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Directora General

E
l 2017 ha estat molt important per a la Fundació, en complir-se 30 anys del nostre naixe-
ment. Per això duem a terme un exercici que ha demostrat ser molt productiu: fer balanç de 
l’activitat feta des del 1987 ens ha permès prendre veritable consciència de la dimensió que 
hem aconseguit i de la nostra capacitat d’influència per assolir el desenvolupament 
sostenible. Això ens obliga a redoblar els esforços per a seguir convertint un residu en re-
curs i promoure la millora de les condicions de vida de desenes de comunitats cada any, tant 

al territori més proper com en l’hemisferi Sud. 

A més, treballem a favor de la inserció sòcio laboral de persones en risc d’exclusió a través d’Humana 
Integra. És una iniciativa en què creiem fermament, com a entitat generadora d’ocupació que som, 
dins d’un sector, el de l’economia verda, que té un enorme potencial. La inserció hi té un gran sentit.

El final del 2017 i el principi del 2018 han estat crucials des de diversos punts de vista. D’una banda, 
sembla que s’ha donat l’empenta definitiva a un nou model econòmic amb l’Estratègia Espanyola 
per a una Economia Circular. Al mateix temps, s’han produït diversos canvis a nivell normatiu que 
han d’afavorir aquesta circularitat. Per a nosaltres, que promovem des del nostre naixement un model 
circular per al tèxtil, és una excel·lent notícia. D’altra banda, la Unió Europea ha seguit donant passos 
per aconseguir un objectiu pel qual portem treballant anys: situar al residu tèxtil a la mateixa dimensió 
que altres residus valorizables. 

Després de tres dècades d’activitat, la nostra organització també té més rellevància, sobretot en el marc 
de les dinàmiques i estratègies definides pel conjunt de les organitzacions que formem part de la Fede-
ració Humana People to People. Anualment duem a terme globalment més d’un miler d’accions de 
desenvolupament en les quals es veuen involucrades al voltant de 14 milions de persones de 45 
països.

Els objectius en tots els casos segueixen sent els mateixos: la protecció del medi ambient i la lluita contra 
la pobresa mitjançant iniciatives concretes de desenvolupament que incideixin positivament en les perso-
nes i les comunitats en les quals estem presents. Sempre amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desen-
volupament Sostenible com a àmbit general d’actuació i comptant amb el teu suport i col·laboració.

AQUÍ COMENÇA TOT
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QQUI 
SOM

La Fundació està formada per un 
equip de 550 persones que treballen 
amb un objectiu clar: 
la finalitat social de la roba usada

Missió
Protegir el medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i mi-
llorar les condicions de vida de les comunitats en vies de desenvo-
lupament, a nivell nacional i internacional, a través de programes 
basats en la solidaritat, l’organització activa de les persones, amb 
especial atenció als joves i infants.

Visió
Contribuir a un món més sostenible des d’una doble dimensió:

• Millorar les condicions de vida de les comunitats més desfavori-
des del planeta i facilitar-ne el progrés econòmic i social

• Promoure-hi l’economia circular

Valors
La solidaritat, la sostenibilitat, la consciència mediambiental, la 
transparència, la persistència, l’orientació a les persones i la pro-
fessionalitat.

El Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de decisió 
d’Humana. Està format per:

President: Steen Conradsen, mestre especi-
alitzat en models que potencien l’adaptació 
al sistema escolar dels joves. Expert en la ges-
tió de centres educatius.

Vicepresidenta: Joana Maria Badell, arqui-
tecte, ex alcaldesa de Begues (Baix Llobregat).

Vocal: Ulla Carina Bolin, experta en retail i 
en gestió d’organitzacions especialitzades en 
reutilització de tèxtil.

Vocal: Mario Cabral, ex ministre d’Agricul-
tura de Guinea Bissau i ex ambaixador de 
Guinea Bissau a Senegal i Bèlgica.

Tresorera: Helle Nielsen, professora experta 
en alumnes amb necessitats especials.

*Al desembre del 2017, Joana Maria Badell va substituir a 
en Joan Martí del Castell en la vicepresidència del Patronat.
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L’equip

L’organització, fidel als seus valors i al seu origen, posa l’accent en les persones que la formen. Actualment l’equip està 
format per més de 25 nacionalitats i més de 550 treballadors i treballadores. Això significa la creació d’un lloc de treball 
de qualitat (indefinit, a temps complet) per cada 36.000 quilos de roba usada recuperada, convertint la nostra activitat en 
un destacat motor d’ocupació verda. L’equip té 36 anys d’edat i 5 d’antiguitat, de mitjana.

L’equip directiu i executiu

Una de les tasques de l’organització ha estat posar en marxa el Pla d’Identitat, Experiència i Comunicació Interna, 
en el marc del qual s’hi ha fet diverses accions amb l’objectiu de tenir un equip més cohesionat i compromès amb les 
finalitats de la Fundació.

Comunicació interna

Programa de Beques

En el marc del nostre 30è aniversari s’ha reforçat el Progra-
ma de Beques amb el propòsit que dos grups de treballa-
dors i treballadores amb més de cinc anys d’antiguitat viat- 
gessin a Guinea Bissau, per a conèixer diversos projectes 
de desenvolupament que hi implementem. 

La Fundació havia organitzat anteriorment viatges similars. 
No obstant això, aquest programa ha pujat un esgraó més 
en augmentar el nombre de persones involucrades i al pro-
pi desenvolupament de l’activitat. 

A més, a la tornada, els viatgers van difondre la seva ex-
periència, tant a nivell intern com a extern, per donar més 
visibilitat a la nostra tasca als països del Sud.

30è aniversari

Persones

“Persones. Humana. La Pel·lícula” està escrita, dirigida i 
interpretada per l’equip de la Fundació. Recull l’essència de 
30 anys d’història. Reflecteix la realitat dels beneficis que 
aporta el nostre treball a la societat, mitjançant situacions 
habituals de la feina diària.

