la incorporació de noves tècniques pedagògiques que promoguin el progrés de les comunitats
a partir de múltiples activitats.

cosa redunda en benefici de la població de la zona. Així,
només al 2010, 3.000 nens i nenes es van beneficiar de
les pràctiques desenvolupades pels alumnes de l’escola
de professors. En total s’han graduat 188 professores i
170 professors, d’un total de 358 docents distribuïts en
cinc promocions. A més, al juny del 2010, una nova promoció de mestres, formada per 110 alumnes, va iniciar la
seva formació.

Els programes formatius impartits en aquests centres
donen molta importància a la formació pràctica, la qual

L’elevat grau de participació dels mestres de les escoles
de primària beneficiàries constitueix un aspecte molt positiu de la iniciativa i un dels elements clau per a la seva
correcta implementació. De la mateixa manera, els líders
tradicionals de les comunitats on se situen les escoles han
exercit una tasca molt important i el seu suport en les
activitats realitzades és sinònim de l’èxit del projecte.

Finançament

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

DAPP-Malawi

-

-

-

7.547,00
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La iniciativa, recolzada per l’AECID des del 2009, té com a
objectiu millorar les condicions educatives a la província
de Cabo Delgado. Per això, s’han adequat i rehabilitat
cinc escoles de primària i s’han reciclat els coneixements
dels docents. Els nens i nenes d’aquelles escoles compten
avui amb un entorn propici per a la seva educació, amb
materials adequats i amb docents ben capacitats.

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

AECID

210.596,00

5.000

-

Total

215.596,00

Total
7.547,00
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Què fem

Què fem

Augment i millora de sistemes
de producció sostenibles
i diversificats a 1.800 agricultors
i les seves famílies a la província
de Cabo Delgado

MOÇAMBiC

Augment de la qualitat de
l’ensenyament primari i l’activitat
docent de la dona a la província
de Cabo Delgado

MOÇAMBiC

Àmbit: educació
Àmbit: agricultura i desenvolupament rural

El propòsit d’aquest projecte és augmentar i millorar els
sistemes de producció agrícola alhora que s’enforteixen
les capacitats i habilitats de 1.800 agricultors. Aquests reben una formació contínua en camps model centrats en
l’agricultura sostenible, i llavors apliquen aquests coneixements als seus terrenys de cultiu.

s’estén també a les seves famílies. Durant l’execució del
projecte s’ha aconseguit: un increment de la varietat de
cultius -com cereals i productes hortícoles-, canvis positius
en els hàbits nutricionals, una reducció de les malalties
relacionades amb la malnutrició, un increment de la qualitat dels cultius i del seu període de conservació i la introducció d’un valor afegit als cultius gràcies a la jatrofa i a la
mantega de cacauet.

D’aquesta manera, els participants compten amb una formació pràctica que no només els beneficia a ells, sinó que

El projecte incideix en dos dels grans reptes als que
s’enfronta la regió: comptar amb un nombre suficient de
docents de primària ben formats i contribuir a la igualtat de gènere. La iniciativa va finalitzar al novembre amb
excel·lents resultats: la formació de 50 docents de primària, 30 dones i 20 homes, a l’Escola de Formació de
Professors de Cabo Delgado; i l’augment i la millora dels
Centres de Recursos Pedagògics als districtes de Mueda,

Mocimba da Praia, Macomia, Bilibiza, Chiure, Ancuabe,
Pemba Metuge i Montepuez.
Aquests centres són institucions educatives que contribueixen a millorar l’educació al país i constitueixen, en
múltiples ocasions, l’única referència pedagògica en zones
aïllades de la província de Cabo Delgado.

Finançament
Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

ADPP-Moçambic

AECID

286.000,00
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Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

10.177,50

-

Total

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

AECID

176.406,00

21.423,00

-

Total

197.829,00

296.177,50
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Què fem

Què fem

Construcció d’un Centre de Dia a
Beluluane per a la millora de les
condicions socials i sanitàries de 20
famílies afectades i infectades pel ViH/
SiDA al districte de Boane, Maputo

MOÇAMBiC

Àmbit: malalties contagioses

El projecte pretén millorar les condicions socials i sanitàries de 20 famílies afectades i infectades pel VIH/SIDA
al districte de Boane, Maputo, a través de la construcció
d’un Centre de Dia a Beluluane. Aquest lloc posseeix les
instal·lacions adequades per a convertir-se en un centre
comunitari gràcies al desenvolupament d’activitats formatives centrades en tècniques agrícoles, salut sexual i reproductiva, cures bàsiques sanitàries i habilitats per a la vida.

