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l context actual de la societat ple de
dificultats no ha disminuït la nostra
il·lusió, capacitat de treball i de posada en
marxa de noves iniciatives, sinó que ha
provocat l’efecte contrari.
L’escenari a què ens enfrontem, com a
part de la societat on som, ens serveix
d’estímul, ens enforteix i ens legitima en
la nostra tasca diària.
La Fundació i el seu treball estan avalats
per una experiència de més de 27 anys,
un equip de prop de 450 persones i
una potent xarxa de col·laboradors públics i privats,
donants de tèxtil i clients de botigues. Tant és així, que
aquestes dificultats que esmentava no han impedit que
al 2013 i a l’inici del 2014 continuéssim amb el nostre
creixement sostingut que, al cap i a la fi, es mesura en
la capacitat de fomentar la protecció del medi ambient
donant una segona vida al tèxtil usat i implementant
programes de cooperació. La sostenibilitat és la clau:
aquí i al Sud.
L’impuls a la protecció del medi ambient s’ha vist
enfortit amb noves solucions per a la gestió del tèxtil
usat, ja sigui amb iniciatives pròpies o de la mà de
col·laboradors i altres actors de la societat civil. En tots
els casos, aprofundint en l’ordenació i regularització
d’un sector, el del reciclatge tèxtil, que cada vegada té
major reconeixement, fruit de la creixent consciència
sobre la seva importància que adquireixen els
ciutadans, les institucions i la societat en general.

la societat part dels recursos obtinguts
amb el nostre treball.
Unint totes les peces d’aquest
trencaclosques, s’obté el que denominem
‘Cercle virtuós de la roba usada’ el qual,
més enllà de la recollida, classificació
i valorització del tèxtil, sempre amb
la mirada en el medi ambient i la
cooperació al desenvolupament,
compta amb altres vessants que ho
complementen i li aporten un valor més
gran: l’educació per al desenvolupament,
l’agricultura social o la cooperació
cultural en són només alguns exemples.
El balanç positiu de 2013 ha de ser un al·licient més
perquè enguany redoblem el nostre esforç. No podem
baixar la guàrdia: com a part del tercer sector que
som, tenim l’oportunitat de contribuir a la millora de
la nostra societat i de les comunitats dels països del
Sud on hi treballem. Som conscients de la nostra
responsabilitat: la seguim assumint, tenint molt
present la nostra missió, que any a any aconseguim
gràcies al vostre suport.
Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra
col·laboració.

Elisabeth Molnar,

Durant el 2013 hem avançat en el complement natural
de la feina de recollida que portem desenvolupant
durant anys: l’ajuda social a col·lectius en dificultats al
territori més proper. Amb això aconseguim revertir en

Directora General
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Qui som
Humana Fundación Pueblo para Pueblo
Missió, Visió i Valors

H
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umana Fundación Pueblo para Pueblo té com
a finalitat principal, segons es recull als seus
estatuts, l’ajuda humanitària internacional a països i
comunitats en vies de desenvolupament, mitjançant
la concepció, l’execució i el suport a projectes de
cooperació internacional per al desenvolupament i
programes de caràcter social, així com l’assistència
a Catalunya i la protecció i defensa del medi ambient.
Humana està inscrita al registre de fundacions
assistencials del Ministeri de Sanitat, Assumptes
Socials i Igualtat, amb el número 08-0347.
La Fundació treballa al nostre territori des de 1987.

Són, per tant, 27 anys promovent el reciclatge tèxtil per
aconseguir les finalitats socials que ens caracteritzen.
Una missió nítida que dóna forma al compromís
que la Fundació manté amb els ciutadans i amb les
comunitats del Sud amb les quals treballem.
L’origen d’Humana i de la resta d’organitzacions que
formen part de la Federació Humana People to People
es troba en un col·lectiu de persones, procedents
del Nord d’Europa, amb el desig i la inquietud clara
d’ajudar als altres. Un col·lectiu que des de la dècada
dels setanta treballen amb aquest desig comú. Gràcies
als viatges que van dur a terme per diversos països

de l’Àfrica Subsahariana, van prendre consciència de
les grans desigualtats del nostre planeta, descobrint
diverses realitats.
La seva vocació i formació va impulsar un projecte que
té com a meta treballar juntament amb les comunitats

més desfavorides. Un projecte que avui és una realitat
en 35 països dels dos hemisferis.
Aquesta consciència va conformar unes sòlides bases
sobre les quals ha anat creixent i consolidant-se
Humana Fundación Pueblo para Pueblo.

PER A LA SOSTENIBILITAT GLOBAL
PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
•

Recollida del Tèxtil Usat

•

Classificació i Valorització del Tèxtil Usat

•

Foment de la Reutilització mitjançant la Venda del Tèxtil

•

Educació per al Desenvolupament

•

Agricultura amb Finalitat Social

Els 5.200 contenidors que tenim a tota Espanya
ens permeten recollir anualment prop de
18.000 tones de roba i calçat usats gràcies a la
col·laboració de més de dos milions de donants.

PROJECTES
• Cooperació al Desenvolupament
•

Ajuda a la Vestimenta i Suport a Entitats Locals
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Acció global:
Humana People to People

U

6

na part de la força d’Humana com a organització
resideix en la seva pertinença a The Federation for
Associations connected to the International Humana
People to People Movement. Comptar amb una missió
similar a la d’altres organitzacions semblants situades
en d’altres parts del món proporciona una visió global
de problemes comuns a tots els habitants del planeta:
la protecció del medi ambient, el desenvolupament
sostenible, la cooperació al desenvolupament i la
reducció de la bretxa Nord-Sud.

La unió fa la força, una frase que té un gran sentit a
l’hora d’afrontar problemes globals com els que tenim
davant nostre.

Facilita, al mateix temps, promoure sinergies i comptar amb una major capacitat d’actuació, conjugant
esforços, recursos i compartint experiències prèvies.

Aquesta capacitat d’acció global partint del treball a
nivell local, tant al Nord com al Sud, adquireix una
nova dimensió: la diversitat de punts de vista gràcies a

Aquesta gestió del coneixement facilita la consolidació del pont que mantenim entre les organitzacions
d’Europa i Amèrica del Nord, al Nord, amb les del Sud,
donant sentit a la connexió Medi Ambient-Cooperació
al Desenvolupament, que creix dia a dia, i defineix la
nostra missió fonamental.