Ha esdevingut una eina potent de comunicació interna: ha 
involucrat a més de 100 persones de la plantilla, que han 
participat en els processos de selecció i en la gravació. Es va 
estrenar a un cinema de Madrid, Granada i Barcelona, amb 
la presència de 245 treballadors i familiars.D’esquerra a dreta: Silvia Pombo - Recuperació del Tèxtil; Carlos Otero - Administració i Finances; Noelia Gallego - Botigues; Daniel Parra - Botigues 

i Preparació per a la Reutilització; Elisabeth Molnar - Directora General; Jesper Wohlert - Coordinador General; Óscar García - Preparació per a la 
Reutilització; Teresa Bel - Recursos Humans; Rafael Mas - Comunicació i Projectes.
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Recollida selectiva del tèxtil

Sensibilització

Suport local

Cooperació al 
desenvolu-
pamentajuntaments i 

entitats privades 
col·laboradores

persones
involucrades en 

61 projectes de 
cooperació a 13 països

persones
involucrades a

128 iniciatives 
de suport local a Espanya

contenidors
5.200 2.069.354

458.981

19227.051

28.900

2.054

9.448

2.000 121.900

10.685

tones  
de roba i calçat 
usat recollides

tones 
de CO2 que no s’han 

emès gràcies a la 
recollida selectiva 

del tèxtil usat

18.281 57.9342
milions

de donants de tèxtil 

euros
de fons propis 

destinats a projectes

euros
destinats a iniciatives 

de suport local

tallers
tallers i altres 

activitats

euros
destinats a 

sensibilització

euros
de fons externs 

destinats a projectes

Bons 
d’Ajuda 

distribuïts

participants
a les accions de 
sensibilització

Botigues i moda 
sostenible clients i 

clientes
peces distribuïdes

1.595.015 4.421.826 

Preparació per a 
la reutilització d’aprofitament del 

material preparat
tones 

de roba preparada per a una segona vida 
mitjançant la reutilització o el reciclat

90%11.198

Humana en xifres
Impacte ambiental

Humana en xifres
Impacte social
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Capacitat d’acció 
global

I
mplementem els projectes d’ajuda internacional al desenvolupa-
ment en el marc de la Federació Humana People to People, 
de la qual en formem part amb 30 organitzacions més d’Europa, 
Amèrica, l’Àfrica i l’Àsia. Cada any duem a terme més d’un miler 
d’accions que involucren a més de 14 milions de persones. La 

seu operativa de la Federació és a Zimbabwe i està registrada com a 
associació a Suïssa. 

Els membres d’Humana People to People, encara que independents, 
compartim una filosofia de treball comuna, partint de l’experiència en 
l’àmbit de la recuperació i la preparació per a la reutilització del residu 
tèxtil i de la cooperació al desenvolupament.

El Departament de Partnership és una peça clau dins d’aquest tre-
ball en xarxa amb els socis d’Humana People to People. 

Aquest departament s’ha convertit en un hub al servei dels nostres 
socis en l’hemisferi Sud, especialitzat en accions d’assistència i suport 
tècnic: identifiquen potencials programes, formulen les propostes per 
als donants nacionals i internacionals, col·laboren sobre el terreny en 
l’execució dels projectes i donen suport a l’elaboració dels informes 
de justificació.

La Fundació participa a més en altres xarxes amb la finalitat d’afa-
vorir l’intercanvi de coneixement i el networking amb altres actors. 
Per això, formem part de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, 
l’Associació Espanyola de Fundacions o la Federació Espanyola 
de Reciclatge, així com del Comitè Assessor de la Fundació per 
a l’Economia Circular. A Catalunya, on tenim la seu, som membres 
del Gremi de Recuperadors de Catalunya i de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions.

Acreditats per: Membres de:

On som

Seu central
L’Ametlla del Vallès (Barcelona)

L’Ametlla del Vallès (Barcelona), 
Leganés (Madrid) i Valderrubio (Granada)

Santiago de Compostel·la (la Corunya), 
Llanera (Astúries), Galar (Navarra), 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) i Torrent (València)

Madrid, Barcelona, Reus, Sevilla i Granada

Leganés, San Agustín del Guadalix i Rivas-Vaciamadrid 
(Madrid); Cornellà de Llobregat, Tordera, Calella, 
Palau-solità i Plegamans i Polinyà (Barcelona); Reus 
(Tarragona) i Palomares del Río (Sevilla)

Plantes de preparació 
per a la reutilització

Plantes de transferència

Botigues

3C

A l’oficina del Departament de Partnership, situada a Madrid, treballa un equip de 
professionals de nou nacionalitats, especialistes en sectors com agricultura, canvi 
climàtic, educació o malalties contagioses.
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ESPECIALISTES EN 
GENERACIÓ DE RECURSOS

Com a entitat pionera i de referència 
en la recollida selectiva de roba 
usada, Humana enforteix anualment 
el compromís amb la ciutadania: 
aconseguir el màxim aprofitament 
del tèxtil per a consolidar-ho com a 
generador de recursos

14
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Per definició, l’economia circular és reparadora i regene-
rativa; pretén aconseguir que els productes i components 
en general mantinguin la utilitat i el valor en tot moment. 
Parteix de la idea que els béns d’avui es converteixen en els 
recursos de demà.
 
El tèxtil hi encaixa perfectament, ja que perllongant-ne el 
cicle vital i donant-li una nova vida, aconseguim que allò 
que utilitzem en aquest moment sigui, al mateix temps, un 
recurs que s’aprofitarà en un altre instant temporal i, pos-
siblement, en un altre lloc. Els residus, d’aquesta manera, 
contribueixen a crear capital en lloc de reduir-lo.

L’economia circular abandona el paradigma de “produir, 
usar i llençar” i adopta els models cíclics dels sistemes 
vius. El Paquet d’Economia Circular de la Comissió 
Europea, la Directiva Marc de Residus, el Pla Estatal 
Marco de Gestió de Residuos (PEMAR 2016-2022) i el 
Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i 
Recursos de Catalunya (PRECAT 2013-2020) es basen 
en aquests principis amb la finalitat de promoure la circu-
laritat de l’economia associada als residus.

Al mes de setembre, Humana es va incorporar al “Pacte 
per una Economia Circular”, darrera del qual hi ha dese-
nes d’administracions autonòmiques i locals, associacions 
empresarials, de gestors de residus, de consumidors i usua- 
ris, col·lectius de l’àmbit de la recerca i organitzacions sin-
dicals i ambientals. Les entitats adherides s’uneixen, amb 
l’empara del Ministeri, per a elaborar l’Estratègia Espa-
nyola d’Economia Circular. 

El pacte es compromet a impulsar la transició cap a una 
economia circular mitjançant un decàleg d’accions, entre 
les quals figura la de “potenciar l’aplicació efectiva del 
principi de jerarquia dels residus, promovent la prevenció 
de la seva generació, fomentant-ne la reutilització, enfor-
tint el reciclat i afavorint-ne la traçabilitat”. Una acció que 
encaixa perfectament amb la nostra tasca.