Moltes persones de les comunitats adjacents acudeixen al
centre per rebre informació sobre: VIH/SIDA, altres malalties, cures bàsiques de salut, la importància de realitzar-se
el test, prendre la medicació prescrita i rebre assessorament i preservatius de forma gratuïta i confidencial. Cal
destacar, igualment, que les famílies es converteixen en
activistes comunitaris que realitzen campanyes per informar sobre el VIH/SIDA i altres malalties.

Finançament
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Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

Ajuntament de Las Rozas

28.698,78

204,00

-

Total
28.902,78
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Què fem

Què fem

Programa de formació de mestres
d’educació primària a Nhamatanda

MOÇAMBiC

Millora de la qualitat educativa a través
de l’ampliació d’una xarxa de Centres de
Recursos Pedagògics i de l’actualització
de docents en exercici a Nampula

MOÇAMBiC

Àmbit: educació

Àmbit: educació

El programa de formació de docents de primària de
l’Escola de Formació de Professors de Nhamatanda té
com a finalitat capacitar a futurs mestres de primària
perquè exerceixin la seva tasca docent en àrees rurals del
país, contractats pel Ministeri d’Educació moçambiquès.

nars de nous mestres que, actualment, ja exerceixen a les
àrees rurals de la província de Sofala i els seus voltants.
A més, els futurs mestres participen activament en diversos microprojectes de desenvolupament a les comunitats
on realitzen el seu període pràctic com a docents de primària, així doncs tant els nens i nenes d’aquestes escoles
com el conjunt de les comunitats on s’implementen els
microprojectes es beneficien contínuament del programa.

L’escola ha estat recolzada durant els últims cinc anys
per desenes de municipis espanyols de diverses comunitats autònomes, això ha permès millorar les seves
instal·lacions, la seva capacitat de gestió i formar cente-

Al 2009 va iniciar-se aquest projecte amb el propòsit
de contribuir a millorar la qualitat de l’educació a través de la formació de 25 futurs docents de primària i de
l’establiment de dos Centres de Recursos Pedagògics als
districtes de Nacala i Nacala-a-Velha.

cedir a cursos formatius i activitats informatives i lúdiques.
Així doncs, un dels valors afegits d’aquests Centres és el
seu caràcter comunitari ja que hi acudeixen no només estudiants i docents, sinó també membres de les comunitats
on estan situats per assistir a xerrades informatives sobre
VIH/SIDA o consultar la biblioteca, entre d’altres activitats.

Gràcies a l’establiment d’aquests Centres, centenars de
docents tenen l’oportunitat de reciclar i augmentar els
seus coneixements alhora que les comunitats poden ac-

Finançament

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

Ajuntament d’Utrera

3.766,00

-

-

3.766,00

739,96

-

-

739,96

Total

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

Generalitat Valenciana

93.272,96

10.569,00

-

Total

103.841,96

Ajuntament de Condado
ADPP-Moçambic

de Treviño
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Què fem

Què fem

Millora de les condicions
socioeconòmiques i de salut de 10 dones
afectades i infectades pel ViH/SiDA al
districte de Boane, Matola-Rio, Maputo

MOÇAMBiC

Programa d’escolarització
de nens vulnerables a Maputo,
Nacala i Chimoio

MOÇAMBiC

Àmbit: educació

Àmbit: malalties contagioses

Gràcies a aquest projecte s’ha aconseguit millorar les
condicions socials, econòmiques i sanitàries de 10 dones
del districte de Boane, Maputo. Abans que es dugués a
terme, les beneficiàries, portadores totes elles del VIH,
desconeixien alguns aspectes clau relacionats amb la prevenció i el tractament de la malaltia. Avui dia no només
coneixen aquestes qüestions sinó que s’han convertit en
activistes en la lluita contra el VIH/SIDA.

Al mateix temps, les dones involucrades van rebre formació en costura, això els permet tenir una font d’ingressos
i ser autònomes. Finalitzat el projecte, els resultats han
estat molt positius tant per a elles com per a les seves famílies que, de manera indirecta, també han sortit beneficiades de les accions. Es tracta d’una iniciativa pionera
a la Fundació i que, a causa dels seus òptims resultats,
constitueix un exemple de bones pràctiques per a futures
intervencions.

Aquestes escoles sorgeixen després dels acords de pau que van
succeir a la guerra civil amb el propòsit de donar assistència
a l’ingent nombre de menors abandonats, nens del carrer
i orfes. Molts d’aquests, com a conseqüència del conflicte, ja
feia temps que havien abandonat l’escola i, alguns altres, hi
assistien amb poca freqüència, cosa que influenciava negativament en la seva educació i en les seves oportunitats de futur.

Al 2010, l’escola de Chimoio va matricular 323 nous menors que van començar la seva educació a l’Escola, que
compta amb un programa formatiu que abasta del 1r. al
9è. curs. A més, 25 nois i 25 noies van rebre una beca per
a realitzar el 8è. i el 9è. curs a escoles de secundària de
Chimoio. D’altra banda, es va inaugurar oficialment la biblioteca de l’Escola amb més de 5.000 volums.

