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Hi ha una cosa tan necessària 
 com el pa de cada dia, 
i és la pau de cada dia. 
La pau sense la qual el pa és amarg. 
 
AMADO NERVO 
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1. Presentació  

Com el sembrar i el collir, com el dia i la nit, els cicles del temps imposen de retornar una i 
altra vegada a un punt de partida per iniciar un nou recorregut. Presentar la memòria anual 
de les activitats d’una institució és un ritual que, any rere any, s’ha de complimentar per fer 
balanç, per donar fe de tot allò que s’ha sembrat i dels fruits que s’han obtingut, però també 
per analitzar per quines raons no s’han recollit tots els fruits que s’esperaven i per intentar 
d’esmenar els errors i les marrades que s’hagin pogut produir.    

Diuen que callant, s’aprèn a escoltar, que escoltant, s’aprèn a parlar, i que parlant, s’aprèn a 
callar. Després d’un any de conviure unes hores cada setmana amb les persones que formen 
La Trueta, un jubilat que hi ha exercit de voluntari també pot fer un petit balanç de les 
impressions rebudes.  

Un petit balanç com a resultat de remenar bossa verda amb els malalts mentals, de 
classificar material amb un altre jubilat voluntari i amb un jove voluntari que li falten anys i 
panys per jubilar-se, de conversar amb qui fa les tasques de teràpia ocupacional, de discutir 
amb qui és l’alma mater de La Trueta, d’escoltar a qui administra i fa mans i mànigues 
perquè quadrin els números, d’observar la feina silent i eficaç dels qui organitzen el 
magatzem, traginen amb tòners, trituren paper o transporten residus amunt i avall, i de 
contactar esporàdicament amb les persones que amb diligència admirable abanderen 
l’Atelier i el TAM–TAM.  

El gruix de les diferents mogudes que La Trueta promou es concentra en el Centre de Treball 
El Merma, on l’activitat diària de les persones que hi treballen es desenvolupa de manera 
semblant a un mecanisme de rellotgeria, per la sincronització en les feines que es fan, per 
l’absència d’incidents i per la rutina diària de fer allò que s’ha de fer, sense grandiloqüències 
i sense escarafalls. Tothom ocupa un lloc ben determinat, i tothom l’exerceix, a la seva 
manera, certament, amb l’estil i l’empremta personals de cadascú.  

Hi ha qui fa la feina amb concentració, rapidesa i a peu dret, com si anés a preu fet. Hi ha qui 
sempre aporta l’acudit del dia, si pot ser, un acudit que jugui amb la polisèmia de les 
paraules. Hi ha qui fa de pedra de toc per saber on ha d’anar cada cosa, com un referent 
expert que té clar on s’han de posar els residus de cosmètica i on ha d’anar el material 
sanitari. Hi ha qui sovint no recorda on va això i on va allò, i ho demana una i altra vegada. Hi 
ha qui té una comunicació fàcil i hi ha qui fa la feina reclòs amb els seus pensaments. Hi ha 
qui troba solucions per a tot i hi ha qui s’ofega amb un vas d’aigua, perquè necessita ajuda 
per obrir un tub de pastilles. Hi ha qui es mostra afable i hi ha qui es mostra esquerp. Hi ha 
qui es fa notar i hi ha qui passa desapercebut. I, fins i tot, hi ha qui sap fer bones les paraules 
d’Espriu, aquelles paraules que en un poema parlen dels “savis dits de cec”. 

JOAQUIM PLA BRUNET, Jubilat voluntari a La Trueta 
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2. Testimoni  

 

Amb el fonament de la nostra vida que és l’aigua potable com 

una utopia. 

Amb un bé tan abundant al primer món, que és l’aliment, 

acompanyat de l’ajuda. 

Amb el temor, tan justificat com dolorós, a la malaltia. 

Amb el govern del país, corromput per la corrupció, maltractant 

l’economia. 

Amb l’objectiu d’una vida millor teixit de mentides, als països 

rics com a bandera. 