La preparació per a la reutilització, el reciclat de fibres tèx-
tils i la valorització energètica de la roba que no es pot 
aprofitar són les principals característiques que fan pos-
sible aplicar un model d’economia circular a la gestió del 
tèxtil usat. Concentrem els esforços en la reutilització per-
què la peça més sostenible és la ja fabricada. Ho fem 
des del 1987, la qual cosa situa a la gestió de la roba usada 
a l’avantguarda en economia circular.

31 anys d’economia 
circular en l’àmbit 
del tèxtil

Segons el Banc Mundial, al 2012 la població del planeta 
va generar 1.300 milions de tones de residus. Al 2025, 
en seran 2.200 milions 

Dins d’una adequada gestió dels residus, és necessari 
situar al tèxtil en el lloc que li correspon. És la 
cinquena fracció en importància i la primera en 
potencial de reutilització

Al novembre vam organitzar a Oviedo una Jornada sobre Economia Circular, en 
la qual es va llançar un missatge clar: “L’economia serà circular o no serà”.
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matèria 
primera

disseny

fabricació

distribució

consum

recuperació

reciclat

preparació 
per a la
reutilització

REUTI
LITZA
CIÓ



18 19

El desenvolupament de models econòmics 
circulars comporta un ús eficient dels recur-
sos i perllongar el cicle de vida dels produc-
tes. La fracció del residu tèxtil presenta un 
elevat potencial de reaprofitament, la qual 
cosa suposa una reducció del consum de 
matèries primeres per a la fabricació de pe-
ces noves.

Cada quilo de roba que es reutilitza i no és 
incinerat o enterrat en un abocador evita 
l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades 
de la Comissió Europea. Un estudi de la 
Universitat de Copenhaguen (Dinamarca) 
situa aquesta quantitat en 3,6 kg de CO2.

Reduir les 
emissions per 
a frenar el 
canvi climàtic

La col·laboració de 2.000 ajuntaments i entitats públiques i privades fan possible una xarxa de 5.200 contenidors desti-
nats a la recollida selectiva de residu tèxtil a tot Espanya. Al 2017, més de dos milions de donants hi van dipositar 18.200 
tones de roba i calçat, un 1,6% més que l’any anterior.

De residu a recurs:
la recuperació, el primer pas

La recuperació del residu tèxtil es du a terme amb un equip especialitzat 
i una moderna flota que ha començat a incorporar vehicles híbrids.

La fracció del tèxtil té 
un elevat potencial de 
reaprofitament, 
la qual cosa afavoreix 
una reducció del 
consum de matèries 
primeres 

5.082 tones de tèxtil 
recuperades a Catalunya

representen 16.106 tones de CO2 que 
no s’emeten a l’atmosfera

que equivalen a l’emissió anual de 
6.049 cotxes* o a l’absorció anual de 
diòxid de carboni de 120.196 arbres

*que circulin 15.000 km anuals
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Què fem amb 
les donacions 
de roba i 
calçat? 

CATALUNYA

Suport local

Protecció del
medi ambient

INTERNACIONALS

Educació i inserció

Agricultura i 
desenvolupament rural

Desenvolupament 
comunitari

Prevenció de malalties 
contagioses

Assistència i emergència

Enfortiment institucional

Assistència i suport tècnic

Energia renovable i 
eficiència energètica

Recollida i transport de la 
roba dels contenidors Planta de Preparació 

per a la Reutilització

REUTILIZACIÓ

RECICLATIMPROPISELIMINACIÓ

A Catalunya
Botigues HUMANA

A 
l’estranger

PROJECTES SOCIALS

Teixits Educatius
Sensibilització

3C Conreem el Clima 
i la Comunitat
Agricultura social i urbana

3C

Tecnologia aplicada a la gestió de residus

Hem seguit amb la modernització dels processos mitjan-
çant, per exemple, la utilització d’un programari propi per 
a la gestió de la informació procedent de la recollida diària 
del residu. Cadascun dels xofers va equipat amb una ta-
bleta per a bolcar en temps real les estimacions dels quilos 
recollits i les possibles incidències. 

Disposem a més d’un sistema de monitoratge remot del ni-
vell d’ompliment dels contenidors i seguiment del servei de 
recuperació del residu tèxtil. En determinats contenidors, 
s’hi ha instal·lat sensors volumètrics que n’ofereixen in-
formació remota instantània. Aquesta informació en temps 
real ens permet actuar-hi amb més rapidesa, si s’hi escau.

Humana està especialitzada en la preparació per a la reutilització de tèxtil, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim aprofita-
ment d’aquest residu que, gestionat de manera apropiada, es converteix en un recurs d’inestimable valor.

Entitat de referència en
preparació per a la reutilització

Prevenció

Preparació per a la reutilització

Reciclat

Valorització energètica

Eliminació

La llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats, emana de la Directiva Marc 
corresponent, que inclou els principis fona-
mentals de la gestió de residus, on hi apareix 
l’aplicació de la jerarquia amb el següent ordre 
de prioritat:

Fidels a la jerarquia de residus.
Prevenir i reutilitzar

Treballem principalment en la manipulació de les peces amb la finalitat de preparar-les per a la reutilització i en l’àmbit de 
la prevenció, a través de les botigues secondhand hi duem a terme una important tasca.

Mitjançant el programa de sensibilització “Teixits Educatius” s’enforteix aquesta activitat de prevenció, perquè hi desta-
quem valors i actituds que promouen un consum responsable i conscient, prioritzem la reducció de la quantitat de residus 
generada i impulsem un model eminentment circular.

Roba venuda a 
empreses de 
reutilització i 

reciclatge

39%

61%



Som capaços de preparar per a la 
reutilització 30.680 quilos de tèxtil 
diàriament (11.198.937 quilos anualment)
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Destí del tèxtil preparat 
per a la reutilització

22

Reutilització 
a Espanya

Centres de 
tractament de residus 
(residu banal)

Altres gestors 
autoritzats 

(residus impropis)

Reutilització 
fora d’Espanya

Reciclat

15%
9%

1%

46%

29%
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Moda 
Sostenible. 
Botigues

La indústria tèxtil i la moda conformen una de les activitats més contami-
nants del planeta per dos motius principals: l’alt grau de consum de recur-
sos i matèries primeres per atendre la creixent producció de peces -traduïda 
en una demanda igualment en expansió-, i un elevat nivell de generació de 
residus, abans i després del consum.