Al 1998 la Federació Humana People to People va instal·lar a Shamva, Zimbabwe, la seva
seu operativa que actua com a punt de trobada entre les diverses organitzacions que en
formen part. S’hi duen a terme nombroses activitats relacionades amb els programes de
cooperació implementats.

aquesta multinacionalitat permet generar idees i iniciatives a cada país que, quan funcionen, es repliquen
en d’altres parts del món, degudament adaptades i
millorades, tenint en compte l’escenari local.

troba a Shamva, a Zimbabwe, i està registrada com a
Associació a Suïssa, amb el número CH-660-95100049.
Més informació: www.humana.org

La seu de la Federació Humana People to People es

On treballa Humana People to People:
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Américas: Estats Units/ Belice / Brasil / Equador
Europa: Alemanya / Àustria / Bulgària / Dinamarca / Estònia / Eslovènia / Eslovàquia / Espanya / Finlàndia / França / Holanda /
Itàlia / Letònia / Lituània / Noruega / Polònia / Portugal / Regne Unit / República Txeca / Suïssa / Suècia / Turquia / Ucraïna

África: Angola / Botswana / RD Congo / Guinea-Bissau / Malawi / Moçambic / Namíbia / Sud-àfrica / Zàmbia / Zimbabwe
Ásia: India / Xina / Laos
La Federació està formada per 32 organitzacions de quatre continents que responen als noms d’Humana.
Humana People to People, Planet Aid, UFF, ADPP i DAPP.

On som
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Andalusia: Classificació / Recollida / Botigues
Astúries: Recollida
Cantàbria: Recollida
Catalunya: Classificació / Recollida / Botigues
Castella i Lleó: Recollida
Castella-La Manxa: Recollida
Com. de Madrid: Classificació / Recollida / Botigues
Seu Central
Extremadura: Recollida
L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) Polígon Industrial L’Ametlla
Galícia: Recollida
Park c/Aiguafreda, 12, 08480
Illes Balears: Recollida
Múrcia: Recollida
Delegacions
Navarra: Recollida
ANDALUSIA (Granada i Sevilla) / ARAGÓ (Benabarre) / ASTÚRIES (Llanera) / CASTELLA-LA MANXA (Azuqueca de Henares) /
Com. Valenciana: Recollida
GALÍCIA (Boqueixón) / MADRID (Leganés) / NAVARRA (Galar) / COM. VALENCIANA (Torrent-Alacant)
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Cooperació al desenvolupament
Educació
Educant als educadors

L
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a manca de professors qualificats és el desafiament
més gran a què actualment s’enfronten els
sistemes educatius dels països en desenvolupament.
Segons dades de la UNESCO, al 2015 seran necessaris
1,7 milions més de docents per aconseguir l’educació
primària universal. L’escassetat de professors ben
capacitats i motivats preocupa especialment a l’Àfrica,
en particular a l’Àfrica subsahariana, on fan falta
902.000 mestres addicionals per a acomplir aquest
objectiu. Segons els experts, els programes actuals
de formació d’educadors no han generat un cos
docent dotat de les competències necessàries per a

realitzar una labor pedagògica eficaç. En molts casos,
se sacrifiquen la qualitat i l’equitat amb l’objectiu
d’augmentar-ne l’escolarització.
La Federació Humana People to People, a la qual
pertany la Fundació, es va convertir el 2013 en nou
membre del comitè del Task Force on Teachers for
Education For All (una aliança global per a l’‘Educació
per a Tots’ promoguda per la UNESCO). Des que es va
crear aquesta aliança el 2009, Humana hi ha participat
activament per aportar solucions a la urgent necessitat
de professors qualificats.
Ara, com a nou membre del comitè, té un important

En l’EPF de Bachil, a Guinea Bissau, s’han graduat fins
al moment dues promocions de 40 alumnes cadascuna.
Aquest model amb més de 25 anys d’experiència s’ha dut
a terme a Angola i Moçambic i posteriorment s’ha exportat
amb èxit a d’altres països com la República Democràtica del
Congo, Malawi, Zàmbia, l’Índia o la pròpia Guinea Bissau.

rol en la cerca de mesures per a millorar els sistemes
educatius a tot el món. Per a la nostra organització
és fonamental que els projectes tinguin continuïtat
i resultats a llarg termini. Els docents formats a les
Escoles de Formació de Professors del Futur (EPF’s)
d’Humana en són la millor garantia. Gràcies a ells, s’ha
aconseguit que augmenti el nombre de nens i nenes
que acaben l’educació primària a les zones rurals i fins
i tot el d’aquells que prossegueixen la seva formació a
secundària.
Índia: Professors adaptats al context social
L’auge econòmica d’Índia a l’última dècada no ha
impedit que els seus índexs de pobresa, desigualtat
i analfabetisme continuïn sent molt elevats. Segons
l’Informe Educació Per a Tots 2013 de la UNESCO,
el 37% dels adults analfabets del món viu a l’Índia:
al voltant de 287 milions de persones que no saben
llegir ni escriure. Actualment, el país té una urgent
necessitat de professors d’educació primària
adequadament formats.
Humana, a través de la seva organització germana
a l’Índia, ha col·laborat en la posada en marxa
de 22 escoles de formació de professors on,
fins al moment, s’hi han graduat més de 4.000
estudiants. El programa de les EPF’s coincideix
amb les pautes principals del Ministeri d’Educació
indi, però sense oblidar el ‘leitmotiv’ dels nostres
projectes educatius: ensenyar coneixements sense
descuidar la interacció amb la comunitat. Per això,
la capacitació dels professors inclou la igualtat
de gènere, la millora de les condicions higiènicosanitàries, l’emprenedoria i el desenvolupament del
pensament critic.
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El programa de formació de professors de primària d’Índia segueix
creixent i sumant províncies allà on està present. En l’actualitat
involucra a més de 3.150 alumnes que es preparen per a ser mestres i
impulsors del desenvolupament de les seves respectives comunitats.