Aquesta és la situació que per desgràcia es vesteix de realitat de 

tercer món, i a la Trueta dirigim la suor del nostre front cap a 

millorar aquestes vides 

 

CARLES AGUILAR SERRA     

Treballador del Centre Especial de Treball El Merma 

Juliol 2016  
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3. Gestió de residus i Prestació de serveis 
 

La Trueta té autorització oficial de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya amb el codi E-

1240.11 per poder gestionar residus, i també disposa de l’autorització de transportistes T-

1777. Aquestes acutoritzacions habiliten la Trueta per oferir a les empreses i institucions que 

ho demanin els serveis de: 

- Valoració de residus no perillosos 

- Emmagatzematge i transferència de residus no perillosos 

- Emmagatzematge i transferència de residus perillosos de tipus RAEE (Residus 

d’Aparells Elèctrics i Electrònics) 

- Destrucció de documents confidencials 

 

Totes les activitats es desenvolupen sempre pensant en l’objectiu d’oferir llocs de treball a 

persones amb malaltia mental i, per tant, susceptibles de restar al marge de la nostra 

societat, i pensant també en tots aquells amics i amigues que, escampades pels cinc 

continents per a treballar en zones pauperitzades, es troben mancats de recursos materials 

tant necessaris per la salut humana com poden ser un antibiòtic o un antipirètic. 

 

A la Fundació Dr. Trueta pensem que el progrés humà passa, també i sobretot, pel respecte i 

mínim dany possible al medi ambient. Creiem que és bo donar segons i tercers usos als 

objectes que encara són útils, tant al centre (en oportunitats i benestar – l’anomenat Primer 

Món) com a la perifèria (el Tercer Món). No som els únics en recordar que els recursos de la 

Terra són limitats i que reciclar és quelcom imprescindible. 

 

Durant l’any 2015 hem gestionat un total de 257.281,3 kg de residus, amb la distribució que 

es mostra en el diagrama següent:  

2%
9%

34%

3%5%47%

Confidencial

Paper

Plàstic

Fàrmacs

M.Informàtic

Fluorescents

Piles

Toners
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4. Acció social 

A la Trueta, ens esforcem per lluitar contra l’exclusió social de persones afectades per un Trastorn 

Mental Greu (TMG), a partir de dos serveis: 

1. Servei de Rehabilitació Sociolaboral dirigit a persones amb un Trastorn Mental Greu (on durant 
l’any 2015 se n’han beneficiat 26 persones) que en molts casos impedeix que puguin realitzar una 
activitat laboral productiva. El treball de rehabilitació evita que aquestes persones siguin abocades a 
l’exclusió d’una societat que estereotipa la malaltia mental. El nostre servei porta a terme un procés 
de rehabilitació mitjançant una reeducació i un aprenentatge de les habilitats laborals que potencien 
l’augment de l’autoestima i l’autonomia personal. Aquest procés té un gran impacte en el seu 
benestar emocional, psicològic i social, perquè permet de recuperar l’estabilitat, de començar a fer 
activitats noves o bé de retornar a activitats que havien deixat de fer a causa de la malaltia i també 
possibilita conèixer persones que es troben en una situació similar i fer noves amistats.  

Un dels beneficis que més valoren els usuaris del servei de rehabilitació és de poder reduir la 
medicació, a mesura que es van estabilitzant a nivell biopsicosocial. A més a més del benefici directe 
que suposa reduir la medicació, amb la consegüent minva dels efectes secundaris, també augmenta 
la seva autoestima i independència.  

2. Centre Especial de Treball (CET – T00200) a Vic, amb la finalitat d’assegurar un lloc de treball 
remunerat i la prestació d’uns serveis d’ajustament personal i social que requereixi el personal amb 
discapacitat, actualment donem feina a 12 persones amb un Trastorn Mental Greu. Val a dir que, en 
una gran majoria, aquests centres són l’única oportunitat laboral a l’abast de moltes persones amb 
discapacitat. 