Segons un estudi de l’Ellen MacArthur Foundation, utilitzem de 7 a 10 
vegades una peça abans de desfer-nos-en i anualment es compren al món 
80.000 milions d’articles. Davant d’aquest escenari, promoure-hi un model 
sostenible aplicat a la moda sembla imprescindible. 

Afavorir la sostenibilitat, col·laborar amb la finalitat social de la roba usada o adquirir 
peces úniques són les principals motivacions a l’hora de comprar moda  secondhand.

de clients van adquirir roba, calçat i accessoris a la nostra xarxa 
de botigues, un 16% més que l’any anterior

1,6M

Hi fomentem un consum responsable basat en la reuti-
lització, la qual cosa ajuda a reduir el volum de residus 
generats. Al 2017, prop d’1,6 milions de clientes i clients 
van comprar-hi. Això significa un 16% més que al 2016. 

A l’hora de mesurar l’impacte d’aquests establiments en 
la societat, cal destacar que les clientes i els clients van 
comprar 2.871.637 peces i accessoris durant els perío-
des d’oferta, és a dir, amb un preu d’entre 1 i 5 euros, 
o amb descomptes del 40% o el 50%. Això posa de 
manifest la funció social de les botigues: donar accés a 
articles de qualitat a preus baixos dels quals es beneficia 
tota la ciutadania.

La xarxa de punts de venda s’ha consolidat 
com una potent plataforma per afavorir la 
prevenció de residus, un model de consum 

conscient i una forma d’adquirir moda a preus 
molt competitius

24
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GENERANT FEINA, 
PROMOVENT LA INSERCIÓ 
SOCIO LABORAL

M
és de tres dècades seguint un mateix model, perfec-
cionat al llarg dels anys i fidel als nostres principis, 
demostren que la valorització i la gestió de la roba 
usada com a generador de fons amb finalitat social 
funcionen.

Doten d’independència a la nostra activitat, ja que la sostenibilitat i la 
dels projectes desenvolupats no depenen de fons externs. Fons, que en 
el cas dels públics, s’han reduït considerablement en els últims anys.

Conscients del nostre compromís amb la societat, hem posat en  marxa 
Humana Integra (HI), empresa d’inserció sòcio laboral. HI neix com 
un instrument per a potenciar la lluita contra la pobresa i l’exclusió, 
oferint una oportunitat professional a qui més ho necessita. Pretén ser 
un pont entre persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i 
entitats i/o empreses que ofereixen oportunitats en l’àmbit de l’econo-
mia verda. Som plenament conscients que tenim la capacitat d’ajudar 
a altres persones també en el marc de la inserció sòcio laboral: ho fem 
a través d’HI.

Més informació a humanaintegra.com

Humana Integra

L’organització s’ha situat com un 
agent important de l’economia 
social, atès que la nostra 
activitat persegueix el bé comú, 
genera ocupació i riquesa al 
país, i ajuda a la millora de les 
condicions de vida de milers de 
persones

26

Integra
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DE RESIDU A RECURS
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MULTISECTORIALITAT 
I DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

La realitat de les comunitats 
del Sud on treballem requereix 
iniciatives d’ampli espectre, que 
actuïn simultàniament sobre 
l’educació, l’agricultura, les 
condicions sanitàries o els drets 
humans; sempre per a afavorir-ne 
el desenvolupament sostenible i 
l’apoderament

30
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Tant nosaltres com la resta d’organitzacions que formem la Federació Humana People to People partim d’una filosofia 
de treball que combina dos elements fonamentals: l’esforç colze a colze amb les comunitats involucrades, i un enfoca-
ment multidisciplinari ja que incidim en diversos sectors clau del desenvolupament humà.

En el nostre punt de mira, a més, sempre apareixen les metes i desafiaments que plantegen els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible i l’Agenda 2030.

Els àmbits d’actuació dins d’aquest enfocament multidisciplinari són vuit:

Les accions d’assistència 
i suport tècnic potencien 
el treball dels nostres 
socis locals, afavoreixen 
l’establiment d’aliances 
amb altres actors 
internacionals i ajuden 
a aconseguir-hi millors 
resultats

Educació
Fonts totals destinats al 2017: 536.203€

Accions desenvolupades: 30

Persones involucrades: 2.769

Assistència i emergència
Fonts totals destinats al 2017: 13.124€

Accions desenvolupades: 1

Persones involucrades: 280

Enfortiment
institucional
Fonts totals destinats al 2017: 128.445€

Accions desenvolupades: 2

Persones involucrades: 30

Assistència i suport tècnic
Fonts totals destinats al 2017: 804.382€

Agricultura i 
desenvolupament rural
Fonts totals destinats al 2017: 158.512€

Accions desenvolupades: 8

Persones involucrades: 32.099

Desenvolupament comunitari
Fonts totals destinats al 2017: 281.314€

Accions desenvolupades: 16

Persones involucrades: 34.359

Salut i malalties 
contagioses
Fonts totals destinats al 2017: 163.355€

Accions desenvolupades: 3

Persones involucrades: 52.139

Energia renovable i 
eficiència energètica
Fonts totals destinats al 2017: 12.919€

Accions desenvolupades: 1

Persones involucrades: 230
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ELS NOSTRES 
PROJECTES AL MÓN

Belice

Equador

Brasil

Espanya

Índia

MoçambicZimbabwe

Zàmbia

Etiòpia

Angola

RD Congo

Guinea Bissau

Laos

República Popular 
de la Xina

Angola
Brasil
Equador
Laos
Moçambic
República Democràtica del Congo
República Popular de la Xina
Zàmbia

AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

Angola
Guinea Bissau
Índia
Moçambic
República Popular de la Xina
Zàmbia
Zimbabwe 

EDUCACIÓ

Belice
Brasil
Equador
Guinea Bissau
Laos
Moçambic
República Popular de la Xina
Zàmbia

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI

Etiòpia
Guinea Bissau
Moçambic
República Popular de la Xina

SALUT I MALALTIES CONTAGIOSES

Guinea Bissau

ENERGIA RENOVABLE I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Guinea Bissau
República Democràtica del Congo