Agricultura i Desenvolupament Rural
Petits agricultors per acabar amb la inseguretat
alimentària

E
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l 70% de la població en situació d’inseguretat
alimentària viu en zones rurals de l’Àfrica, Àsia i
Llatinoamèrica i la majoria són agricultors familiars
que amb prou feines tenen accés a recursos naturals
i mitjans tècnics. L’Organització per a l’Alimentació i
l’Agricultura (FAO) assegura que “facilitar l’accés a la
terra, l’aigua i altres recursos naturals i implementar
polítiques públiques específiques per als agricultors
familiars (crèdit, assistència tècnica, assegurances,
accés als mercats, compres públiques, tecnologies
apropiades) són components clau per a incrementar
la productivitat agrícola, eradicar la pobresa i
aconseguir la seguretat alimentària”. L’adopció
de nous mètodes dota als petits agricultors d’un

potencial immens: diversifiquen els cultius, preserven
els productes tradicionals i generen circuits de
producció i consum locals. A les seves mans està la
protecció de la biodiversitat, la millora de la dieta i el
desenvolupament de les seves comunitats a través de
la generació d’ocupació.
Un dels objectius de la cooperació és impulsar
l’establiment de polítiques que ajudin a forjar solucions
pràctiques, concretes i sostenibles. Humana porta més
de 20 anys treballant al costat dels agricultors a través
dels Farmers’ Clubs, agrupacions que introdueixen
tècniques de cultiu més modernes i sostenibles.
L’impuls i l’organització de les associacions
d’agricultors per a garantir-ne la seguretat alimentària
són els pilars dels nostres programes d’agricultura i
desenvolupament rural.

Representació esquemàtica d’un Farmers’ Club ideal, un programa de desenvolupament que combina de
manera equilibrada la conservació del medi ambient, la gestió de l’aigua, la generació d’energia, la formació,
la seguretat alimentària i la comercialització als mercats locals, entre d’altres elements.

Angola: Més productivitat, millor dieta
Cabinda és una de les 18 províncies d’Angola però
es troba separada de la resta del país per la veïna
República Democràtica del Congo, que l’envolta per
l’est i el sud. L’ existència de recursos petrolífers
ha sigut causa de conflictes secessionistes durant
molts anys. Malgrat que és rica en recursos
naturals, Cabinda continua sent una de les
províncies més pobres del país.
A principis de 2013, Humana i el seu soci local
ADPP-Angola van impulsar-hi un projecte Farmers’
Club, cofinançat per la Unió Europea, que espera
augmentar-ne un 25% els nivells de productivitat.
En total, s’hi han creat 20 clubs d’agricultors, els
membres dels quals són majoritàriament dones
(77% d’un total de 1.170), cosa que ha provocat un
augment de la seva participació en qüestions que
afecten al conjunt de la comunitat.

En conseqüència es fomenta la seva capacitat de
lideratge i la representativitat de la dona als òrgans
de decisió, gairebé sempre relegada a l’àmbit
domèstic.
A més d’organitzar-s’hi millor per aprofitar els
recursos i accedir als diferents mercats locals,
els agricultors han rebut formació en tècniques
de cultiu més sostenibles i eficients. Gràcies al
projecte, també s’hi han millorat els sistemes
d’irrigació, s’hi ha promogut la diversificació de
cultius i s’hi han distribuït eines agrícoles entre els
membres.
Entre les millores que destaquen els agricultors
participants dels clubs trobem la millora de la
seva dieta, basada en productes locals i de major
contingut nutritiu, i l’augment de la productivitat
gràcies a les tècniques sostenibles que cuiden tant
de la terra com del cultiu.

Pageses del Farmers’ Club de Buco Zau, a Cabinda, treballen el camp modelo de l’agrupació amb la finalitat de posar en pràctica tot allò après
com a pas previ per iniciar el cultiu als terrenys de la pròpia comunitat.
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Desenvolupament Comunitari
La cultura com a eina de progrés social

E

ls projectes de desenvolupament comunitari són
una prioritat per a Humana a l’hora de definir i
implementar els programes de cooperació al Sud.
Des de la introducció d’hàbits saludables fins a la
implantació de tecnologies de baix cost, qualsevol
millora pot contribuir a què les condicions de vida
de les comunitats amb les quals treballem millorin
notablement.
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Ja fa anys que el camp del desenvolupament
internacional ha incorporat la cultura com un
instrument indispensable per a la transformació dels
pobles. Són moltes les veus que, en els darrers temps,
han criticat que el combat contra la pobresa s’hagi
entès només com un assumpte de falta d’ingressos
econòmics.

El progrés social va molt més enllà: la cultura i l’art
són una notable font de contribucions a la generació i
potenciació de les capacitats bàsiques i culturals.
Segons els experts, les persones són el centre del
progrés social i, per tant, l’expansió de les seves
capacitats és una necessitat indispensable per a què
trobin un nou lloc no només en l’àmbit productiu,
sinó en la vida i en el desenvolupament de les seves
comunitats.
Sempre alineats amb les polítiques de
desenvolupament i la societat civil de cada país, els
projectes en què treballa Humana tenen molt en
compte el context sòciocultural on s’implementen,
respectant i adaptant-se a la diversitat cultural de cada
comunitat.

Actuació d’un dels grups de joves artistes de Kagiso al Festival organitzat en el marc del projecte Youth in Action, a Sud-àfrica. Les 2.484 persones
de Durban i Westrand involucrades en l’acció van demostrar la seva capacitat artística i implicació, provant amb això que la cultura i l’art poden ser
un potent motor de desenvolupament.

Sud-àfrica: No hi ha desenvolupament
sense cultura
L’art i la cultura han demostrat ser una potent eina
per a impulsar el desenvolupament dels pobles.
Així ho evidencia el programa Humana Youth in
Action, engegat a 20 barris sud-africans el 2012,
que impulsa les manifestacions culturals com a
paper fonamental en el progrés econòmic i social
de les comunitats. Més de 2.000 joves d’entre 15 i 35
anys han participat al projecte a través del teatre, la
música, la poesia, l’escultura, la dansa o la pintura.
El programa, cofinançat per la Unió Europea, també
ha comptat amb la col·laboració de la càtedra
UNESCO de la Universitat de Girona. En total, a més
dels joves artistes, més de 58.000 persones s’han
involucrat al programa. Gràcies a aquestes activitats
artístiques, ha estat possible reunir a diferents
representants de les administracions locals amb

els líders de la comunitat, la qual cosa ha obert
un diàleg que ha permès dur a terme millores en
àmbits com l’educació, la sanitat o el respecte pel
medi ambient.
Sizwe Mbele, responsable d’un dels centres,
assegura que “el projecte ha rebut una excel·lent
resposta en tots els barris. Per a molts joves,
la millora de les seves capacitats suposa una
motivació enorme per a implicar-se en la vida de la
comunitat i contribuir al seu desenvolupament”.
“Els joves tenen una gran capacitat innata per
expressar, emocionar i comunicar a través del cant,
la dansa, l’expressió oral, el teatre, la poesia. El
progrés que han fet ha estat espectacular “, explica
Gemma Carbó, coordinadora de projectes de la
Càtedra UNESCO.
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Energia Renovable i
Eficiència Energètica
La pobresa energètica,
un obstacle per al desenvolupament sostenible