3. Botiga TAM-TAM (Manlleu) i ATELIER (Vic): Botigues-taller amb venda d’articles de segona mà, 
recreació i transformació de peces. Cada un d’ells compta amb contractes de treball de persones 
amb Trastorn Mental Greu, i a més beneficia la població amb rendes econòmiques baixes i al 
codesenvolupament, com ara la tramesa de materials entre la població emigrada i la resident d’un 
mateix territori.    
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5. Informació econòmica 

 

Ingressos: Fons privats (prestació de serveis, donatius particulars i empreses, Fundacions 

privades) 

Fons públics (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntaments, Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament) 

 

Ingressos 

80%

20%

Fons privats

Fons públics

 
 

Despeses 

7%

53%

40%
Cooperació 

Gestió residus

Inserció Social
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6. Cooperació internacional 

 

4 projectes a Àfrica 

1 projecte a Perú 

1 projecte a Corea del Nord 

1 projece a Cuba 

 

La cooperació de la Fundació contempla bàsicament 2 àmbits d’actuació, amb la vocació 

d’aconseguir un impacte real en les condicions de vida de les poblacions del Sud: la 

Cooperació Internacional al Desenvolupament i l’Ajut  Humanitari. 

Prioritzem l’àmbit de la Salut i cooperem amb contraparts locals, per tal de resoldre 

conjuntament determinats problemes estructurals o socials, sempre a sol·licitud de la 

comunitat receptora de l’ajut i potenciant la concertació amb els Centres Sanitaris. El 

material enviat per la Fundació Humanitària Dr. Trueta correspon, bàsicament, a productes 

farmacològics de primera necessitat sense els quals el treball diari de desenes de centres 

hospitalaris i d’atenció primària no podria portar-se a terme. 

Per aquest motiu podem dir que les trameses de la fundació tenen una doble vessant: per 

una part satisfan unes necessitats sanitàries i permeten ajustar la despesa econòmica de dits 

centres i per altra part permeten reinvertir el diner estalviat als centres en altres conceptes. 

Durant l’any 2015, la Fundació ha realitzat trameses per un total de 152.940,99 € en forma 

de medicaments i material fungible a Àfrica, Amèrica Llatina, i Corea del Nord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÀFRICA 

 

RDCongo
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Corea del Nord
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Projectes____________________________________________________________________ 
 
 
PAÍS República Democràtica del Congo, Regió de Bandundu, Kolokoso i 

Kingungi 

CONTRAPART Germanes de la Caritat – Vedruna 

FINANÇADORS Fundació TRUETA 

RESUM Dotació de medicaments específics difícils d’aconseguir a la zona i 

necessaris per l’atenció sanitària de la població, en els Hospitals de 

Kingungi i Kolokoso. 

Tot i que els hospitals compten amb personal mèdic qualificat (les 
directores dels 2 hospitals són Germanes Vedruna congoleses 
llicenciades en medicina) i tenen una bona gestió, no s’escapen dels 
problemes del sistema públic sanitari; problemes com la manca de 
recursos farmacològics i mèdics i el seu mal repartiment, la ineficiència, 
els elevats costos o les dificultats pressupostàries vinculades amb el 
deute extern.  

Les característiques comunes d’aquests centres són que donen servei a 
zones rurals o a l’interior de la selva on els serveis són pràcticament 
inexistents. Els seus habitants viuen sense llum ni aigua potables i el 
mal estat de les carreteres o camins els deixa pràcticament 
incomunicats obligant-los a viure d’una agricultura de subsistència. Els 
dispensaris i hospitals atenen una població molt per damunt de les 
seves capacitats reals i els mitjans i material amb el que treballen són 
clarament insuficients. Assisteixen una mitja mensual de 90 parts, i 
atenen unes 300 persones en consultes de dispensari o hospitalització. 

Davant aquesta realitat, la Fundació porta 19 anys ajudant aquests 2 
Hospitals realitzant diverses trameses de medicaments i material 
fungible necessari per assegurar una bona atenció mèdica, donant 
especial atenció a la salut materno-infantil.  
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Projectes _____________________________________________________________ 

 
 
PAÍS R.D.CONGO, Kinshassa, barri de Ndjili 

CONTRAPART Germanes de la Caritat – Vedruna 

FINANÇADORS Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

RESUM Enfortiment de les capacitats de les dones per accedir al dret de la salut 

Donar nous elements a les dones per ser conscients dels beneficis de la 
higiene i la salut en la seva lluita diària contra la malaltia i la misèria i 
facilitar-los l’exercici d’aquest dret. 