ENFORTIMENT INSTITUCIONAL

Angola

ASSISTÈNCIA I EMERGÈNCIA

3534

SENSIBILITZACIÓ

ASSISTÈNCIA I SUPORT TÈCNIC

Espanya

Espanya

Espanya

Espanya

Tots els països

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

SUPORT LOCAL

AGRICULTURA SOCIAL



36 37

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

PAÍS ÀMBIT
FINANÇADOR

EXTERN

APORTACIÓ 
FINANÇADOR
EXTERN (€ )

APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

TOTAL (€ )

Moçambic

Educació - 98.328 98.328

Agricultura i desenvolupament rural AECID 1.613 43.981 45.594

Desenvolupament comunitari - 6.022 6.022

Salut i malalties contagioses - 98.584 98.584

Zàmbia

Educació - 34.894 34.894

Agricultura i desenvolupament rural - 11.048 11.048

Desenvolupament comunitari Donants individuals 
a Espanya i empreses 5.064 138.441 143.505

Zimbabwe Educació - 43.239 43.239

Tots els països Assistència i suport tècnic - 804.382 804.382

TOTAL 2.098.254

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

PAÍS ÀMBIT
APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

TOTAL (€ )

Espanya Recollida i preparació per a la reutilització 8.638.071 8.638.071

SENSIBILITZACIÓ

PAÍS ÀMBIT
APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

TOTAL (€ )

Espanya Programa Teixits Educatius 27.051 27.051

SUPORT LOCAL

PAÍS ÀMBIT COMUNITAT AUTÒNOMA
APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

TOTAL (€ )

Espanya

Suport a entitats locals Espanya 184.333 184.333

Programa d’agricultura amb finalitat 
social (3C)

Andalusia, Catalunya i 
Comunitat de Madrid

213.028 213.028

Bons d’Ajuda
Andalusia, Catalunya i 
Comunitat de Madrid

61.620 61.620

TOTAL 458.981

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

PAÍS ÀMBIT
FINANÇADOR

EXTERN

APORTACIÓ 
FINANÇADOR
EXTERN (€ )

APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

TOTAL (€ )

Angola

Educació - 144.063 144.063

Agricultura i desenvolupament rural UE 13.627 26.322 39.950

Assistència i emergència - 13.125 13.125

Belice Desenvolupament comunitari - 38.002 38.002

Brasil
Agricultura i desenvolupament rural - 21.620 21.620

Desenvolupament comunitari - 21.620 21.620

República 
Popular de la 

Xina

Educació - 83.885 83.885

Agricultura i desenvolupament rural - 11.242 11.242

Desenvolupament comunitari - 5.189 5.189

Salut i malalties contagioses - 3.459 3.459

República 
Democràtica 

del Congo

Agricultura i desenvolupament rural - 2.593 2.593

Enfortiment institucional - 21.620 21.620

Equador
Agricultura i desenvolupament rural - 21.620 21.620

Desenvolupament comunitari - 21.620 21.620

Etiòpia Salut i malalties contagioses - 29.275 29.275

Guinea Bissau

Educació - 19.370 19.370

Desenvolupament comunitari - 9.589 9.589

Salut i malalties contagioses - 32.036 32.036

Energia renovable i 
eficiència energètica

UE 3.750 9.169 12.919

Enfortiment institucional - 106.826 106.826

Índia Educació - 112.423 112.423

Laos
Agricultura i desenvolupament rural UE 4.845 - 4.845

Desenvolupament comunitari - 35.767 35.767

Projectes 2017
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L’educació preescolar -de 3 a 6 anys- és vital per afavorir el 
desenvolupament primerenc dels nens i nenes i facilitar-ne 
la incorporació a l’educació primària. Com que estan in-
tegrats en les dinàmiques de l’escola, coneixen els fona-
ments de l’idioma i s’han iniciat en la interacció social, els 
més petitons i petitones són més receptius a l’adquisició 
de coneixements. 

Al mateix temps, es tracta d’involucrar als pares i mares 
amb la finalitat de potenciar la tasca de les escoles. Per 
aconseguir-ho, es fan reunions i s’engeguen comitès amb 
la participació dels familiars. Alguns dels aspectes que s’hi 
aborden són nocions fonamentals d’higiene, salut, nutrició 
i educació en el nucli familiar.

La capacitació dels professors i professores és també ca-
pital: tant en el cas dels nous docents com d’aquells amb 
experiència però que participen en sessions d’actualització 
de continguts. 

A la Xina, donem suport a dues escoles de preescolar de la 
mà del soci local Humana People to People Xina. 

A finals del 2017, HPPC comptava amb:

La formació de mestres de primària -a través 
de les Escoles de Professors del Futur-, la 

formació professional per a joves i l’educació 
de nens i nenes vulnerables són els nostres 

eixos del treball i dels nostres socis locals en 
l’àmbit de l’EDUCACIÓ

escoles de preescolar

estudiants involucrats

148

3.947 

La Xina. L’educació preescolar 
és la base de la comunitat

La Guao Shaolu, de quatre anys, és una de les nenes matriculades en les Escoles de Preescolar 
del Futur. Els professors recorden que era introvertida, incapaç de jugar amb els companys i 
companyes i de participar-hi en cap activitat. Com la pròpia Guao deia: “No m’agradava l’escola 
i preferia estar a casa”. No obstant això, a través de la narració de contes infantils i del treball 
amb dibuixos senzills, la nena s’hi va integrar a poc a poc tant en el grup com en les dinàmiques 
de les classes. Va començar a conversar amb els seus companys i mestres.

N’és un exemple de la importància de l’increment de les habilitats socials dels més petits; només 
quan interactuen amb l’entorn comencen a créixer com a persones. Des de la infància pos-
seeixen una forta tendència a cercar amb qui socialitzar, amb qui comunicar-se. El desenvolupa-
ment de la personalitat, de les emocions i de la intel·ligència emocional depèn d’aquests primers 
processos. Valors i aspectes com la humilitat, l’amistat, la confiança i la capacitat de col·laborar 
amb els altres comencen a aparèixer durant aquest procés.



40 41

Els Farmers Club constitueixen la base 
de la nostra tasca en AGRICULTURA I 

DESENVOLUPAMENT RURAL: promouen 
l’organització dels petits pagesos per aconseguir 

una producció abundant, diversificada i de 
qualitat. Fomenten les tècniques sostenibles de 

conreu i les tecnologies de baix cost

El Farmers Club que DAPP-Zàmbia impulsa a Tembo, al sud 
del país, ha introduït diverses millores aprofitant l’experiència 
d’altres projectes similars. Per exemple, s’hi ha instal·lat sen-
zilles estacions meteorològiques i pluviòmetres, i s’ha format 
a 16 pagesos per al correcte maneig i la interpretació de les 
dades recollides. Els permet comptar amb informació més pre-
cisa de les condicions climàtiques i adaptar-hi les collites i els 
calendaris agrícoles. 

