MEMÒRIA ANUAL 2017

Ja que el món tremola perquè el gegant,
que podríem anomenar nord, trepitja fort.
Ja que el capitalisme empeny les morals més nues
cap al pou de l’egoisme.
Ja que per molta gent irremeiablement no hi ha demà
si no és escanyant al pobre sud, que lluita per no morir asfixiat.
Ja que tot comença i tot s’acaba
menys la pobresa al món.
És llavors en que la Trueta neix i creix
gràcies a l’aliment
que és la consciència de tanta gent
que no concep tota la injustícia narrada.

Carles Aguilar Serra, treballador C.E.T El Merma
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1. Gestió de residus i Prestació de serveis
Som Gestors de Residus autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i
Sostenibilitat, amb el codi E-1240.11 .
Per realitzar les tasques de recollida disposem d’una flota de vehicles amb codi de transportistes T1777.
GESTIONEM i TRANSPORTEM
Medicaments, productes de parafarmàcia, material
sanitari, productes químics

CER 070599; 070699; 180109,
200132, 160506

Tòner i cartutxos de tinta

CER 080318

Equips rebutjats / Material informàtic

CER 160214

Equips rebutjats que contenen substàncies perilloses

CER 160213

Cables elèctrics (Coure amb PVC)

CER 170411

Paper i cartró / envasos de paper i cartró

CER 200101, 150101

Piles

CER 160603

Tubs fluorescents

CER 200121

SERVEI DE DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL
Oferim el servei de destrucció certificada de documents en paper, suports informàtics i altres materials
confidencials (tèxtils), complint així amb les lleis vigents i obligatòries sobre gestió documental en les
empreses
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Els nostres magatzems s’ubiquen a Gurb, al C/ Narcís Monturiol núm. 31, on disposem d’un espai
adequat per l’emmagatzematge del residu fins que és gestionat de la manera adequada .

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 2017 hem gestionat un total de 245.128 kg de residus, amb la distribució que es mostra en
el diagrama següent:
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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 tres serveis:
1. Servei de Rehabilitació Sociolaboral dirigit a persones amb un Trastorn Mental Greu (on durant
l’any 2017 se n’han beneficiat 27 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
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4. Cooperació internacional
2 projectes a Àfrica
1 projecte a Perú

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 2017, la Fundació ha realitzat trameses per un total de 42.953,80 € en forma de
medicaments i material fungible a Àfrica i Amèrica Llatina.
Durant l’any 2017 vam treballar amb:
R.D.CONGO
1. Dotació de material sanitari i específic a l’Hospital de Kingungi i en el Dispensari Maternitat de
Kolokoso i N’Djili
2. Construcció d’un cobert al Dispensari-Maternitat de N’Djili
PERÚ
1. Formació dels Agents Comunals de Salut de Celendín en coneixements pràctics d’atenció directa
de malalts i d’activitats preventives i promocionals.
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5. SUBVENCIONS I AJUTS
Volem transmetre un agraïment a totes les empreses i entitats que confien en nosaltres per portar a
terme la gestió de residus i la destrucció de documents confidencials.
Als socis que anualment ens ajuden a tirar endavant la nostra tasca
A les institucions públiques que a través de subvencions fan possible que els projectes de cooperació
al Desenvolupament i el Servei de Teràpia Ocupacional es pugui portar a terme:

-

Ajuntament de Vic

-

Ajuntament de Barcelona

-

Ajuntament de Manlleu

-

Diputació de Barcelona

-

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

-

Consell Comarcal d’Osona

-

Fundació VIC

GRÀCIES!
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6. DESTACATS
L’any 2017 s’ha caracteritzat pel conflicte polític que està vivint Catalunya arran del Referèndum de l’1
d’octubre, en el que la Fundació s’ha manifestat:

Manifest a favor dels drets fonamentals de les persones i dels pobles
26 de setembre de 2017

La Fundació Humanitària pel 3r i 4rt món Dr. Trueta entitat compromesa amb els drets fonamentals
de les persones i dels pobles, davant els fets contra el referèndum que estan succeint a Catalunya, fa
públic aquest manifest:
- Condemnem les accions dutes a terme els darrers dies, contra les institucions catalanes i els
membres del nostre poble, entrades a mitjans de comunicació, tancament de webs, querelles
contra càrrecs electes, amenaces a funcionaris….. Aquestes accions entenem que són contràries
als drets fonamentals de la democràcia i de la llibertat d’expressió.
- Defensem el dret a participar de forma pacífica i cívica en les manifestacions i accions de denúncia
d’aquesta situació.
- Defensem el dret del Poble de Catalunya a ser consultat sobre el seu futur.
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Llibertat presos polítics
3 de novembre de 2017

Des de la Fundació Trueta condemnem públicament l’empresonament dels consellers del govern
escollit democràticament a les urnes.
Avui, hem empaperat les portes del nostre magatzem per manifestar el nostre desacord amb la situació
de vulneració dels drets fonamentals que estem vivint actualment.
Per tot això demanem l’alliberament immediat de les preses i presos polítics, així com la restauració del
govern legítimde la República Catalana.
També volem donar tot el nostre suport a les persones injustament empresonades i a les seves
famílies.
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7. 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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