El paper de les dones a l’Àfrica és primordial. Sobre elles recau bona 
part del pes de les activitats productives, ja sigui al camp o als mercats, 
però també tenen cura de petits i grans. Molts dels canvis en les 
societats africanes estan impulsats per aquestes dones i, per això, les 
protagonistes d’aquest projecte són elles. Se’ls vol donar arguments per 
enfortir-les en la reivindicació i l’exercici dels seus drets en la salut 
i el benestar personal. Un apoderament que a la llarga s’ha de 
transformar en una millora de les condicions socials, de salut i 
econòmiques de la població més vulnerable. 

L’espai on es portaran a terme aquests cursos és el recent estrenat 
dispensari mèdic del barri de N’Djili. Un centre de salut que funciona 
també com a maternitat. Aquesta barriada on viuen unes 20.000 
persones, el 54% de les quals són dones, presenta una pobresa 
extrema i bona part dels seus habitants són refugiats d’una guerra, la 
Guerra Mundial Africana, tristament coneguda per ser la que més vides 
s’ha cobrat en el món des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Un 
conflicte que continua latent a l’Est del país pel control i espoliació de la 
seva riquesa minera. 

Abans de la inauguració d’aquest dispensari, els residents a N’Djili 
havien de recórrer quilòmetres per rebre atenció mèdica. En un país on 
el govern és incapaç d’atendre les necessitats dels seus habitants, 
aquesta funció recau massa sovint en organitzacions internacionals com 
les Vedrunes, que fa més de 50 anys que són presents a la República 
Democràtica del Congo. 
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Projectes _____________________________________________________________ 

 

PAÍS R.D.CONGO, Kinshassa, barri de Ndjili 

CONTRAPART Germanes de la Caritat – Vedruna 

FINANÇADORS Fons Català de Cooperació al Desenvolupament /  Ajuntament de 

Castellbisbal 

RESUM Dispensari – Maternitat de Ndjili 

Equipament d’una sala mèdica i una sala de ginecologia la Dispenari-
Maternitat de Ndjili, Kinshassa.  

Mitjançant el dispensari, es desenvoluparà una tasca de formació bàsica 
en salut i higiene, adreçada principalment a les dones, per tal de 
prevenir les malalties infeccioses tant freqüents al azona, que ´son la 
principal causa d’una elevada taxa de mortalitat. 

La construcció del dispensari (finançat per Mans Unides), forma part 
d’un projecte més ampli destinat a pal·liar la manca de serveis i 
equipaments a la regió, entre ells la construcció i posada en 
funcionament d’una escola-institut, inaugurada l’any 2010. El dispensari 
mèdic cobrirà una necessitat de primer ordre tot oferint la possibilitat  
d’atendre a les dones en la seva maternitat, administrant vacunes als 
infants i assistint als malalts que necessiten atenció mèdica continuada. 

La salut i la formació són factors clau per lluitar contra el cercle viciós de 
la malaltia i misèria als països més pobres. El fet que aquest projecte 
conjugui els dos elements, és clau per l’èxit del mateix, ja que 
l’existència d’un centre de salut amb bones infraestructures i atenció 
mèdica, motivarà als pares a matricular els fills a l’escola i garantir-ne la 
seva assistència. A la vegada, l’escola serà un reclam per poder 
contactar sobretot amb les mares, oferint-los cursos formatius de salut i 
assistència ginecològica quan sigui necessària. 
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Projectes _____________________________________________________________ 

 

PAÍS República Democràtica del Congo, Districte de Sankuru, Kasai Oriental, 

Territori de Kole 

CONTRAPART Pobles Germans 

FINANÇADORS Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

RESUM Diagnòstic precoç del càncer de cèrvix  al Hospital general regional de 
Kole (HGRK) 

Creació d’un programa d’atenció integral del càncer de cèrvix, a la regió 
de Sankuru (sensibilització, prevenció primària, test ràpids HPV (Virus 
del Papil·loma Humà), vacuna del HPV, xarxa per cribatge universal), a 
partir de la formació del personal de laboratori en citologia i en tinció de 
Papanicolau (3 tècnics de Laboratori); al personal de consulta de 
planificació i consultes externes (4 infermers i 4 metges) per realitzar la 
inspecció visual per Acético i Lugol; i a l’equip de cirurgia ( 3 infermers 
cirurgians i els 4 metges) en la tècnica de “resección por asa diatérmica” 
(RAD) com a mètode ambulatori de tractament.  