Finançament
Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

Ajuntament de Castrillón

2.291,86

310,00

-
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Total

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

-

-

-

74.716,00

Total
74.716,00

2.601,86
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Què fem

Què fem

Programa de formació de mestres
d’educació primària a inhambane

MOÇAMBiC

Programa universitari One world
University

MOÇAMBiC

Àmbit: educació

Un nombre adequat de docents de primària ben formats
és una de les grans necessitats de la província. Per això el
programa s’ha concentrat en la formació de futures mestres de primària, contribuint així a la igualtat de gènere
i a l’apoderament de la dona. D’altra banda, el Col·legi
Leonardo da Vinci de Moralzarzal (Madrid) va donar suport a l’Escola de Formació de Professors d’Inhambane
amb la compra de 40 bicicletes.

Àmbit: educació

Gràcies a això, els estudiants de l’Escola no hauran de recórrer a peu 10 quilòmetres diaris per realitzar les seves
pràctiques pedagògiques a les escoles primàries rurals.
L’experiència entre ambdues institucions educatives ha estat molt positiva i tot un exemple de compromís solidari.

L’Institut Superior d’Educació i Tecnologia (ISET) va néixer
al 2008 com a primera universitat rural del país amb el propòsit de capacitar a formadors de docents i a agents de desenvolupament local amb una formació específica en lluita
contra la pobresa. Així doncs, els estudiants es convertiran en
formadors que capacitaran als docents de les Escoles de Formació de Professors de Moçambic i Angola, mentre que els
estudiants que cursen la disciplina de Lluita contra la Pobresa
treballaran directament amb les comunitats amb l’objectiu
de millorar les seves condicions de vida.

La promoció de 2010 va comptar amb 30 estudiants de
Lluita contra la Pobresa i 70 com a formadors. Les accions
educatives d’aquests últims han tingut un impacte directe i
positiu en milers d’escolars i de manera indirecta en més de
27.000 persones.

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

Total

Col·legi Leonardo Da Vinci
ADPP-Moçambic

(Moralzarzal-Madrid)

2.535,18
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-

-

2.535,18

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

-

-

18.932,00

96.797,00

Total

115.729,00
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Què fem

Què fem

Millora de la qualitat educativa a través
de la formació de nous mestres
i reciclatge de professors de primària
a la Província de Cabo Delgado, 1ª. fase

MOÇAMBiC

Programa de formació de mestres
d’educació primària a Niassa, Macuse,
Nacala, Chimoio, Gaza, Tete i Maputo

MOÇAMBiC

Àmbit: educació

Àmbit: educació

El projecte respon al suport puntual que es dóna a 40
alumnes de l’Escola de Formació de Professors del Futur
de Cabo Delgado. Aquest suport va finalitzar a l’abril si
bé els resultats es van aconseguir uns mesos abans amb la
graduació del nou equip de mestres que, en la seva gran
majoria, ja està exercint a escoles de primària de les àrees
rurals de la província. Els fons rebuts per l’Ajuntament
de Madrid també van servir per incloure a 54 nous estu-

diants en un curs preparatori de cara al canvi de currículum d’aquestes escoles de formació, operatiu a partir de
la promoció del 2009. D’aquesta manera, a principis del
2010 i gràcies al seu ímpetu i els coneixements adquirits,
139 estudiants van poder graduar-se i ampliar i enfortir
el desenvolupament de l’educació a Moçambic.

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

amb IEPALA

-

5.000,00
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-

ques profitoses a les escoles de primària de les rodalies
i un adequat desenvolupament del programa docent requereixen de fons permanents.
El curs de 12 mesos de durada iniciat l’any passat ha
permès que en aquestes set escoles s’hagin graduat 800
nous professors i professores que ja estan exercint com a
docents a les comunitats d’aquestes províncies.

Finançament
Total

Ajuntament de Madrid
ADPP-Moçambic

ADPP-Moçambic disposa d’una escola de Formació de
mestres d’educació primària a cada província del país i,
en alguns casos, dues per província. Fruit de l’acord amb
el Ministeri d’Educació, un de cada tres nous mestres
formats cada any procedeixen d’aquestes escoles. La
Fundació va recolzar al 2010 a set d’aquests centres per
assegurar el seu funcionament. Si bé la formació està cofinançada pel propi govern moçambiquès, l’establiment
d’un bon programa de formació, la realització de pràcti-

5.000,00

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

ADPP-Moçambic

-

-

-

256.599,00

Total

256.599,00
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Programa de Desenvolupament
comunitari “Ajuda a la infància”
de Nhamatanda

