
La Covid ha deixat empremta en molts àmbits 
però poc s’ha parlat de com ha afectat a les 
persones amb problemes de salut mental greus 
i al seu entorn familiar. Tancar-se a casa i viure 
amb la incertesa i la por ha trasbalsat tot el 
planeta. Si trencar les rutines ha estat dur per 
molts de nosaltres, us imagineu com ha estat de 
desestabilitzador per a les persones amb 
trastorns de salut mental greus?

Sis dels voluntaris de la Trueta van deixar de 
venir a causa de la pandèmia. Durant dos anys 
se’ls ha fet un seguiment telefònic de forma 
periòdica i finalment dos d’ells s’han 
reincorporat aquest mes d’abril. Ho han fet amb 
molta empenta, amb la urgència de relacionar- 
se amb altres persones i de sortir de la rutina 
familiar. Per part del seu entorn també ens han 
expressat la necessitat que tenien d’alleugerir la 
càrrega familiar que suposa tenir cura d’una 
persona amb problemes de salut mental greus. 
De la nostra part, l’equip tècnic ha detectat 
.

la Trueta al Dia

un empobriment de les habilitats socials així com de la destresa per 
relacionar-se amb altres persones fruit d’aquest aïllament forçós.

Malauradament, les altres quatre persones han estat donades de baixa del 
servei. La majoria a causa de les noves rutines i situacions familiars que ha 
causat la pandèmia.
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dos dels sis voluntaris que van deixar la Trueta es reincorporen
TORNAR A LA RUTINA DESPRÉS DE LA PANDÈMIA



Deixem enrere el pitjor de la pandèmia i una 
de les conseqüències més evidents és poder 
dir adéu a les mascaretes. Encara queden 
alguns espais, però, on no ens en podem 
desempallegar i sabem, també, que no tothom 
se sent còmode amb aquesta decisió. Per 
això, recordar-vos que a la Trueta encara ens 
queden en estoc mascaretes de la 
#RepúblicaCatalana per qui en vulgui comprar
i, de passada, col·laborar amb la nostra feina i 
el nostre país.

Aprendre experimentant i protagonitzant 
accions de compromís cívic. Aquest és 
l’objectiu del Servei Comunitari, una acció 
educativa que s’inclou en el currículum dels 
alumnes de 3r d’ESO i que els permet posar 
en joc els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat. Dos alumnes de 
l’Escola Sagrats Cors de Torelló han treballat 
durant 10 hores a la Trueta aquest mes d’abril 
en el marc d’aquest programa.

 A favor de la República Catalana

Fer el Servei Comunitari a la Trueta
ACCIÓ I EDUCACIÓ

MASCARETES REIVINDICATIVES

https://twitter.com/hashtag/Rep%C3%BAblicaCatalana?src=hashtag_click


El projecte tèxtil de la Trueta té com a objectiu transformar roba que acabaria a la deixalleria en objectes útils. Dos d’aquests 
productes, el lot desmaquillant i el rotlle de cuina, els podeu adquirir a la pàgina web d’El Mercat Social i a la Fundació Trueta. 
El primer conté sis discos, un turbant i una bossa per rentar els discos. El rotlle de cuina està fet de vuit tovallons de roba de 
cotó reutilitzable.

Els dos productes són ideals per fer, o fer-se, un regal únic, sostenible i amb valor social. Únic perquè els materials 
que s’utilitzen per a la confecció són teles reciclades, amb colors i estampats aleatoris. Sostenible perquè la compra 
d’aquests productes suposen un estalvi d'H2O i CO2 ja que s’utilitza un residu tèxtil. I amb caràcter social, doncs els 
encarregats de la seva confecció a mà són persones amb discapacitat derivada de problemes de salut mental.

 A la venda el lot desmaquillant i el rotlle de cuina
NOUS PRODUCTES SOSTENIBLES I AMB VALOR SOCIAL

https://www.elmercatsocial.cat/catalogsearch/result/?q=trueta&form_key=ZRp4JDLW49tOWjRe


L’Associació Alkaria ha engegat enguany un nou projecte de
cooperació amb Cuba i ha comptat amb el suport de la 
Fundació Humanitària Dr. Trueta. Concretament s’ha entregat 
1.600 quilos de material sanitari destinat a pal·liar les 
mancances d’un país que viu des de fa 60 anys sota el bloqueig 
nord-americà.
El material entregat són 130 caixes que contenen 136.865 
unitats de bates, ulleres, tisores, kochers, bisturís, benes, cotó 
fluix, esparadrap, bosses d’orina, gasses, productes d’higiene 
femenina, apòsits, agulles, xeringues, sondes i guants. El valor 
estimat d’aquest material és de més de 61.500 euros.
L’Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional 
pel Desenvolupament treballa des de 2004 en diferents països 
com el Marroc, Senegal, Equador, Líban i Perú.

 En col·laboració amb l’ONG Alkaria
1.600 kg. DE MATERIAL PER A CUBA

LLIBRES SOLIDARIS
Amb la campanya Osona amb Ucraïna

Llegir és terapèutic i ara també pot ser solidari. La Trueta ha 
obert un espai de venda de llibres de segona mà al Mercat 
Municipal de Torelló i els diners de la venda es destinaran a la 
campanya Osona amb Ucraïna de la ONG Osona amb els nens. 
La iniciativa ha sorgit a proposta d’en Camil, voluntari de la 
Trueta.

http://www.alkaria.org/


Roba no apta per a la venda
51%

Roba apta per a botigues de 2º mà
49%

EL PROJECTE TÈXTIL HA PERMÈS 
REUTILITZAR UN 49% DE ROBA QUE 
HAGUÉS ACABAT A LA DEIXALLERIA

 

DOCUMENTS 
DESTRUÏTS

FÀRMACS 
GESTIONATS

ROBA PROCESSADA

15.600 KG

8.900 KG

ROBA 
PROCESSADA

380 KG



WEB 
trueta.cat

TWITTER 
@TruetaVic

FACEBOOK 
@TruetaVic

trueta

INSTAGRAM 
@truetavic TELEGRAM

Llegeix i 
conduiràs, no 

llegeixis i seràs 
conduït
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