En el laboratori de l’HGRK es realitza citologia vaginal per a la detecció 
d’infeccions de transmissió sexual (ITS), però el personal no disposa de 
coneixements en citologia per la detecció precoç del CCx (Papanicolau), 
ni possibilitat de formació en el seu país. El personal sanitari tampoc 
disposa de coneixement en inspecció visual per Acético y Lugol, i 
colposcòpia. Amb la combinació d’aquestes dues tècniques 
s’aconsegueix  una capacitat de diagnòstic en estadis paraneoplàsics 
d’un 90-95%, estadis on es pot  realitzar una extirpació i curació de la 
displàsia. La tècnica és ambulatòria i es realitza per “resección por asa 
diatérmica”.  

Des del mes d’agost de 2014, l’Hospital compta amb la col·laboració del 
Dr. José Manuel Muñoz Martínez, URM Hospital Clínic de Barcelona 
(HCB), encarregat d’impartir la formació i coordinador del projecte junt 
amb la Dra. M.Teresa Riu, Directora Mèdica i Gerència de l’HGRC 
resident al Kasai des de fa 30 anys. 

El projecte compta amb la implicació i assessorament tècnico-pràctic de 
professionals dels serveis d’Anatomia Patològica, Farmàcia, i 
Ginecologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
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Projectes _____________________________________________________________ 

 

PAÍS Perú, Cajamarca, Celendín 

CONTRAPART Germanes de la Caritat – Vedruna 

FINANÇADORS Fundació TRUETA 

RESUM Asociación de Promotores Rurales de Celendín 

L’accés a la sanitat pública de les comunitats rurals del nord del Perú és 
molt limitat. 

Això ha obligat a la seva població a buscar fórmules per garantir la 
cobertura sanitària fins a l’últim racó dels Andes i l’Amazones. Les 
associacions de promotors de salut són una d’aquestes solucions i la 
Trueta treballa amb una d’elles per tal de garantir el seu bon 
funcionament aportant els materials imprescindibles per assegurar la 
seva continuïtat. 

En aquest context, les germanes de la Caritat -Vedrunes han impulsat 
un programa per capacitar i educar persones en el món sanitari. Es 
tracta de representants de localitats rurals, normalment escollits pels 
seus habitants, que tenen la tasca d’aprendre coneixements suficients 
per oferir atenció sanitària de primers auxilis i prevenció en els seus 
poblats. Cada dos mesos i durant dos anys, els escollits assisteixen 
durant una setmana als cursos de formació a la casa de promotors, on 
no només aprenen coneixements bàsics de salut sinó també de 
planificació, dinàmiques organitzatives, campanyes de prevenció i 
intervencions sobre el medi ambient. 

L’associació de promotors de salut facilita una farmaciola a cada una de 
les persones formades amb els medicaments i material sanitari bàsic 
per fer la seva feina. Garantir que aquestes farmacioles estiguin plenes 
és una tasca difícil tenint en compte ja no només les possibilitats 
econòmiques dels impulsors del projecte sinó també l’escassetat de 
determinats productes. Aquest és precisament el propòsit de la 
Fundació Humanitària Dr. Trueta. 

La Trueta estudia anualment amb els responsables del programa de 
capacitació quines són les necessitats i s’encarrega del treball 
d’adquisició de fàrmacs i material sanitari. 
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Projectes _____________________________________________________________ 

 

PAÍS  Corea del Nord, Pyongyang 

CONTRAPART Korea General Red Cross Hospital 

FINANÇADORS Fundació Trueta 

RESUM La col·laboració entre totes dues parts va començar a finals de l’any 
2001. Des de llavors s’han fet diverses trameses de material sanitari, 
farmacològic i informàtic. 

Corea del Nord és un dels països més aïllats del món i amb severes 
restriccions en l’entrada i sortida del país. En els últims anys, el 
programa nuclear nord-coreà ha estat font de polèmica entre el règim de 
Kim Jong Il i la comunitat internacional.  

De totes maneres, l’activitat de la Trueta en aquest país no té res a 
veure amb aquest context geopolític, ja que la Fundació sempre ha 
treballat al marge de la situació política dels països, centra la seva 
atenció en les capes més desafavorides de la població i lluita perquè 
dades esgarrifoses com la mort d’uns 100.000 nord-coreans l’any 1998 
a causa de la fam, el fred i la manca d’assistència mèdica deixin de ser 
una realitat. 