MOÇAMBiC

Programa de prevenció de ViH/SiDA
(TCE) a Namíbia

NAMíBiA

Àmbit: malalties contagioses

Àmbit: desenvolupament comunitari

El programa Ajuda a la Infància de Nhamatanda va començar les seves activitats l’any 1997 amb l’objectiu de
millorar les condicions de vida de menors orfes i vulnerables i de col·lectius de malalts. Per això, el programa
compta amb 10 línies d’acció: enfortiment de l’economia
familiar, salut i higiene, escoles infantils, menors actius a
l’esfera política, econòmica, social i cultural, orfes, educació, desenvolupament dels districtes, medi ambient,
menors orfes i vulnerables i VIH/ SIDA. D’aquesta mane-

ra, es tracta d’un programa integral que abasta tots els
aspectes del desenvolupament humà.
Al 2010, l’iniciativa va aconseguir les següents fites destacades: arribar a més de 8.000 persones amb el seu
programa de prevenció de tuberculosi, nombrosos menors van ser inscrits al programa d’escoles infantils i
més de 1.000 orfes van participar en diverses activitats
d’acompanyament i suport.

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

ADPP-Moçambic

-

-

-
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Aportació pròpia
amb roba
4.528,00

El programa Total Control Epidemic (TCE) desenvolupat
a Namíbia ha abastat una població d’1,4 milions de persones, això representa un alt percentatge de la població
total del país que arriba als 1,8 milions.

donants externs com el Fons Mundial de lluita contra el
VIH/SIDA, la Malària i la Tuberculosi o el propi Ministeri
de Salut de Namíbia. La Fundació ha recolzat activitats
puntuals al nord del país relacionades amb determinades
àrees que prossegueixen les seves activitats en una nova
fase denominada TCE 2.

El finançament del programa, de la mateixa manera que
en altres països africans on s’implementa, procedeix de

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

DAPP-Namíbia

-

-

17.758,58

-

Total
17.758,58

Total
4.528,00
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Programa per a Nens Vulnerables Ciutat
dels Nens Malambanyama i programa
de desenvolupament comunitari “Ajuda
a la infància” Chibombo

zÀMBiA

Programa de desenvolupament
agrícola per a petits agricultors “Club
d’Agricultors” a Bindura-Shamva
i Mazowe

ziMBABwE

Àmbit: desenvolupament comunitari

El programa de “Ajuda a la infància” de Chibombo treballa per millorar les condicions de vida dels nens i nenes
de la zona, així com la dels seus familiars i la de les comunitats on viuen. Al 2010, 10.000 famílies es van beneficiar
d’aquest programa, centrat en aspectes com: educació,
salut i higiene, medi ambient, desenvolupament comunitari i recerca de fonts alternatives d’energia mitjançant
el desenvolupament de plantes de producció de biocombustible a partir de la jatrofa -en el cultiu de la qual hi ha
involucrades 800 famílies-.

Àmbit: agricultura i desenvolupament rural

L’objectiu de Children’s Town o Ciutat dels Nens és oferir
un marc adequat i una educació apropiada per a nens
orfes que viuen al carrer als diferents pobles i ciutats de
Zàmbia. Prop de 1.300 nens i educadors de les comunitats locals han participat en aquest projecte des que es va
posar en marxa. Aquest programa es finança gràcies als
fons aportats per 59 donants individuals.

Aquest projecte sobre seguretat alimentària i agricultura
sostenible té com a finalitat ajudar als agricultors de Bindura-Shamva i Chiweshe a sortir de la pobresa mitjançant
el desenvolupament de l’agricultura local, utilitzant els
recursos de la pròpia comunitat. En el cas de Mazowe,
un total de 500 agricultors, distribuïts en 10 grups –denominats ‘Farmers Club’-, de 50 persones cadascun, han
participat en el projecte, del qual s’han beneficiat unes
8.000 persones.

L’objectiu és impulsar l’agricultura local com a mecanisme per garantir la seguretat alimentària dels agricultors
i dels seus familiars, així com promoure noves fonts de
generació d’ingressos mitjançant la venda d’una part
dels productes collits. Amb aquest objectiu es capacita
als agricultors al voltant de noves tècniques de cultiu i
de l’agricultura sostenible, proporcionant-los, a més, formació sobre processament, conservació i comercialització
dels excedents agrícoles.

