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Q U I  S O M ?

Q U È  F E M ?

La Fundació Dr. Trueta és una entitat
privada d’iniciativa social, catalana, sense
ànim de lucre, que neix l’any 1993 amb un
ambiciós objectiu: contribuir a fer un món
millor. Paraules majors que s’han anat

concretant al llarg de la seva existència en
accions sustentades en 3 pilars: la cura del
medi ambient, la inserció laboral de
persones amb problemes de salut mental
i la cooperació al desenvolupament.

A la Fundació Dr. Trueta afavorim que les

persones amb problemes de salut mental
(+65% de discapacitat) trobin sentit a la
vida mitjançant la inserció sòcio-laboral
amb activitats de gestió de residus i

projectes de cooperació al

desenvolupament.

A la Trueta creiem en les capacitats de
les persones amb problemes de salut
mental i les empoderem en un entorn
laboral que no prima la productivitat sinó
les persones i les seves necessitats.

A través de l’activitat de gestió de residus,

principalment el reciclatge de
medicaments, l’aprofitament de material
sanitari, la destrucció de documentació
confidencial i el reciclatge de roba
potenciem les seves capacitats.

A totes les empreses es produeixen

residus, dades confidencials,

uniformes, ... però la seva gestió és fa

sempre de forma correcta?

A la Trueta som especialistes de fa més

de 25 anys en gestió de residus i

destrucció de documents
confidencials donant oportunitats
laborals a persones amb problemes de

salut mental (+65% discapacitat)

Som Gestors de Residus autoritzats
per l’Agència de Residus de Catalunya
amb el codi E-1240.11 i transportistes 

T-1777



QUÈ ÉS EL PROJECTE
TÈXTIL?

Aquell jersei oblidat al fons del calaix pot tenir encara un llarg recorregut. Si a més a més el
deixem en mans de la Fundació Dr. Trueta pot esdevenir també una oportunitat per a persones
amb problemes de salut mental de sortir del seu aïllament. Aquesta és la filosofia del projecte
d’economia circular que l’entitat ha posat en marxa: fomentar el reaprofitament de roba en
desús amb una finalitat social i terapèutica.
En la gran majoria de cases ja és habitual trobar diferents cubells d’escombraries per a les
diferents fraccions. Reciclar el plàstic, el paper, el vidre i el residu orgànic és un hàbit cada
vegada més estès, però encara hi ha marge per anar més enllà. El residu tèxtil és un dels
residus domèstics més desaprofitat. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya,

només es recicla un 12% de la roba en desús.

Davant l’emergència climàtica tot els esforços sumen i evitar que la roba que ja no ens posem
acabi als abocadors serà una obligació a partir del 2025. En aquest marc, la Trueta s’avança i
obre una nova línia de treball que consisteix en separar els elements aprofitables de la roba en
desús per transformar-los i reaprofitar-los.

Si el jersei oblidat de què parlàvem està encara en bon estat algú altre el pot aprofitar, es
posarà a la venda a les botigues de roba de segona mà de la Fundació Trueta. Però si està tan
usat que no pot convertir-se per ell mateix en una peça de segona mà no cal llançar-lo. Els
seus components tenen encara una vida útil. Botons, cremalleres, sivelles, cordills o la mateixa
tela poden tenir una segona vida per ells mateixos o, amb imaginació i creativitat, convertir-se
en una bossa de mà, un davantal, peces de patchwork o trapillo.

Si ets una empresa que utilitza uniformes de treball que s’acaben convertint en un

residu, CONTACTA’NS!!! Podem confeccionar regals promocionals d’empresa únics i

originals

Si ets una empresa amb excedents tèxtil que acaben a l’abocador, CONTACTA’NS!! Els

hi podem donar una segona oportunitat

El teu sobrant és una oportunitat laboral per a les persones amb problemes de salut

mental, i alhora, una lluita per l’emergència climàtica



EL TEU RESIDU
PER MI ÉS VIDA

Feina contra l’aïllament
La nova línia de treball que ha emprès la

Trueta, que ja té més de 15 anys
d’experiència en la venta de roba i
objectes de segona mà a través de les

seves botigues l’Atelier i Tam Tam a Vic i

Manlleu, ha permès crear una cadena de

triatge i costura que permet afermar llocs
de treball per a persones amb problemes
de salut mental greu, amb discapacitats
superiors al 65%. 
Aquestes persones i els seus familiars viuen

sota l’espasa de Demòcles de

l’estigmatització, la reclusió a casa,
l’aïllament i l’exclusió social. L’activitat

laboral que desenvolupen al Centre Especial

de Treball El Merma és per a ells un estímul

per sortir de casa, relacionar-se amb altres

persones, millorar l’autoestima, alleujar el

conflicte familiar i millorar el sentiment de

benestar. L’activitat laboral es converteix
en un complement terapèutic al
tractament psiquiàtric i farmacològic.

R E A P R O F I T E M  I  D O N E M  U N A
N O V A  V I D A  Ú T I L  A L  R E S I D U
T È X T I L  A M B  F I N A L I T A T
S O C I A L .



Bosses
Reutilitzables



Cotonets
Desmaquillants
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