Les estadístiques del govern de Pyongyang calculen que el 45% dels 
nens menors de cinc anys pateix malnutrició crònica, que hi ha 4 milions 
d’escolars que no poden desenvolupar a ple rendiment les habilitats 
d’aprenentatge a causa de mala alimentació, que 480.000 
embarassades es troben en baix estat nutricional i que el percentatge de 
morts en els parts incrementa. 

Els contenidors s’envien al Ministeri d’Afers Estrangers de Corea del 
Nord, qui s’encarrega de repartir-los a diferents hospitals i centres 
sanitaris, entre ells el Gran Hospitaux de la Ville de Pyongyang. 
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Projectes _____________________________________________________________ 

 

PAÍS  CUBA, La Habana, La Habana Vieja 

CONTRAPART Oficina del Historiador de La Habana Vieja – Programa Desarrollo 

Humano Local en Cuba 

FINANÇADORS Fons Català de Cooperació al Desenvolupament / Consell Comarcal 

d’Osona 

RESUM Centre de Rehabilitació de Paràlisis Cerebral Infantil “Senen Casas 
Regueiro” 

Cobertura mèdica al CRPI “Senen Casas Regueiro”, destinat a pacients 
d’edats compreses entre 1 i 20 anys amb paràlisis cerebral i altres 
malaltes degeneratives del sistema nerviós central, que impliquen una 
invalidesa física i/o mental, i altres amb patologies neurològiques, retard 
mental, retard en el desenvolupament psicomotor i Síndrome de Down.  

La paràlisis cerebral és una malaltia que es diagnostica en una edat 
precoç de la vida i es distingeix per múltiples seqüeles en el nen que la 
pateix. Suposa un impacte emocional per la família i la necessitat de 
realitzar uns canvis familiars interns. A més, són malalts que necessiten  
prendre un tipus de medicació diària que moltes vegades no es troba a 
la illa de Cuba. El fet que aquests nens no puguin prendre diàriament la 
medicació provoca una descompensació en la seva evolució. 

És una malaltia que dificulta el moviment dels músculs, encara que 
també porta associats altres trastorns de tipus sensorial, perceptiu i 
psicològic. Per aconseguir el màxim grau d’independència d’aquests 
pacients, és necessària una medicació adequada; teràpia física i 
ocupacional; logopèdia i escola (o educació compensatòria). El “Senen 
Casas Regueiro”, tot i comptar amb unes instal·lacions adequades i els 
professionals necessaris, tenen una mancança de medicaments, 
bolquers i material de rehabilitació, que els impedeix poder realitzar la 
seva tasca d’una manera efectiva. La Trueta, per solucionar aquesta 
problemàtica, aporta els medicaments necessaris durant un període de 
12 mesos, per aconseguir una estabilització del pacient i permetre que 
aquests puguin assistir a teràpies físiques.  
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7. Destacats 

La Trueta participa a la 1a Jornada d’integració social de l’Escola Diocesana de 
Navàs (Març 2015) 

L’objectiu de la jornada és normalitzar la salut mental des de l’àmbit social.  

Les malalties mentals sempre han estat difícils de pair en la societat en què vivim. 
Es més fàcil mirar cap a una altra banda que enfrontar-nos a una realitat que, no 
només existeix, sinó que cada dia va a més. L’Escola Diocesana de Navàs ha 
organitzat per aquest dijous 12 de març una jornada amb l’objectiu de normalitzar la 
salut mental des de l’àmbit social en el marc del Cicle Formatiu de Grau Superior en 
Integració Social que imparteix aquest centre berguedà. Aquesta jornada comptarà 
amb la participació, entre d’altres entitats i personalitats, de la Fundació Humanitària 
Dr. Trueta.  

Carles Furriols i la Trueta, finalistes del premi Osonenc de l’any 2014 (Juny 2015) 

El premi Osonenc de l’Any convocat pel grup El 9 Nou ha comptat entre els finalistes 
de l’última edició amb el director de la Fundació Humanitària Dr. Trueta, Carles 
Furriols. En Tati és la punta de l’iceberg d’aquesta gran família que des de fa 20 
anys treballa per a la integració laboral de persones amb malaltia mental, la 
preservació del medi ambient i la cooperació al desenvolupament. 

