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DE DINAMARCA A CASA NOSTRA
gràcies al Projecte Aurora

Deu estudiants d’una escola de negocis de 
Copenhaguen van visitar la Trueta de l’1 al 3 de 
febrer en el marc d’un programa de formació 
europeu. Durant tres dies van treballar colze a 
colze amb els usuaris de la Trueta reciclant 
medicaments i roba i descobrint  que un altre 
model d’empresa és possible. Una experiència 
immersiva en el funcionament de les empreses 
socials i que els va permetre conèixer  de 
primera mà els beneficis d'un entorn laboral 
estable per a les persones amb discapacitat 
greu derivada de problemes de salut mental.

L'ACR VISITA LA TRUETA
i en marxen amb elogis a la tasca feta

El director de l’Agència de Residus de Cataluya 
(ACR), Isaac Peraire, i el cap del departament 
de Gestió d'Infraestructures, Jordi Picas, van 
visitar la Trueta el passat 4 de febrer per 
conèixer la nostra tasca en la gestió de residus, 
principalment de medicaments i destrucció de 
documents confidencials però també la 
recentment estrenada nova línia de gestió 
tèxtil. Van escoltar atentament les explicacions 
dels nostres responsables i van marxar 
felicitant-nos per la nostra feina.

FORMACIÓ EN RISCOS LABORALS
de carretons elevadors

La Trueta es pren molt seriosament la seguretat i la 
minimització dels riscos laborals. És per això que 
aquest mes de febrer la transportista de la fundació 
va rebre una formació específica per al correcte ús 
de carretons elevadors.



ROBA
PROCESSADA

560 KG

FÀRMACS 
GESTIONATS
9.200 KG

DOCUMENTS 
DESTRUÏTS
3.100 KG

Roba per a botigues de 2ª
mà

73.3%

Roba no apta per la
venda
26.7%

DEIXALLERIA
65%

TELES
34%

FORNITURES
1%

ROBA PROCESSADA ROBA NO APTA PER VENDRE

EL PROJECTE TÈXTIL HA PERMÈS 
REUTILITZAR UN 40% DE ROBA QUE 
HAGUÉS ACABAT A LA DEIXALLERIA
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