D’altra banda, s’ha impulsat la contractació d’una assegurança 
davant una hipotètica pèrdua de les collites. Se’ls hi va de-
manar que en contribuïssin amb un 3% de la producció. Uns 
2.000 de 3.867 en van abonar la taxa. No obstant això, tots 
van ser inclosos a l’assegurança.

A més, s’ha treballat en la creació de 64 grups d’estalvi en els 
76 clubs d’agricultors del projecte; han aplegat 22.043 euros 
per a garantir una font de recursos per a la comunitat en cas 
que les collites no siguin bones o calgui comprar bestiar. 

Zàmbia.
Aprenent a estalviar 

persones involucrades en 
els grups d’estalvi

generats per aquests grups

destinats a petits préstecs

1.272 

22.043€

8.248€

En Lameck Sibukale, de 78 anys, viu en el poblet de Naxibanga, a Pemba, al sud de Zàmbia. És 
un de tants petits pagesos els estalvis dels quals solien constar únicament d’alguns pollastres, 
cabres i, en el millor dels casos, d’algun bou. La manca de formació i la inexistència de bancs 
a les zones rurals feien impossible que reunís diners en efectiu per al futur. L’impuls de petits 
grups d’estalvi en el marc del Farmers Club de Pemba possibilita ara estiguin millor preparats 
davant de qualsevol imprevist. Tal com explica, “els canvis en el clima provoquen des d’inun-
dacions a èpoques molt seques, la qual cosa provoca a vegades la pèrdua de les collites. Per 
això, comptar amb diners en efectiu és fonamental per a sobreviure-hi”.

En Lameck comenta que l’any passat va perdre el bou però els diners estalviats li van permetre 
comprar-ne un altre. Amb això pot llaurar fins a cinc hectàrees i augmentar-ne la producció, 
aconseguint excedents que ven al mercat local.
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Humana aborda el DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI posant l’accent en la infància: 
salvaguardar-ne els drets i millorar-ne les 

condicions de vida és essencial per a la 
comunitat. Per a això, les famílies reben 

formació sobre sanitat i higiene, educació o 
medi ambient

L’enfortiment de les economies domèstiques, la seguretat 
alimentària, la millora d’hàbits de salut i higiene, el medi 
ambient i altres accions de desenvolupament són la base 
dels programes que Humana implementa per millorar les 
condicions de vida de les comunitats.

Humana Equador desenvolupa el programa Child Aid a 
les províncies de Loja, El Oro i Guayas, i en els municipis de 
Paltas, Catamayo, Chaguarpamba i Olmedo. Aquest pro-
jecte incideix principalment en la millora dels ingressos a 
través de diverses iniciatives, inspirat en els Farmers Club. 
En conjunt, hi ha més de 3.900 famílies involucrades. Una 
mica més de 700 han treballat en els camps model, on s’hi 
conrea una gran varietat d’hortalisses i verdures. Això re-
dunda en una millor alimentació i en la generació d’exce-
dents per vendre als mercats locals. 

Un dels aspectes introduïts recentment és la piscicultura: 
la cria de peixos, en aquest cas, de tilàpies, per al con-

sum propi i per a la comercialitzar-ne. Així, la producció 
d’aquesta espècie en el districte de Paltas va pujar l’any 
passat a una tona, i ha permès subscriure acords amb cinc 
restaurants per subministrar-los peix permanentment. A 
més, s’ha observat un augment de consum de tilàpies en 
les famílies. S’hi està treballant igualment en la introducció 
de la truita.

L’acció incideix també en la creació de petites granges. La 
cria de pollastres i l’obtenció d’ous permeten gaudir d’una 
millor dieta i d’una altra font complementària d’ingressos. 
El 50% de la producció és dedica al consum familiar i la 
resta es ven. També s’està impulsant la cria de porcs. 

famílies involucrades

3.900

Equador. Potenciant les economies 
domèstiques en àrees rurals

Lusinda Romero, de 47 anys, és una de les persones involucrades al projecte de Paltas.

“La formació que rebem per part d’Humana Equador ens permet 
aprendre més sobre com conrear i com criar el bestiar. Ara tenim 
una major varietat d’aliments i, gràcies a que venem al mercat allò 
que no consumim, guanyem una mica de diners i podem comprar 
d’altres productes, i també serveixen perquè els meus fills vagin a 
l’escola”. 
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TCE i HOPE són els principals programes 
d’Humana per a lluitar contra MALALTIES 
CONTAGIOSES com el VIH/SIDA, la malària 

o la tuberculosi. TCE busca mobilitzar a 
la comunitat entorn de la prevenció en 

col·laboració amb els respectius governs

La tasca d’ADPP-Moçambic en l’àmbit de la salut, igual 
que la de la resta de socis d’Humana People to People, es 
basa en la prevenció, incidint en la formació i la comuni-
cació amb la població amb accions porta a porta, seguint 
el model TCE, Total Control of the Epidemic, implementat 
també en altres països. L’ADPP treballa des del 2011 en la 
lluita contra el VIH/SIDA gràcies al suport d’organitzacions 
com The Global Fund o la Fundação para o Desenvol-
vimento da Communidade (FDC).

Al 2015, seguint les directrius de The Global Fund, l’AD-
PP va canviar-ne l’enfocament, concentrant-se en grups 
considerats d’alt risc, més exposats a una hipotètica trans-
missió de la malaltia. Per això, els esforços es dirigeixen 
ara principalment a joves d’entre 15 i 19 anys, dones de 
20 a 49 anys, transportistes, treballadors de les mines de 
Sud-àfrica, treballadores sexuals i malalts de tuberculosi.