No hem guanyat el premi però ser finalistes ja ens honora i ens fa sentir més que 
premiats. Agraïm al jurat que va decidir que en Carles Furriols i la Trueta es mereixia 
aquest guardó i, sobretot, a tots els ciutadans que han participat en la votació 
popular i que ens van fer finalistes junt amb The Santperencs 4G; Mercè Generó, de 
la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona; Antoni Ramírez, president de 
l’Associació Sant Tomàs i Joan Redorta, de l’Associació per la Sostenibilitat 
Ecològica, Humana i Social. Quatre dignes aspirants que demostren que els lectors, 
espectadors i oients dels mitjans del grup El 9 Nou tenen una gran sensibilitat per les 
qüestions socials i de salut mental. 
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Disculpeu les molèsties: tancat per dignitat, memòria històrica i una Catalunya 
independent  

Dijous, 15 d’octubre de 2015. Si truqueu el telèfon i no us l’agafem o us acosteu a 
la nostra nau i veieu que està tot tancat i barrat, no us amoïneu. No, aquesta data no 
està assenyalada en vermell al calendari però nosaltres considerem que el 15 
d’octubre té molta més raó de ser considerat un dia festiu que no d’altres i, per això, 
aquest dijous la Fundació Humanitària Dr. Trueta romandrà tancada. 

Lluís Companys va ser afusellat l’albada del 15 d’octubre de 1940 al castell de 
Montjuïc de Barcelona.  

Des de 1940, ara fa 75 anys, la data del 15 d’octubre va lligada a un crim atroç no 
només contra qui en va ser la víctima, sinó també contra Catalunya: l’afusellament 
de Lluís Companys, president de Catalunya, a mans del règim franquista després 
de ser torturat i sotmès a un consell de guerra sumaríssim sense cap garantia 
democràtica. Un assassinat que castigava la gosadia de Companys uns anys abans 
en declarar l’Estat Català, com també castigava a tots aquells catalans que es van 
revelar en contra de la sublevació militar del 36 i que van lluitar-hi aferrissadament 
fins a ser derrotats. Per dignitat i per lluitar contra l’oblit d’uns fets pels quals mai cap 
govern espanyol ha demanat perdó creiem que és necessari aturar-nos i 
commemorar aquesta trista efemèride. 

Sobre castanyes, premis i els refugiats kurds de Kobane (octubre 2015) 

El president de la Fundació Humanitària Dr. Trueta, Carles Furriols, ha rebut 
enguany el guardó Pelló de Plata de la Fira de la Castanya de Viladrau en 
reconeixement a “una vida dedicada als altres”. Aquest guardó, junt amb la Castanya 
de Plata i els Castanyers de Plata, premia des de 1990 la tasca de persones en 
defensa de la cultura, la llengua i la promoció d’actes culturals i populars. El 
reconeixement arriba acompanyat d’una aportació econòmica de 500 euros per a 
projectes socials, uns diners que Furriols ha decidit destinar a la campanya 
Suport a Kobane, impulsada pel Kurdiscat. 

Suport a Kobane té com a objectiu la recollida de medicaments i material per a 
infants pels refugiats kurds que malviuen a la frontera amb Turquia després que 
l’horror del conflicte sirià assolés fa un any aquesta regió kurda de Síria. Les 
principals necessitats són antibiòtics, antipirètics, analgèsics i material hospitalari. 
També alimentació infantil i de nadons, així com bolquers i material infantil. 
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Tones de material sanitari per Corea del Nord (desembre 2015) 

Al contenidor hi ha material fungible, ortopèdic, equips mèdics, ulleres i roba.  

La Fundació Humanitària dr. Trueta ha tancat l’any carregant un contenidor amb 
gairebé 3.800 quilos de material sanitari que viatjaran a Corea del Nord per abastir 
el Korea Sosong People’s Hospital, al sud-oest del país. En ell hi ha tant material 
fungible -bosses de colostomia, bolquers, sondes, xeringues, agulles, gases, benes 
o tiretes- com material ortopèdic, equips mèdics, ulleres graduades i roba sanitària. 