Finançament
Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

6.276,32

-

-

Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba

DAPP-Zimbabwe

-

-

64.437,12

-

Total
64.437,12

Total

Donacions de donants
DAPP-Zàmbia

Individuals a Espanya
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6.276,32
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Programa de desenvolupament
comunitari “Ajuda a la infància”
Kukwanisa, Rushinga i Bindura-Shamva

ziMBABwE

Àmbit: desenvolupament comunitari

El propòsit fonamental d’aquest programa, igualment
que la resta d’iniciatives que es duen a terme en el marc
de “Ajuda a la infància”, és millorar les condicions de
vida de la població local a través del desenvolupament
d’habilitats essencials en les àrees de salut, educació, nutrició i seguretat alimentària.

es porten a terme i que giren entorn dels 10 àmbits habituals: higiene i condicions sanitàries –amb especial atenció a les malalties contagioses-, educació, seguretat alimentària, desenvolupament comunitari, medi ambient,
etc. En el cas de Bindura-Shamva prop de 4.000 famílies
es van beneficiar al 2010 d’aquest programa.

El programa s’organitza en unitats integrades per 15-20
famílies. Una d’aquestes famílies lidera les altres, és a dir,
actua com a coordinadora de les diferents activitats que

Finançament
Contrapart

Finançador extern

Import finançador
extern

DAPP-Zimbabwe

-

-

12.078,03
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Aportació
pròpia financera

Aportació pròpia
amb roba
-

Total
12.078,03

2. Educació i Sensibilització
2.1 Educació per al Desenvolupament
Humana Fundación Pueblo para Pueblo compta amb un
programa d’Educació per al Desenvolupament que aposta per la sensibilització i conscienciació de la ciutadania a
través dels seus diferents grups objectiu. El programa incideix en aspectes com el respecte vers el Medi Ambient,
el progrés a través del coneixement sobre els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i el Reciclatge,
tot fomentant la reutilització i la recuperació del tèxtil.
· Programa d’Educació per al Desenvolupament a Madrid
i zona centre
A finals de 2010 va iniciar-se el Programa d’Educació per
al Desenvolupament de Madrid i la zona centre, basat en
tres conceptes principals: canvi climàtic, ODM i reciclatge. Les accions promogudes van dirigides principalment a
nens i nenes de 7 a 15 anys, als seus familiars, a professors i
a associacions de diversos tipus. El programa d’Educació per
al Desenvolupament que proposa Humana pretén esdevenir un element d’innovació contínua dins de les campanyes de sensibilització ja iniciades amb els Ajuntaments
col·laboradors de la Fundació en les tasques de recollida de
roba i calçat usats. Aquest programa suposa la consolidació
de les iniciatives ja realitzades a principis del 2010 al voltant
de l’educació pel desenvolupament.

· Projecte d’Educació per al Desenvolupament a
la Comunitat Valenciana
Un exemple en aquest sentit és el projecte finançat amb
la col·laboració de la Generalitat Valenciana: “Augment
del coneixement i sensibilització sobre els Objectius del
Mil·lenni a la Comunitat Valenciana mitjançant la creació
de titelles a partir de materials reciclats”. Aquesta acció
es va realitzar des del juny del 2010 al febrer del 2011, i
va comptar amb la participació de prop de 1.000 nens i
nenes de 7 a 11 anys, 500 pares, mares o familiars i 16
professors que van aplegar-se als diferents tallers de sensibilització organitzats en set escoles valencianes.
El propòsit en tots els casos ha estat incrementar el coneixement que nens, pares i professors tenen sobre els
ODM, a partir de dinàmiques que els ha permès interioritzar aquests objectius i conèixer la manera d’assolir-los.
Gràcies als tallers i esdeveniments, els nens van prendre
consciència dels ODM d’una manera amena i divertida a
través de la fabricació de titelles amb roba usada.

D’altra banda, al maig de 2010 es va celebrar la I Marxa
Solidària del Col·legi Leonardo da Vinci de Moralzarzal
(Madrid), en la qual van participar-hi prop de mig centenar
d’alumnes del centre. Els prop de 2.500 euros obtinguts amb
aquesta marxa, organitzada entre Moralzarzal i Segòvia,
gràcies al suport dels diferents patrocinadors, van ser destinats a la compra de 40 bicicletes per a l’Escola de Formació
de Professors d’Inhambane, a Moçambic (veure Projectes).
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2.2 instructors de Desenvolupament
A finals de 2010 va concloure el període de formació de
l’últim equip que ha participat fins ara en el Programa
d’Instructors de Cooperació per al Desenvolupament
(DI) d’Humana. D’aquesta manera es posa fi a cinc anys
d’activitats en aquest àmbit i es planteja un espai de reflexió per a actuacions futures.
El destí de les cinc persones d’aquest equip ha estat Guinea
Bissau, país en què han col·laborant amb l’organització local ADPP-Guinea Bissau, soci local d’Humana, en els projectes “Ajuda a la Infància”, “Clubs de Pagesos” i l’”Escola
de Formació Professional de Bissorã”.
Des de la seva creació al 2006, un total de 50 persones distribuïdes en 11 promocions, han format part d’aquest programa de DI’s. Moçambic, Malawi i Guinea Bissau són alguns dels països on s’ha portat a terme la seva tasca durant
aquests cinc anys. No obstant això, els projectes de cooperació en què participa la Fundació seguiran comptant amb
el suport dels voluntaris internacionals de les organitzacions que col·laboren amb Humana People to People.