En el cas del projecte desenvolupat a Maputo, Gaza 
i Zambezia:

Moçambic. La comunicació com a base 
per a combatre el VIH/SIDA

“El treball de l’Atàlia, oficial de camp del TCE Zambezia, va ser molt valuós, 
vaig canviar la forma de pensar sobre el problema del VIH i vaig acceptar el 
meu estat de salut”. Fátima Lázaro, 37 anys.

persones involucrades

oficials de camp

55.802

607 

La Fátima Lázaro viu a Mazucane. A l’abril del 2017 va rebre la visita de l’Atàlia Jacob, del TCE de 
Zambezia, que estava treballant per mobilitzar a la comunitat en favor de la prevenció del VIH/
SIDA. La Fátima era conscient que era portadora del virus. De fet, va començar el Tractament de 
Antiretrovirals quan li van diagnosticar amb només 20 anys. No obstant això, al poc temps ho 
va abandonar perquè no era plenament conscient de què suposava ser portadora i, a més, no 
volia que ni la família ni la parella ho sabessin.
 
L’Atàlia va seguir visitant a la Fátima, fins que va aconseguir que se sotmetés de nou a les pro-
ves. Però va seguir sense prendre cap mesura, fins que va caure malalta. Un cop recuperada es 
va convèncer del valor d’iniciar el tractament i no abandonar-lo. El seu home també va donar 
positiu i es va sumar igualment al tractament. 

Avui ambdós duen una vida plena i estan compromesos amb la lluita contra el VIH/SIDA: aju-
den a què els familiars i amics entenguin com es transmet la malaltia, com prevenir-la i com 
tractar-la.
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Humana ofereix ASSISTÈNCIA als damnificats 
per catàstrofes naturals o situacions 

adverses provocades per l’home, mitjançant 
la distribució de roba o d’altres béns, 

l’organització de la comunitat davant de 
l’emergència i la coordinació de mitjans 

procedents d’altres entitats

El nostre soci local ADPP-Angola treballa a Cunene des 
del 2006 incidint en la producció agrícola, la prevenció de 
malalties i la millora dels sistemes immunològics de la po-
blació local. El canvi climàtic fa necessari treballar-hi a més 
en la resiliència de les comunitats, és a dir, en la capaci-
tat per adaptar-se a situacions adverses. L’experiència del 
nostre soci i el treball multisectorial el col·loquen en una 
privilegiada situació per incidir en les comunitats, convertint 
aquest projecte en un conjunt d’accions que podem consi-
derar com d’assistència i emergència.

Des de finals del 2016 fins a juliol del 2017, ADPP imple-
menta el projecte Farmers Field Schools cofinançat per la 
FAO, amb l’objectiu de millorar la seguretat alimentària i la 
nutrició dels pagesos, i afavorir-ne l’alfabetització. Aquest 
model també és la base per a un projecte similar, centrat 
en l’apoderament femení, amb el suport del Programa de 
Desenvolupament de l’ONU (PNUD). En conjunt, més 
de 1.000 persones hi estan involucrades.

Representants de la FAO, el Fons Internacional de Desen-
volupament Agrícola (IFAD), el propi PNUD i l’Agència 

dels Estats Units per al Desenvolupament Internaci-
onal (USAID), així com funcionaris governamentals, van 
visitar el Farmers Field Schools amb la finalitat d’avaluar-ne 
els resultats, concloent que gràcies a la tasca feta, la po-
blació té cada vegada més capacitat d’adaptació. Per tant, 
el camí traçat sembla l’apropiat per a afavorir la capacitat 
d’adaptació de les comunitats a les situacions que han 
d’afrontar com a conseqüència del canvi climàtic.

Angola. Resiliència davant 
del canvi climàtic

“La visita de l’equip de la FAO i de la resta d’organitzacions ens va 
servir per aprendre més sobre com podem treballar la resiliència de les 
comunitats a partir de l’experiència acumulada els darrers anys en els 
diferents projectes desenvolupats a Cunene. Sabem que les èpoques 
seques seran cada vegada més llargues, hem de ser capaços d’adap-
tar-nos-hi i d’adaptar-hi l’agricultura i la ramaderia. De moment, la 
producció ha millorat: hi hem introduït nous conreus i elements com el 
reg per degoteig, per aprofitar millor la poca aigua de què disposem”.

Kativa, 38 anys, un dels líders del projecte. 

persones s’han involucrat 
en accions de seguretat 
alimentària, alfabetització i 
apoderament femení 

1.000



48

Compartir el coneixement després 
d’anys de feina colze a colze amb 

les organitzacions germanes 
presents en el terreny té un gran 

valor a l’hora de seguir promovent 
iniciatives de desenvolupament i 

ENFORTIMENT INSTITUCIONAL

LES PERSONES SÓN EL CENTRE 
DE LA NOSTRA FEINA AL SUD

Des de la Fundació, a través de l’equip de Partnership, 
oferim assistència tècnica als nostres socis locals per a impul-
sar-hi i consolidar-hi els diferents projectes de cooperació al 

desenvolupament, tant en la identificació de noves accions 
de desenvolupament com en la implementació, així com en 
l’establiment d’aliances amb altres actors internacionals.

49

Visita d’una de les companyes del Departament de Partnership a les obres del Centre de Processament 
d’Anacards, construït a Bissora en el marc del projecte d’ADPP-Guinea Bissau i cofinançat per la UE.
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SUPORT LOCAL, 
LA COOPERACIÓ 
MÉS PROPERA

Anualment enfortim el Programa 
de Suport Local destinant més 
recursos a l’agricultura social, el medi 
ambient, la cohesió o el suport a 
altres entitats socials, com ara bancs 
d’aliments. Sempre amb els nostres 
col·laboradors, aconseguint que els 
fons generats amb la gestió del tèxtil 
reverteixin també a nivell local 

50
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Humana treballa pel progrés de les comunitats a tra-
vés del suport a les persones, el compromís amb el 
medi ambient, la lluita contra les conseqüències del 
canvi climàtic, la responsabilitat social i la sostenibili-
tat. Amb 3C Conreem el Clima i la Comunitat trac-
tem de conjugar aquestes intencions en un programa 
concret d’agricultura social i urbana.

Hi ha prop de 400 activistes –així anomenem als par-
ticipants- a Catalunya, Madrid i Andalusia en una 
desena d’horts 3C. 

Gràcies al nostre equip de tècnics agrícoles, propor-
cionem les claus i eines als activistes perquè uneixin 
forces i accedeixin a una alimentació sana i variada, 
aprenent les tècniques necessàries per a la creació, 
manteniment i conservació d’un hort ecològic.

3C engloba tots els compromisos de la Fundació 
amb la societat i ens permet interactuar i prendre 
el pols a les persones que ens envolten en l’activitat 
diària de gestió del tèxtil. Tractem de fer-lo realitat 
des del 2014. 