L

a pobresa energètica condemna moltes comunitats
a un futur sense esperança. La falta d’accés a fonts
d’energia neta no només es tradueix en la manca de
llum elèctrica, sinó també en greus malalties per a la
població. L’ús indiscriminat de fusta, deixalles animals
o carbó vegetal afecta directament a la salut dels
usuaris i a la del planeta.
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Aconseguir un desenvolupament sostenible en
tots els projectes en els quals treballa és avui un
objectiu fonamental per a Humana. Segons l’Agència
Internacional de l’Energia, 2.600 milions de persones
no tenen accés a instal·lacions netes per cuinar i 1.300
milions no tenen electricitat. Les energies renovables

són la solució per a un model energètic ja esgotat als
països del Nord i del qual encara podrien escapolirse al Sud. Els nostres projectes de desenvolupament
busquen l’eficiència energètica, que impulsi i garanteixi
l’accés a les fonts d’energia renovables.
Alguns exemples són la instal·lació de panells solars,
que permeten l’ús de llum elèctrica als vespres als
col·legis, els ambulatoris o els centres comunitaris; les
bombes d’aigua propulsades per energia solar o els
centres de producció comunitària amb biofuel.
A més, la formació tècnica i la conscienciació de la
població local sobre la importància de les energies
renovables són bàsiques per aconseguir un veritable
desenvolupament sostenible.

Un cop finalitzada la primera fase dels projectes d’energia, les instal·lacions creades (panells solars, bombes d’aigua, etc) són transferides a la
pròpia comunitat, que se’n converteix en responsable de la gestió i administració; els seus membres s’organitzen per aconseguir-ne el correcte
funcionament.

Guinea-Bissau: Energia neta per una vida millor
El 94,3% de la població de Guinea Bissau, el sisè
país més pobre del món, no té accés a l’electricitat.
Una situació que, almenys en algunes comunitats
d’Oio, al centre de la nació, ha canviat gràcies al
projecte Farmers’ Club impulsat per la Fundació i
implementat per ADPP-Guinea Bissau. D’aquesta
forma, a través de la instal·lació de panells solars, el
dia no acaba en caure el sol. Ara és possible acudir
a cursos d’alfabetització als vespres a l’escola o al
centre comunitari, resar a la mesquita o atendre als
pacients a la nit al centre de salut en cas d’urgència.
L’objectiu del projecte, cofinançat per la UE, que
va començar al novembre de 2011 i que estarà
funcionant fins a finals d’octubre de 2015, és
aprofitar l’enorme potencial agrícola de la regió per
a impulsar el desenvolupament a través d’iniciatives
energètiques que se sumin a la resta d’activitats
pròpies dels Farmers’ Club.
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Així, a més d’organitzar als pagesos i proporcionarlos formació en tècniques agrícoles més modernes
i sostenibles, s’hi inclou la instal·lació de 51 sistemes
solars en institucions socials i de 24 sistemes de
bombeig d’aigua mitjançant energia solar, que
inclou tancs d’aigua per a consum humà i elements
de reg per als camps de cultiu.
En un futur proper, serà la pròpia comunitat qui
es faci càrrec del manteniment i gestió d’aquestes
infraestructures. D’aquesta manera, el projecte
pretén millorar les condicions de vida i l’economia
local, a més de mitigar les conseqüències del canvi
climàtic i contribuir-ne a la protecció dels recursos
naturals.

Les “descascarilladores” d’arròs, alimentades amb biocombustible,
incloses en el club d’agricultors d’Oio ha disminuït l’esforç físic de
les dones, que abans necessitaven tres dies per a obtenir-ne 50 kg, i
gràcies a aquestes màquines ara només hi destinen una hora com a
màxim. El temps estalviat ho inverteixen en les seves tasques diàries.

Prevenció
de Malalties Contagioses
La batalla definitiva contra l’epidèmia

C

ada cop hi ha més indicis que estem guanyant la
guerra a les malalties contagioses. Les infeccions
per VIH estan disminuint, l’accés als tractaments
retrovirals és cada cop més gran i el número de
casos de tuberculosis i malària al món s’ha reduït
gradualment des de 2006. Així i tot, la SIDA, la malària
i la tuberculosi continuen sent responsables de la
mort de sis milions de persones anualment. Humana
concentra nombrosos esforços en la prevenció i el
tractament d’aquestes i altres malalties contagioses,
que segueixen sent una prioritat en la cooperació per
al desenvolupament.
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El programa Total Control of the Epidemic (TCE)
d’Humana cerca mobilitzar a la comunitat entorn de
la prevenció del VIH i l’accés als tractaments dels
malalts. Sempre en col·laboració amb els governs de
cada país, TCE impulsa el diàleg personalitzat sobre
hàbits sexuals i d’higiene, la formació d’educadors
en paritat de gènere i el desenvolupament d’activitats
generadores d’ingressos.
El programa TCE es finança gairebé íntegrament
amb fons externs: USAID, Centers for Disease Control
and Prevention-CDC, Fons Mundial de lluita contra la
SIDA, la Tuberculosi i la Malària i nombroses entitats
privades.
La informació i mobilització de la comunitat davant del VIH/
SIDA és la pedra angular dels nostres projectes de lluita
contra aquesta malaltia, que s’articula principalment a través
del programa TCE.

Humana, a més, hi treballa a través del programa
HOPE, que ofereix més accés als tractaments
antiretrovirals per als malalts de SIDA.

Moçambic: Casa por casa contra la SIDA

exhaustiva, actuïn com a oficials de camp.

L’índex de prevalença del VIH a Moçambic és un
dels més alts d’Àfrica, amb l’11,5% de la població
afectada. A la província de Gaza, al sud del país,
el percentatge s’eleva al 25,1%. L’accés als serveis
socials (inclosa la salut, l’educació, l’aigua i
l’electricitat) segueix sent molt limitat, la qual cosa
dificulta la vida de les persones infectades.

Són els encarregats d’anar casa per casa distribuint
la informació i establint un diàleg natural sobre
el comportament sexual de cada persona que els
condueixi a un canvi en el seu estil de vida. “De
vegades és complicat parlar de temes tan sensibles
com les experiències i hàbits sexuals. Per això els
oficials de camp som d’aquesta zona, hi permet
crear un vincle de confiança”, explica un d’ells.