· Altres Activitats
Al llarg del 2010, Humana va dur a terme iniciatives de
sensibilització i va estar present en diversos fòrums, relacionats tant amb la cooperació com amb l’educació, el
medi ambient i el reciclatge. Entre les activitats hi trobem, per exemple, la participació en la Setmana de la
Biodiversitat de Salou i a les jornades especials de recollida de roba, com l’organitzada a Pozuelo de Alarcón
(Madrid), al juny. De la mateixa manera, també es van
efectuar campanyes puntuals de recollida a escoles infantils, escoles, establiments comercials i empreses. En tots
els casos l’objectiu va ser promoure el reciclatge tèxtil per
afavorir la protecció del medi ambient i la cooperació.
Entre les jornades destaquen les de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Villacañas (Toledo), a l’abril. El 4
de maig va tenir lloc a Àvila un col·loqui amb l’Associació
de Mestresses de Casa, Consumidors i Usuaris Reina Isabel. L’endemà, es va organitzar un esdeveniment similar
a l’Associació de Mestresses de Casa, Consumidors i Usuaris de la Comunitat de Madrid (AACCU). També al maig,
es van organitzar dues activitats en dues escoles de Móstoles i Getafe.

2.3 Activitats de sensibilització
· Humana People to People Day
El 23 de setembre de 2010 va tenir lloc la primera edició de
l’Humana People to People Day, esdeveniment internacional en què van participar 17 organitzacions de la Federació
Humana People to People a Europa per donar a conèixer els
projectes de cooperació als països del Sud. Es tracta d’un esdeveniment que involucra a tot l’equip d’Humana, així com institucions, ajuntaments, empreses, donants de roba, finançadors, clients de botigues i societat en general.

El 17 de juny es va organitzar un taller a l’escola Lope
de Vega de l’Hospitalet de Llobregat, amb el propòsit de
mostrar de quina manera la roba usada pot servir per a
finançar projectes. El 25 d’aquest mateix mes es va celebrar el seminari sobre ‘La recuperació tradicional de residus
a la província de Màlaga’, amb la participació d’Humana.
El 28 d’octubre va tenir lloc a Las Rozas de Madrid, amb
la col·laboració de la Fundació, el seminari “Què fas tu
pel canvi climàtic”. A través d’aquestes accions pràctiques
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3. Medi ambient: Recollida i Classificació

Sota el lema de l’”Educació per a Tots”, l’esdeveniment va
posar èmfasi en l’educació com a un dels elements clau per
al desenvolupament humà. L’edició 2011 de l’Humana Day,
a favor de la seguretat alimentària, té lloc el 22 de setembre.

El reciclatge tèxtil contribueix a la protecció del medi ambient en reduir part del volum dels residus generats, donant
una segona vida a una roba que d’una altra manera aniria a
parar a l’abocador. A més, amb la reutilització de la roba i el
calçat s’aconsegueix disminuir el consum de recursos naturals com l’aigua o els combustibles fòssils, així com també
l’ús de fertilitzants i pesticides que s’empren en la fabricació
de productes tèxtils. Cal afegir que reutilitzant o reciclant el
tèxtil es redueixen les emissions de CO2.

amb els participants es proposen solucions que ajudin a
crear una societat més sostenible i, per tant, minimitzin
les conseqüències negatives d’un creixement econòmic
no equitatiu que, malauradament, s’aguditzen als països
en vies de desenvolupament.

Des dels seus inicis Humana ha apostat per la gestió eficaç de
les donacions de roba usada, una filosofia que té molt sentit
en una societat en què el consum de roba fa que el volum
de peces rebutjades augmenti de forma progressiva any rere
any. No obstant això, a poc a poc hi ha una major consciència
entre els ciutadans sobre els avantatges de la recollida selectiva per tal de protegir el medi ambient.

A nivell internacional, una delegació de la Federació
Humana People to People va participar activament en
els V European Development Days (EDD), organitzats a
Brussel·les per la Comissió Europea el desembre de 2010.
Els EDD representen el fòrum europeu més important dedicat a cooperació al desenvolupament. Prova d’això són
les més de 5.000 persones presents, en representació de
les principals institucions europees i ONGD. El seu objectiu és promoure la col·laboració entre les institucions públiques de la UE i les ONGD.
D’altra banda, al 2010 també van tenir lloc diferents accions de col·laboració i sensibilització amb entitats privades com La Roca Village, Mini Tangerine, Sara Lee, Hotel Me
by Melia de Madrid o Kiwi.
La tasca de sensibilització d’Humana també queda
pal·lesa en determinades accions a nivell intern per tal
d’estrènyer llaços entre tot l’equip. Així, per exemple, el
30 de maig es va organitzar a Leganés una jornada de
convivència amb la participació d’un centenar de persones, entre els professionals d’Humana i els seus familiars.