3C Conreem el Clima 
i la Comunitat per a 
impulsar l’agricultura 
social
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equivalent
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activistes certificats

hores de formació persones involucrades 

horts operatius

tallers de formacióeuros de valor econòmic 

m2 de superfície conreada
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A través del Programa de Bons d’Ajuda a la Vestimenta vam 
aconseguir que més de 2.000 persones en situació de vulne-
rabilitat tinguessin l’oportunitat d’adquirir de manera gratuïta 
roba secondhand a les nostres botigues. Els Bons tenen un valor 
de 30 euros cadascun, són nominals i es distribueixen amb el 
suport dels nostres col·laboradors públics i privats a les delega-
cions de Catalunya, Madrid-Centre i Andalusia amb la finalitat 
de que arribin a persones amb pocs recursos. 

L’any passat vam distribuir 2.054 Bons entre 93 entitats públi-
ques i privades, amb un valor global de 61.620 euros. Per àrees 
geogràfiques, la distribució va ser la següent:

Programa de 
Bons d’Ajuda a 
la Vestimenta

• Catalunya: 718
• Madrid i províncies limítrofes: 941
• Andalusia: 395

L’Ajuntament de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) és una de les 93 entitats 
públiques i privades participants al Programa de Bons d’Ajuda.

La valorització de la roba usada 
facilita la posada en marxa 

d’iniciatives amb un impacte 
positiu directe sobre les persones 
allà on estem presents, gràcies a 
la col·laboració d’ajuntaments i 

empreses
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INCIDINT EN LA 
SENSIBILITZACIÓ

Influir a l’educació i els valors 
de la ciutadania en el seu 
conjunt, i en els dels menors 
en particular, és clau per 
afavorir el desenvolupament 
sostenible:  per aquest motiu 
complementem la nostra tasca 
amb el programa “Teixits 
Educatius” 
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1

2

3Tallers formals i 
no formals

Visites a les plantes de 
preparació per a la reutilització
Visites organitzades: 9
Participants: 120

Exposicions 
itinerants sobre la 
segona vida del tèxtil 
i la sostenibilitat 
global, la dona 
en el centre del 
desenvolupament i 
l’educació de qualitat
Exposicions promogudes: 49
Públic assistent: 2.570

Les accions desenvolupades en el Programa de Sensibilització i l’impacte sobre la societat són els següents:

Grup d’estudiants de 12 i 13 anys de l’Institut de Vilablareix (Gironès), acompanyats dels mestres, en una visita a la 
planta de l’Ametlla del Vallès. 

Col·laboradors públics i privats involucrats: 98
Tallers realitzats: 134
Nens i nenes participants: 5.681
Adults implicats: 1.077

“No sabíem què hi ha darrere de les nostres donacions ni l’abast del treball que 
realitzeu”, confessa Marta Lloret, professora de l’Institut de Vilablareix. Per la seva 
banda, un dels alumnes reconeixia sobre el procés de classificació que “no és 
fàcil, cal tenir una gran habilitat per saber distingir si una peça està en bon estat 
o no, i a més fer-ho ràpidament”. Josep, un altre dels estudiants participants en 
l’itinerari, explica: “La roba que no utilitzo, la poso en una borsa i la meva mare 
sempre la dóna”. 
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La cooperació 
cultural Col·laborem puntualment amb tot tipus de projectes de televisió, cine-

ma, teatre i música, tant de productores consagrades com de joves ar-
tistes, mitjançant el préstec o la compra de roba que usen en el vestuari.

Al 2017 vam donar suport a set projectes d’aquest tipus. Hi destaca la 
campanya “Casa Nostra. Casa Vostra” de suport als immigrants. Hu-
mana va proporcionar roba a la Fura del Baus, per al vestuari del cor 
que hi va  actuar al concert celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona.
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Humana Day Astúries i Galícia.
Quality Education for Development

Al febrer i març del 2017 vam celebrar l’Humana Day d’As-
túries i Galícia, respectivament, dedicats a la importància 
de comptar amb una educació de qualitat, equitativa i in-
clusiva per aconseguir el desenvolupament de les comuni-
tats i els països. En ambdós esdeveniments es van lliurar els 

Premis Humana de Reutilització de Tèxtil per a distingir 
a més d’una trentena de col·laboradors. L’Humana Day és 
una excel·lent oportunitat per a fer visibles aspectes clau 
del desenvolupament sostenible i contribuir a la sensibilit-
zació de la ciutadania.

Fotos de família dels guardonats als VII Premis Humana de Reutilització de Tèxtil d’Astúries i Galícia, respectivament. 
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GENERANT 
RECURSOS PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

ELS COMPTES CLARS
Subvencions rebudes i ingressos Detall Total (€ )

Subvencions públiques
Subvencions de donants públics nacionals i 
internacionals 24.720

Subvencions empreses i fundacions
Subvencions d’empreses i fundacions nacionals i 
internacionals -

Socis i donants Donacions de socis i donants individuals 4.180

Venda de roba
Ingressos procedents de la venda de roba a Espanya 
i a l’estranger 22.197.086

Altres ingressos Altres ingressos 75.791

TOTAL 22.301.777

Despeses i donacions Detall Total (€ )

Projectes de cooperació per al 
desenvolupament

Fons emprats al Sud per a projectes dins de totes les 
línies d’actuació | Fons externs 28.900

Fons emprats al Sud per a projectes dins de totes les 
línies d’actuació  | Fons propis 1.264.972

Fons emprats per a assistència i suport tècnic als 
nostres socis al Sud | Fons propis 804.382

Projectes de sensibilització a Espanya
Fons emprats per a projectes a Espanya de 
sensibilització sobre medi ambient, reciclatge i 
desenvolupament

27.051

Projectes de suport local, ajuda a la 
vestimenta a Espanya i agricultura 
amb finalitat social

Ajuda social a institucions socials i corporacions 
locals i agricultura amb finalitat social 461.091

Projecte de protecció del medi 
ambient

Despeses derivades d’accions dirigides a la recollida 
i classificació de la roba 8.638.071

Gestió per a la venda de roba a 
Espanya

Despeses derivades d’accions dirigides a la venda de 
la roba 9.375.303

Administració i gestió 1.177.582

Comunicació i màrketing 268.750

Impostos 140.131

TOTAL 22.186.234
Quantitats en euros
Els comptes anuals de la Fundació al 2017 han estat auditades por Moore Stephens Addveris Auditores i Consultores S.L.P. 
Consulta els comptes íntegres a humana-spain.org
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