En la seva vessant de cooperació al desenvolupament, la Trueta treballa per 
pal·liar les necessitats dels països subdesenvolupats a través de projectes sanitaris 
que es porten a terme amb contraparts locals. A Corea del Nord hi som presents des 
de 2001 en considerar, més enllà del règim polític que impera al país, la situació 
d’empobriment que pateix la població nord-coreana i les enormes mancances a les 
que ha de fer front en béns de primera necessitat com són. 

Aquest és el segon contenidor que la Fundació carrega amb destí a Corea del Nord, 
després que la passada primavera n’enviés un altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundació Humantària Dr. Trueta – Memòria Anual 2015 

 
21 

 

8. Referències de contacte  

 

Seu Social 

C/ Canigó, 33. 08500 Vic 

 

Delegació Barcelona 

c/ París, 97 local 2  

08029 Barcelona 

 

 

Centre Especial de Treball El Merma 

C/Narcís Monturiol, 31 

P.I. Mas Galí  

08503 Gurb 

Tel. 93 886 92 76 

www.trueta.cat 

trueta@trueta.cat 

 

 

 

Botiga El TAM TAM, a Manlleu 

Av. Roma, 123 

 08560 Manlleu 

L’Atelier TRUETA 

C/ Canigó, 33 

 08500 VIC 

Tel. 93 886 05 96 

atelier@trueta.cat 
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10. Agraïments 
 

A les entitats, institucions i empreses que han contribuït a desenvolupar la nostra tasca. 

 

- Departament d’Empresa i Ocupació, 

Generalitat de Catalunya 

 

- Departament de Justícia, Generalitat 

de Catalunya 

 

- Departament de la Presidència, 

Generalitat de Catalunya 

 

- Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament, Generalitat de 

Catalunya 

 
- Ajuntaments de Barcelona, 

Castellbisbal, Manlleu i Vic 
 
 

- Fundació VIC 
 

 
- Fundació Puig Porret 
 

 
- Fundació Privada Girbau 

 
 

 
- Obra Social “La Caixa” 
 

 
- Consell Comarcal d’Osona 

    

- Althaia 

- Àmbit d’Atenció Primària 

Costa de Ponent 

- Biokit – Werfen Company 

- Bon Preu 

- Centre de la Propietat 

Forestal 

- Consorci Hospitalari de Vic 

- Copcisa 

- DAMM 

- Edenred 

- Elausa 

- Euvitro 

- Hospital Assepeyo 

- Hospital Dr. Josep Trueta 

- Hospital Sant Joan de Déu 

- Hospital General de 

Catalunya 

- Hospital de Campdevànol 

- Laboratoris Reig Jofre 

- La  Vola 

- Regió Sanitària Catalunya 

Central 

- Sigre 

- Síndic de Greuges 

- Sisfarma 

- Universitat de Vic 

 

 

I a tots els socis col·laboradors per ser-hi. 
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Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta, inscrita en el registre de Fundacions amb 

el nº1.444, amb NIF G/62292545 i classificada com a Fundació Benèfica de Tipus Assistencial. 

  

- ONL (Organització no lucrativa). 

- Economia Social. 

- Entitat Col·laboradora de la ONU - PNUD (Programa Nacions Unides pel         

  Desenvolupament) - PDHL (Programa de Desenvolupament Humà Local) a Cuba.              

- Centre Distribuïdor a l’engròs de medicaments d’ús humà i la resta de productes    

  farmacèutics registrat amb número P-08000-88-2. 

- Centre Especial de Treball “El Merma” amb el número T00200, a Vic 

- Gestors de Residus amb el codi E-1240.11 

- Autorització Transports de Residus T-1777. 

- Membre de la Xarxa d’Entitats d’Inserció sociolaboral a Osona “XEISO” 

- Membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 

- Membre de la Federació Catalana d’Entitats per a la Inserció laboral de Persones  

  amb Malaltia mental “AMMFEINA”. 

- Membre Xarxa Unesco Unitwin. 

- Membre de l’Agrupament d’ONG de Catalunya. 

- Membre d’AECI – Registre d’ONG pel Desenvolupament amb el número 1460. 

- Membre de l’ACCD amb el número 35. 

- Centre de formació (convenis amb la Universitat de Vic, amb l’Escola universitària  

  Creu Roja de Terrassa). 

- Col·laboració en l’execució de programes de Treballs en Benefici de la Comunitat amb la 

Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

 