L’objectiu d’Humana és, per tant, promoure la sostenibilitat i el respecte mediambiental, complint amb el compromís de les 3 grans “R” dels programes de medi ambient: es
REDUEIX el volum de roba que va a parar a l’abocador, es
REUTILITZA la majoria que es rebutja i es facilita el RECICLATGE tèxtil de roba en mal estat perquè sigui transformada en altres productes.
· Recollida de roba
Humana gestiona les donacions de roba que recull en els
més de 3.650 contenidors que té distribuïts a les comunitats autònomes d’Andalusia, Astúries, Castella-la Manxa,
Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i Madrid, i a les 20 botigues de la Fundació
a Barcelona i a la seva àrea metropolitana (9), Madrid (7),
Granada (2) i Sevilla (2).
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4. Altres accions

Al 2010, la Fundació va recollir 17.494 tones de roba i calçat
usat en tot el territori espanyol.

4.1 Cooperació Cultural

· Classificació de roba
La roba usada dipositada als contenidors pels ciutadans té
dues destinacions. Una, s’envia a les plantes de classificació
que Humana té a l’Ametlla del Vallès (Barcelona), Leganés
(Madrid) i Valderrubio (Granada). O dos, es ven directament a
empreses de reciclatge tèxtil. Val a dir, que durant el 2010, ha
tingut lloc el trasllat a les instal·lacions de l’Ametlla i a Leganés,
amb la finalitat de comptar amb més espai i mitjans suficients
per a prosseguir amb l’expansió de l’activitat de l’organització.

Com a prova que la roba i el calçat usat serveixen per a
molt més, podem anomenar els préstecs que Humana ha
dut a terme al 2010 a diverses entitats culturals i organitzacions relacionades amb el món de l’art i l’espectacle, entre
les quals hi figuren companyies de teatre, productores de
televisió i d’altres organitzacions culturals.
Per exemple, Humana va participar a l’edició 2010 de Modacalzado, celebrada al recinte firal d’Ifema a Madrid de
l’11 al 13 de març, mitjançant la donació de 1.000 sabates
per una instal·lació artística promoguda per la Federació
d’Indústries del Calçat Espanyol (FICE).

A les centrals, la roba recollida és sotmesa a un procés de
classificació manual, realitzat per professionals especialitzats en reciclatge tèxtil que transformen aquestes peces en
productes aprofitables per a nous usos.

4.2 Treball Social a Espanya

El producte resultant es classifica en diferents grups segons la qualitat de la roba:

El programa d’acció social d’Humana es denomina Bons
d’Ajuda, un servei de donació de roba posat a disposició
de les entitats col·laboradores de l’entitat amb un objectiu
clar: el de revertir els recursos obtinguts amb la recollida de
la roba usada als ciutadans amb més necessitats. Entre 2008 i
2010, Humana ha lliurat més de 600 bons a diverses entitats
col·laboradores en el marc d’aquest programa.

· Un 12,1% de la roba classificada es destina a les botigues de
segona mà que Humana té a Espanya.
· Un 48,3% de les peces classificades s’envia a l’Àfrica per a
vendre-les a preus baixos a comerciants locals. Així se satisfà
la demanda d’aquests països, s’impulsa l’activitat econòmica
local i es generen recursos locals per al desenvolupament.

Més de 250 persones es van beneficiar del projecte ‘Suport
a les famílies en situació de pobresa a través d’accions conjuntes amb altres entitats catalanes d’acció social i serveis socials’,
posat en marxa al 2010 per Humana amb la col·laboració
de la Fundació ADRA i Bona voluntat en Acció.
Les dues entitats van distribuir un total de 100 vals de
compra per a bescanviar en qualsevol de les botigues
d’Humana, valorats en 30 euros cada un. Aquest projecte
es va poder realitzar gràcies als 3.000 € concedits per l’obra
social de Catalunya Caixa, anterior Caixa Manresa.

· Al voltant d’un 24% de la roba usada que es recull, principalment llana i cotó, es troba en un estat que no permet la
seva reutilització com a peça de vestir, de manera que es ven a
empreses de reciclatge tèxtil.
· El 15,6% restant és destina als abocadors perquè està
format per peces que no es poden reutilitzar ni reciclar a
causa del seu estat.
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1. La gestió de les donacions de roba
Per finançar els projectes que duem a terme necessitem recursos que obtenim principalment a través de la gestió dels
residus tèxtils generats per la roba usada.