Al llarg de 2013, Humana ha engegat el programa
TCE Gaza, basat en la limitació d’una àrea
geogràfica de 100.000 persones, denominada
‘Àrea TCE’, on s’hi organitza un programa intensiu
d’informació de tres anys de durada amb l’objectiu
que tota la comunitat tingui els coneixements
necessaris per a controlar el virus.
Per això, es contracta durant tres anys a persones
de la comunitat perquè, després d’una formació

En l’actualitat, el programa contempla vuit ‘Àrees
TCE’ a Gaza que ja han arribat a més 800.000
persones.
Aquesta iniciativa està finançada pel Fons Global de
Lluita contra la SIDA, la Malària i la Tuberculosi.
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Assistència i emergència
Accions concretes davant les catàstrofes naturals

L

a labor diària d’Humana en els projectes en què
treballa es complementa amb accions concretes
d’assistència davant d’una situació de catàstrofe natural. Inundacions, terratrèmols, lliscaments de terra
o huracans són alguns dels desastres als quals, en
ocasions, cal fer front.
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Els fenòmens naturals sovint s’acarnissen amb els
més vulnerables, per la qual cosa és necessari estar
sempre preparat per a aquest tipus de situacions i
actuar amb la major celeritat. En aquestes situacions,
Humana mobilitza els recursos disponibles sempre
en coordinació amb les autoritats locals o amb altres
institucions i presta assistència a la població. En la
major part de les ocasions, aquesta ajuda es tradueix
en la distribució directa de roba, en l’organització de la

comunitat enfront de l’emergència i en la coordinació
i articulació de mitjans procedents d’altres organitzacions.
Moçambic: Roba per als damnificats
per les inundacions a Gaza
Moçambic, el tercer país més pobre del planeta,
pateix sovint les devastadores conseqüències de les
inundacions. Al gener de 2013, després de diversos
dies d’intenses pluges, prop de 150.000 persones
van ser evacuades de les seves llars al sud de
Moçambic per aquesta causa. La província de Gaza
va ser la més afectada. Humana hi porta més de vuit
anys treballant en l’establiment de projectes educatius, sanitaris i de desenvolupament comunitari.
Després del que va succeir, Humana i el seu soci

Les 50 tones de roba enviades a Moçambic van ser
classificades per l’equip d’Humana de la planta de l’Ametlla
del Vallès, seguint les instruccions d’ADPP, el nostre social
local en aquest país, sobre el tipus de peça més adequat
donades les circumstàncies i l’època de l’any.

local, ADPP-Moçambic van combinar esforços per
ajudar la població més necessitada.
En coordinació amb l’Institut Nacional per a la
Gestió de Desastres del país africà, s’hi van distribuir
50 tones de roba de segona mà procedent de la
planta de classificació de L’Ametlla del Vallès entre
els desplaçats dels camps habilitats als municipis
de Chiaquelane, Chókwé i Chibuto. Més de 10.700
famílies (un total de 60.000 persones aproximadament) es van beneficiar dels paquets de roba.
Ondina Manique, natural de Chókwé, va patir les
inundacions en carn pròpia. “Portava diversos dies
plovent amb molta força, però mai ens vam imaginar
que les inundacions serien tan devastadores. Ens
vam quedar sense res. Afortunadament, la nostra
situació va millorar gràcies a les mantes i a tota la
roba que s’hi va distribuir”, explica.
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Els estudiants i treballadors dels diferents projectes
d’Humana al país es van unir a la iniciativa.
L’organització i distribució dels kits de roba, que
incloïen peces bàsiques per a homes, dones i nens,
va requerir de la mobilització urgent de recursos
humans.
“Vaig intentar donar el millor de mi i preparar els
paquets de roba el més aviat possible, perquè era
conscient d’allò que en aquell moment significaven
per a totes les persones que havien estat evacuades
de les seves cases”, explica Manuel Acácio,
estudiant en una de les EPF d’Humana a la zona.
Un total de 60.000 persones van rebre la roba i les mantes enviades
a Moçambic, amb la qual cosa van afrontar en millors condicions les
conseqüències de les fortes inundacions sofertes al Sud del país. Gaza
va ser la província més afectada.

Una gestió professional

E

l dinamisme que caracteritza la Fundació només
és possible gràcies a una il·lusió i esforç continuats.
Un esforç que requereix, a més, una gran capacitat
de coordinació, ja que els objectius de l’organització
impliquen la posada en marxa d’activitats tan diverses
com la recollida i valorització del tèxtil (medi ambient) o
la cerca de fons externs per a potenciar els programes
de cooperació.
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La professionalització aconseguida anys enrere és
confirmada per les ISO 9001 i 14001 i els segells de
gestors i transportistes autoritzats de residus. Tot
això sent estrictes però flexibles a l’hora d’adaptar-se
al marc legal vigent, ja que la gestió del residu tèxtil
depèn de l’administració municipal i, per tant, cada
ajuntament defineix el context que considera més
apropiat per als seus conciutadans.

Un equip humà i tècnic especialitzat impulsa aquesta
millora permanent amb la finalitat de que el treball
ben fet sigui el segell indiscutible que ens defineixi.
L’activitat entorn de cooperació també ha seguit en
ascens durant 2013, fruit de la creixent especialització
de l’equip humà. Aquest projecte enforteix les
capacitats d’altres organitzacions que formen part
d’Humana People to People, generant connexions
al Sud amb entitats multilaterals i actors de diversa
condició a Europa. Aquest equip hi estableix sinergies,
relacions d’alt nivell i difon el coneixement adquirit
després d’anys de treball sobre el terreny.

La recollida i classificació del tèxtil es duu a terme amb un equip humà i tècnic que hi garanteixen un servei òptim, amb la finalitat d’obtenir el
màxim aprofitament de la roba i el calçat recuperats.

Educació per al desenvolupament
Promovent la protecció del medi ambient i la sostenibilitat global

L

a Fundació entén el procés d’Educació per al
Desenvolupament com a part d’una educació
global, promovent la comprensió integral, la formació
com a persona i el compromís de la seva acció
participativa.

als nens i nenes, i a als seus professors i familiars,
missatges i valors com ara la importància del medi
ambient i la cooperació al desenvolupament o el
treball en favor de la reducció de la bretxa Nord-Sud.
Les activitats s’emmarquen en el proper horitzó dels
Objectius de Desenvolupament del Mileni de l’ONU
i fixant la mirada en l’agenda post 2015. Tot plegat
conforma un aspecte més amb la qual ens apropem a
la sostenibilitat global per la qual treballem.

