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1. Gestió de residus i Prestació de serveis
La Trueta té autorització oficial de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya amb el codi E1240.11 per poder gestionar residus, i també disposa de l’autorització de transportistes T1777. Aquestes autoritzacions 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 2016 hem gestionat un total de 245.128 kg de residus, amb la distribució que es
mostra en el diagrama següent:

1%

Confidencial

6%

Paper

40%

Plàstic
Fàrmacs
M.Informàtic

48%
2%

Fluorescents

3%

Piles
Toners
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2. 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 2016 se n’han beneficiat 25 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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3. 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

18%

Fons privats
Fons públics
82%

Despeses

13%
39%

Cooperació
Gestió residus
Inserció Social

48%
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4. Cooperació internacional
3 projectes a Àfrica
1 projecte a Perú
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 2016, la Fundació ha realitzat trameses per un total de 42.953,80 € en forma de
medicaments i material fungible a Àfrica i Amèrica Llatina.

Àfrica
A. Llatina

ÀFRICA
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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 22 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 50.000
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

República Democràtica del Congo, Districte de Sankuru, Kasai Oriental,
Territori de Kole

CONTRAPART

Pobles Germans

FINANÇADORS

Fundació TRUETA / Pobles Germans

RESUM

Dotació de medicaments específics al Hospital general regional de Kole
(HGRK)
L’Hospital de Kole es troba a la zona del Kasai Oriental. Ofereix atenció
sanitària a 120.000 persones i coordina 23 centres de salut i una escola
d’infermeria amb 90 alumnes.
Cada mes atén un 1000 malalts nous, alguns dels quals hi arriben
després de fer més de 200 quilòmetres a peu en un estat deplorable:
malnutrits, amb SIDA, tuberculosis, amb malalties tropicals,...
La R.D.Congo és un país difícil, dur, que ha vist passar moltes guerres
els últims anys. Malgrat això, la gent ha lluitat per tirar endavant i
l’Hospital de Kole n’és un exemple. Els seus treballadors han fet que es
mantingués en peu i donant servei durant la guerra i en molts moments
complicats. Són ells qui el mantenen viu i qui fan que l’atenció sanitària
sigui possible en aquella regió. L’autofinançament ha estat sempre un
repte i en molts serveis és una realitat. Però per alguns tractaments, o
per la compra de determinat tipus de material necessiten recórrer a
l’ajuda externa.
Realitzem unes tres trameses anuals de material sanitari, fungible i
medicaments que no es poden comprar a Kinshasa degut a la mala
qualitat o bé perquè no es troben.
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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

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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5. Destacats
Dones més fortes, comunitats més sanes
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. Aquest és l’objectiu del nou projecte de la Fundació
Humanitària Dr. Trueta i la Congregació de les Carmelites de la Caritat
Vedruna a la República Democràtica del Congo. Una fita que es traduirà en
un programa de formació que en un any arribarà a 1.200 dones del barri de
N’Djili, un dels més pobres de la perifèria de Kinshasa, la capital congolesa. Per
fer-lo realitat es compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament, que destinarà 25.000 euros al projecte.
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 50.000 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.

COOOS i la Trueta envien material sanitari al poble saharauí
Hi ha conflictes invisibles, hostilitats i violacions dels drets humans que no són
presents a les múltiples pantalles que presideixen les nostres vides. Però no per
això deixen d’existir. Un d’ells és el que lliuren des de fa dècades el poble
saharauí i el Marroc. Un conflicte enquistat enmig d’un desert de sorra que des
de la Fundació Humanitària Dr. Trueta, en col·laboració amb l’ONG Cooperació
Osona Sàhara (COOOS), volem reivindicar. Aquest mes de novembre han arribat
als camps de refugiats saharauís de Tindouf 300 quilos de material sanitari i
50.000 dosis de fàrmacs que han de servir per pal·liar les mancances sanitàries
amb què viuen els 200.000 refugiats sahrauís a Algèria.
El carregament va sortir d’Osona a final d’octubre amb l’objectiu de satisfer la
demanda actual i urgent de medicaments i material sanitari en els camps de
refugiats de Tindouf. L’existència d’altres “crisis de refugiats” i les tisorades que
la crisi econòmica va obligar a fer en molts pressupostos, ha fet que l’ajuda de la
qual depèn al 100% aquest poble baixés considerablement en els últims anys.
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6. Referències de contacte

Seu Social

Centre Especial de Treball El Merma

C/ Canigó, 33. 08500 Vic

C/Narcís Monturiol, 31
P.I. Mas Galí

Delegació Barcelona

08503 Gurb

c/ París, 97 local 2

Tel. 93 886 92 76

08029 Barcelona

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

Departament d’Empresa i Ocupació,

-

Althaia

Generalitat de Catalunya

-

Àmbit

d’Atenció

Primària

Costa de Ponent
-

-

Departament de Justícia, Generalitat

-

Biokit – Werfen Company

de Catalunya

-

Bon Preu

-

Centre

Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament,

Generalitat

de

Catalunya
-

-

Ajuntaments
de
Barcelona,
Castellbisbal, Manlleu i Vic
Fundació VIC
Fundació Puig Porret
Fundació Privada Girbau

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
-

Obra Social “La Caixa”
Consell Comarcal d’Osona

-

Hospital de Campdevànol

-

Laboratoris Reig Jofre

-

Ipsen Pharma

-

La Vola

-

Regió Sanitària Catalunya
Central

I a tots els socis col·laboradors per ser-hi.
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-

Sigre

-

Síndic de Greuges

-

Sisfarma

-

Universitat de Vic
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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
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