1.1 Què fem amb la roba
La roba donada s’envia a les plantes de classificació d’Humana, on la classifiquem i la preparem per a diferents usos. En el
quadre “què fem amb la roba” t’expliquem el procés amb tot detall.
Tipologia de la roba
classificada al 2010

Roba recollida al 2010
Roba venuda sense classificar
9.459.422 quilos

Roba i accessoris botiga 12,1%

Roba classificada

Roba Àfrica i exportació 48,3%

Drap net 6,53%
Llana 8,7%

8.034.578 quilos

Cotó blanc 1,4%
Xandall 7,1%
Escombraries 15,6%

1.2 Botigues
Una petita part de la roba classificada a les tres centrals
d’Humana de l’Ametlla, Leganés i Valderrubio es destina a
la venda en alguna de les 20 botigues de segona mà que la
Fundació té a Espanya. Nou d’aquests establiments s’ubiquen
a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, set a Madrid i dos
més a Granada i a Sevilla, respectivament.

Aquestes botigues van dirigides a tres tipus de clients. En primer lloc hi trobem aquells que busquen roba de certa qualitat
a preus baixos, és a dir, persones amb un poder adquisitiu
mitjà amb gust per peces de qualitat, com podrien ser joves
o la població immigrant. En segon lloc, aquells que volen
col·laborar amb els projectes de cooperació al desenvolupament de la Fundació. I per últim, aquells que busquen peces
especials i úniques.

L’1 de juliol va tenir lloc l’obertura de la sisena botiga a Madrid, a Nuestra Señora del Carmen, una zona comercial propera al carrer Bravo Murillo, i el 3 de setembre va obrir les seves
portes l’establiment de Marcelo Usera, 70. Al maig de 2011
s’ha inaugurat, també a Madrid, la vintena botiga de roba
i calçat de segona mà de la Fundació, situada a l’Avinguda
Monte Igueldo, 3, cantonada Avinguda de l’Albufera.

Les botigues, a més, també actuen com a centres de recollida
de roba i calçat de segona mà, aprofitant la seva estratègica
situació al centre de les ciutats on es troben. Així doncs, els establiments són una de les millors plataformes de comunicació
i difusió del conjunt de l’activitat d’Humana, ja que cada any
hi passen més d’un milió de persones.
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3. Col·laboradors

2. Estat de Comptes
ORiGEN DELS NOSTRES iNGRESSOS
ORiGEN DELS NOSTRES iNGRESSOS
439.151€

Subvencions públiques
Subvencions privades d’empreses
i undacions
f

34.206€

Socis

49.761€

si

La tasca d’Humana és possible gràcies al suport constant d’administracions públiques, empreses i institucions privades i donants individuals mitjançant la cessió d’espais i infraestructures per a la ubicació de contenidors, la donació de
recursos materials o el finançament de projectes i activitats de la Fundació. Aquest suport de més de 700 ajuntaments
i més de 500 empreses privades dóna força i pluralitat a l’activitat d’Humana, promovent la seva sostenibilitat i permanència en el temps.

donant

Fons propis procedents de la venda
de la roba recollida per Humana

11.098.560€

TOTAL iNGRESSOS ANY 2010

11.621.678€

3.1 Principals entitats publiques

Fons propis 95,50%

La nostra principal font d’ingressos prové de la
venda de roba de segona mà. Això ens atorga una
gran independència i autonomia en el desenvolupament de projectes i la sostenibilitat d’aquests.

Socis i donants 0,43%
Subvencions privades 0,29%
Subvencions públiques 3,78%

DiSTRiBUCiÓ DE LES NOSTRES DESPESES

DiSTRiBUCiÓ DE LES NOSTRES DESPESES
Projectes de Cooperació al Desenvolupament
Projectes d’Educació
i Sensibilització a Espanya

2.022.852€
16.042€

Recollida i classificació de la roba

2.991.447€

Venda de roba a Espanya

5.481.682€

Administració i gestió
Comunicació i Màrqueting

TOTAL DESPESA ANY 2010

877.271€
96.175€
Projectes de Medi Ambient
(recollida i classificació de roba) 47,73%

11.485.469€

3.2 Principals Entitats privades

Projectes d’Educació per
al Desenvolupament a Espanya 0,14%

invertir gran part dels nostres recursos en la recollida, classificació de venda de roba ens permet
generar recursos per als projectes de cooperació
i contribuir a la protecció del medi ambient.

Projectes de Cooperació per
al Desenvolupament 17,61%
Comunicació i Màrqueting 0,84%
Administració i Gestió 7,64%
Venda de roba a Espanya 26,04%

Dades extretes dels Comptes Anuals d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo i de l’Informe d’Auditoria corresponent, a càrrec de Moore Stephens
Addveris Auditors i Consultors.
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