Les activitats que es duen a terme en aquesta àrea
són el complement perfecte de la tasca de recollida de
tèxtil, ja que permeten traslladar d’una forma senzilla

Accions
dutes a terme

Nens i nenes
participants

Familiars
participants

Professors i monitors
involucrats

Municipis
involucrats

247

6.898

1.039

251

77

Les activitats desenvolupades representen una excel·lent manera d’aprendre jugant i de connectar amb els més petits, amb la finalitat de facilitar la
comprensió de valors entorn de la protecció del medi ambient.
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Projectes d’ajuda social
Suport a la vestimenta i agricultura social
Revertint els nostres recursos en l’àmbit local

E

ls ciutadans i la societat en el seu conjunt ens
enfrontem a una realitat canviant que demanda
solucions noves en l’esfera social. Per aquest motiu,
pas a pas seguim completant la nostra activitat al
territori més proper, sobrepassant les fronteres del
reciclatge tèxtil per a generar iniciatives en l’àmbit
de l’ajuda social, com a complement de la recollida
de roba usada que duem a terme en els municipis
col·laboradors.
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Donem amb això forma a l’anomenada ‘Cooperació
més propera’, és a dir, aquella que reverteix aquí, de

la mà dels propis col·laboradors, part dels recursos
generats amb la gestió del tèxtil. Donem suport així a
col·lectius i persones amb dificultats, partint del ferm
compromís de fomentar iniciatives d’àmbit local, en les
quals es combini els vessants social i mediambiental.
Bons d’Ajuda a la Vestimenta
El programa de Suport a la Vestimenta, a través dels
Bons d’Ajuda, cada any beneficia a milers de ciutadans
que tenen la possibilitat d’adquirir peces de manera
gratuïta a la nostra xarxa de botigues.

Gràcies a l’experiència acumulada mitjançant el projecte
d’agricultura social, consolidat el 2013, estem afrontant nous
reptes i aprofundint en l’àmbit de l’agricultura social, urbana i
ecològica.

La Fundació lliura aquests bons als col·laboradors que
els sol·liciten que, al seu torn, canalitzen aquesta ajuda
cap a famílies amb necessitats a nivell de vestimenta
bàsica. El 2013 es van lliurar un 1.100 bons, valorats en
33.000 euros, a 47 municipis. De 2005 a 2013 el volum
total de bons distribuïts va ser de 3.800, amb un valor
de 114.000 €.
Agricultura amb finalitat social a Catalunya
L’experiència acumulada als projectes agrícoles i de
seguretat alimentària als països del Sud és la base
sobre la qual desenvolupem la nostra activitat aquí
entorn de l’agricultura social.
Des de 2012 Humana compta a Catalunya amb un
Programa d’Agricultura Social, a través del qual
oferim suport tècnic i econòmic a diverses entitats
considerades d’interès social, bé perquè estan
especialitzades en la producció ecològica o bé perquè
treballen en l’àmbit de l’exclusió.

En l’actualitat, Humana treballa en un projecte d’agricultura urbana, denominat 3C: ‘Conreem el Clima
i la Comunitat’, per impulsar un model d’agricultura
sostenible en entorns urbans.
Pretenem aprofitar els recursos locals per a generar
productes d’autoconsum per part de persones que
vulguin crear llaços amb altres membres de la seva
comunitat amb els quals comparteixin interessos.
Suport a entitats locals de caràcter social
La tasca de la Fundació en aquest àmbit es perllonga
a través del suport a entitats socials d’àmbit local,
en aquells municipis on estem presents a través
de la recollida i gestió de tèxtil usat. El 2013 hi hem
donat suport a accions d’aquest tipus mitjançant la
col·laboració amb 39 ajuntaments de tota Espanya i
altres entitats locals.

El 2013 hem donat suport a aquests projectes d’agricultura social:

• SEO-Birdlife (Amposta, Tarragona). Projecte ‘Arrosvolució-000’ El canvi que vols veure.
• Ajuntament de l’Ametlla del Vallès (Barcelona). Projecte ‘L’hort escolar, context i comunitat’.
• Ajuntament de Valls (Tarragona). Projecte ‘Hort per a la inclusió social’.
• Verdallar (Barcelona). Projecte ‘Verdallar, Ecological Vision’.
• Taller Jeroni de Moragas (Sant Cugat, Barcelona). Projecte ‘Capacitació laboral per persones en risc d’exclusió social en l’àmbit de la
producció agrícola’.
• Associació Xicòria (Montblanc, Tarragona). Projecte ‘Desenvolupament comunitari als horts socials de Montblanc’.
• Fundació Privada Onyar-La Selva. Projecte ‘Reconversió del centre especial de treball ONYAR vers l’agricultura i l’alimentació ecològica i
l’aprofitament energètic de la biomassa forestal’.
• Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona. Projecte ‘Sembrem Il·lusió. Un viver de producció a l’hort del jardí botànic històric de
Barcelona’.
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Moda sostenible
Botigues second hand

E

l concepte de sostenibilitat és inherent a la nostra
feina. En el cas de la moda, té encara més sentit:
la reutilització del tèxtil ajuda a contrarestar l’impacte
que suposa la producció de noves peces, tenint en
compte que la indústria tèxtil és una de les que té
més influència en el medi ambient a causa de la seva
activitat: consum de matèries primeres, aigua i energia
durant els processos de producció i distribució, ús de
productes químics i generació de residus i emissions
durant la fabricació. Per això, afavorim ferventment la
reutilització del tèxtil i és aquí on té protagonisme la
nostra xarxa de botigues.
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Més enllà del marc mediambiental, Humana dóna
valor al concepte secondhand, convertint-ho en moda,

en comercialitzar peces de qualitat a preus baixos,
accessibles per a tot tipus de clients. Peces i productes
amb estil d’home, dona i nen, així com tèxtil de la llar,
per a un públic cada cop més heterogeni. Al 2013, prop
de 950.000 clients van passar per la xarxa de botigues
de la Fundació - per 787.000 un any abans - formada
en l’actualitat per 32 punts de venda.
Aquest creixement es fonamenta en l’obertura de
nous punts de venda, tots ells a Madrid, la renovació
de diversos establiments, a Madrid i Barcelona i, en
general, per una oferta més atractiva, amb millors
peces i serveis. L’augment del número de clients és
reflex també de la conscienciació cada cop més gran
que existeix a la societat respecte a la moda sostenible

i secondhand. Vestir moda de segona mà encaixa
perfectament en una societat global, on qüestions
com la protecció del medi ambient, la sostenibilitat, el
consum responsable o la cooperació entre persones i
comunitats són claus.
Quelcom més que una botiga second hand
La moda sostenible es contraposa a estratègies
empresarials com la fast fashion, és a dir, la
introducció de col·leccions de roba que segueixen les
últimes tendències però que han estat dissenyades i
fabricades d’una forma ràpida i de baix cost -no sota
criteris sostenibles- la qual cosa provoca una augment
del consum.
Un gest tan quotidià com el de comprar roba adquireix
un enorme significat en fer-ho en els nostres
establiments.
Les nostres botigues són, a més, un excel·lent punt de

recollida de donacions de tèxtil. La seva estratègica
situació al centre de Madrid, Barcelona, Granada i
Sevilla les hi dota, a més, de gran visibilitat.
L’impuls que Humana dóna a la moda sostenible no
es limita a l’activitat pròpia de la xarxa de botigues.
Per això, la Fundació ha establert diverses línies de
col·laboració amb entitats com Slow Fashion Spain o
la Federació d’Indústries del Calçat d’Espanya (FICE),
que s’han traduït en tallers i trobades amb diferents
actors de la moda, interessats en el desenvolupament
sostenible.
Per exemple, la Fundació va oferir al setembre una
conferència sobre moda sostenible i solidària al
MOMAD Metròpolis, el Saló Internacional del Tèxtil,
Calçat i Complements, a IFEMA-Madrid. Al març, vam
promoure tallers similars a la Fira Internacional de
Calçat i Articles de Pell Modacalzado + Iberpiel, i en la
Setmana Internacional de la Moda de Madrid (SIMM),
ambdues a la capital d’Espanya.

Persones compromeses amb la moda sostenible, la protecció del medi ambient i la cooperació al desenvolupament formen la base del prop de
milió de clients que van passar per les nostres botigues el 2013.
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Humana Day
Humana i la cultura

A
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l 2013 l’Humana Day ha donat un salt qualitatiu i
quantitatiu. Fidel al seu esperit de donar visibilitat
a la nostra tasca en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament i el medi ambient, per primer cop
l’esdeveniment es va celebrar fora de les nostres
plantes de classificació de tèxtil. Per això, es van triar
cèntrics espais de Barcelona, Madrid i Sevilla, amb la
finalitat de convertir l’Humana Day en un esdeveniment
més obert i accessible per als ciutadans. En conjunt,
més de 300 persones hi van participar en tots tres.
L’equip de botigues també hi va tenir un paper
rellevant, difonent informació sobre el lema triat (“Our
Climate, Our Challengue”, “El nostre clima, el nostre
desafiament”), entre els clients.

Our Climate, Our Challenge
Així mateix, per primer cop es va convidar a participar
com a ponent a l’Humana Day 2013 a experts en el
tema triat, en aquest cas, el canvi climàtic. Salvador
Samitier, director de l’Oficina Catalana de Canvi
Climàtic; Susana Magro, Directora de l’Oficina
Espanyola de Canvi Climàtic, i Jesús Martínez Linares,
fundador i president de l’organització Sustenta, van
oferir la seva visió d’aquest fenomen des d’un punt
de vista polític, tècnic i acadèmic, així com de la
importància del reciclatge tèxtil per a contribuir a
reduir les conseqüències de les variacions climàtiques.

El contacte directe amb col·laboradors i amics en esdeveniments com l’Humana Day ens hi permet estrènyer les relacions i ens apropa encara més
a la societat amb la finalitat de seguir promovent més iniciatives al territori més proper.

L’Humana Day va servir de marc per al lliurament
dels IV Premis Humana de Reciclatge Tèxtil. Aquests
premis són un reconeixement al suport que els ciutadans proporcionen, mitjançant les seves donacions
de tèxtil a través dels contenidors situats gràcies als
acords amb ajuntaments i entitats privades.
El debat obert sobre el canvi climàtic prossegueix
enguany, ja que és el tema triat per l’Humana
Day 2014. Seguirem avançant en el caràcter obert
i global d’aquest esdeveniment, que s’organitza
simultàniament en més d’una desena de països
europeus, on estan presents organitzacions germanes
de la Fundació.
Cultura reciclada
El cercle virtuós del tèxtil usat té una parada
intermèdia: la cultura. A través del préstec o la cessió
de roba usada a companyies teatrals, productores

de cinema i televisió i artistes independents, donem
suport a diverses manifestacions culturals. Els
principals projectes de 2013 han estat els següents:
• Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Muntatge
al Centre Cívic de Sant Martí. Barcelona.
• Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Espai
Jove La Fontana: Marató de Roba ‘Una altra manera de
fer moda’. Barcelona
• La Fura dels Baus: Vestuari per a l’òpera ‘Madama
Butterfly’. Estrenada al març de a Sidney,
• Matadero Madrid: ‘Recicladero. Jugant a Reciclar’. ‘El
Ranchito’. Instal·lació de Yuta Nakajima.
• Palos de Ciego: Plataforma on line per a nous còmics.
Madrid
• Il Trancce Di Las Besthias : Muntatge teatral ‘Víctimas
del Altar’. Madrid
• Ícaro Teatro: Montaje teatral ‘El cuarto de las
mujeres’. Barcelona
• Ícaro Teatro: Muntatge teatral ‘El cuarto de las mujeres’. Barcelona
• 2nd Funniest Thing: Tallers Do It Yourself, customitza la
teva roba. Barcelona-Madrid

La col·laboració amb l’artista japonès Yuta Nakajima i la seva instal·lació en El Ranchito de Matadero Madrid, al desembre de 2013, és un clar
exemple del nostre suport a la cultura i l’art, partint dels recursos tèxtils.
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Projectes d’Humana
Protecció del Medi Ambient
País

Àmbit

Espanya

Recollida, Classificació i Gestió del Tèxtil

Aportació pròpia*

Total*

8.111.745

8.111.745

Cooperació al Desenvolupament
País

Àmbit

Agricultura i Desenv. Rural

Angola
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Aportació Finançador Extern*

152.733

Aportació pròpia*

Total*

21.159

173.892

Educació

79.768

79.768

Malalties contagioses

13.892

13.892

Belice

Desenvolupament Comunitari

7.524

7.524

Brasil

Desenvolupament Comunitari

101.574

101.574

47.998

279.720

26.334

26.334

19.979

338.553

Desenvolupament Comunitari

31.318

31.318

Enfortiment de la Societat Civil

11.286

11.286

Agricultura i Desenv. Rural

37.620

37.620

Desenvolupament Comunitari

37.620

37.620

165.805

71.652

237.457

13.391

13.678

27.069

393.180

70.374

463.555

Enfortiment de la Societat Civil

15.048

15.048

Educació

18.810

18.810

Xina

Agricultura i Desenv. Rural
Enfortiment de la Societat Civil
Agricultura y Desarrollo Rural

RD Congo

Equador

Agricultura i Desenv. Rural
Educació

Guinea-Bissau

India

231.722

Energia Renovable
i Eficiència Energètica

318.574

*Quantitats expressades en euros

País

Àmbit

Laos

Desenvolupament Comunitari

Aportació Finançador Extern*

Moçambic

Zàmbia
Zimbabwe

30.622

14.013
967.016

1.172.411

Malalties contagioses

94.272

94.272

Energia Renovable
i Eficiència Energètica

3.021

3.021

Aj.d’Utrera

205.395

14.013

Assistència i Emergència

Sud-àfrica

Total*

30.622

Agricultura i Desenv. Rural
Educación

Aportació pròpia*

82.764

82.764

242.850

30.000

272.850

8.645

18.244

26.889

Educació

53.770

53.770

Educació

18.810

18.810

Desenvolupament Comunitari
Desenvolupament Comunitari

Donants individuals Espanya

Educació para el Desenvolupament
País

Àmbit

Comunitat Autònoma

Aportació pròpia*

Espanya

Educació per al Desenvolupament

Catalunya, Andalusia, Castella-La
Manxa, Castella i Lleó, Comunitat de
Madrid i Comunitat Valenciana

Àmbit

Aportació Finançador Extern*

Total*

29.570

29.570

Ajuda Social
País

Espanya

Aportació pròpia*

Total*

Bons d’Ajuda

33.000

33.000

Agricultura amb Finalitat Social

26.450

26.450

92.390

113.600

Suport a Entitats Locals

21.210

*Quantitats expressades en euros
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Comptes clars 2013
Subvencions rebudes i Ingressos*

19.597.380

Subvencions públiques

Subvencions de donants públics espanyols i
internacionals

Subvencions empreses i fundacions

Subvencions d’empreses i fundacions espanyoles i
internacionals

Socis i donants

Donacions de socis i donants individuals

Venta de roba

Ingressos procedents de la venta de roba a Espanya i
l’estranger

Altres ingressos

Altres ingressos diversos

1.118.123

6.174
18.090.832
354.531

Gastos y Donaciones*
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27.720

19.556.581

Projectes de Cooperació al Desen.

Fons utilitzats al sud per a projectes dins de totes les
línies d’actuació. FONS EXTERNS

1.746.313

Fons utilitzats al sud per a projectes dins de totes les
línies d’actuació. FONS PROPIS

1.924.157

Projectes d’Educació per al
Desenvolupament a Espanya

Fons utilitzats per a projectes a Espanya d’Educació
al Desenvolupament sobre Medi Ambient, Reciclatge i
Desenvolupament

Projectes d’Ajuda Social, Ajuda a la
vestimenta a Espanya i Agricultura amb
finalitat Social

Ajuda social a institucions socials i corporacions locals i
Agricultura amb finalitat social

148.350

Projecte de Protecció del Medi Ambient

Despeses derivades d’accions encaminades a la recollida
i classificació de la roba

8.111.745

Gestió per a Venda de roba a Espanya

Despeses derivades d’accions encaminades a la venda
de la roba

Administració i gestió

29.570

5.733.743
1.430.904

Comunicació i marketing

128.096

Altres (Impostos)

303.703

*Quantitats expressades en euros

Els comptes anuals de la Fundació al 2013 han estat auditats per Moore Stephens Addveris Auditores i Consultores S.L.P.

La gestió de les donacions de roba en 2013
59,7%
Roba Classificada

Distribució del tèxtil classificat al 2013
50%
Roba i sabates qualitat Àfrica

10.515.898 Kgs

40,3%
Roba sense Classificar

30%
Roba i sabates per a reciclar

7.089.102 Kgs

Roba Total Recollida
17.605.000 Kgs

13%
Roba, sabates i accessoris
qualitat botiga

7%
Materials no útil enviat als
Cent. de Tract. de Residus

Roba destinada a l’Àfrica
El 50% del tèxtil classificat a les nostres plantes s’envia a l’Àfrica, principalment a Moçambic, per a ser venut a preus baixos mitjançant comerciants locals. Això permet generar fons per als projectes de cooperació i donar resposta a la demanda de tèxtil que
hi ha a la zona, similar a la nostra ja que el clima és semblant. A més, es contribueix a la reutilització en àrees en què la població
no pot accedir a peces noves.
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La transparència, valor clau
Oberts a les empreses i la societat

H

umana ha estat analitzada per la Fundación Lealtad sobre el grau de compliment dels Principis de
Transparència i Bones Pràctiques després de l’anàlisi i
el treball conjunt dut a terme per ambdues organitzacions durant 2013. Els resultats se’n poden consultar a
www.fundacionlealtad.org.
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La participació en una auditoria com aquesta reflecteix
i enforteix el compromís amb la transparència que Humana té des de la seva creació el 1987. La Fundación
Lealtad té com a missió fomentar la confiança de la
societat en les ONG per fomentar-hi la cooperació.
La Fundació és, a més, membre de la Coordinadora de
Fundacions de Catalunya i del Gremi de Recuperadors
de Catalunya.

Humana creu fermament en la col·laboració entre els
diversos actors de la societat, ja siguin públics o privats. En el cas de les empreses, la col·laboració amb la
Fundació es materialitza de diverses maneres, sempre
en el marc dels seus programes de RSE. Aquesta
col·laboració s’articula mitjançant el finançament de
projectes de cooperació en d’altres països, la donació
d’estocs a través del Programa Destocka, campanyes
de recollida de tèxtil com a valor afegit que els nostres
partners ofereixen als seus clients o empleats o d’accions puntuals de recollida, basades en la seva majoria
en campanyes de donació de roba amb recompensa.
Membre de

Entitat acreditada

La presència en fires i altres esdeveniments ens ofereix una oportunitat excepcional per conèixer les inquietuds dels ciutadans entorn del reciclatge
tèxtil, la protecció del medi ambient i la cooperació al desenvolupament.

CONTACTE
Polígon Industrial L’Ametlla Park C/Aiguafreda 12 08480 L’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
Tel. (+34) 93 840 21 82 humana-spain.org / humana.cat

Imprès en paper reciclat

