
La unió ens fa més forts i, per això, aquest març 
hem signat un acord de col·laboració amb la 
UVic-UCC per treballar plegats en la definició 
de l’estratègia de màrqueting, comunicació i 
comercialització del projecte tèxtil de la Trueta. 
Aquesta aliança permetrà als estudiants del 
Grau de Màrqueting i Comunicació Empresarial 
posar en pràctica el seu aprenentatge i realitzar 
el Treball de Final de Grau. 

La línia de gestió de residus tèxtils s'emmarca 
en l'anomenada economia circular i vol reduir la 
quantitat de roba que acaba als abocadors 
transformant-la en detalls corporatius útils, 
personalitzats i amb valor social. 

(A la foto) Josep Burgaya, degà de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació; Santiago Jordan, 
coordinador del Grau en Màrqueting i 
Comunicació Empresarial, i Daniel Batlle, 
professor del grau, van visitar la Trueta per 
conèixer el projecte i definir les línies de treball.

la Trueta al Dia

Una representació de l’Oficina Jove del Consell Comarcal d’Osona va visitar 
la Trueta el passat 15 de març amb l’objectiu d’explorar possibles vies de 
col·laboració. Osona Jove ofereix a joves, famílies i professionals informació i 
recursos sobre diversos àmbits d’interès i facilita els processos 
d’emancipació i autonomia dels joves osonencs.

mArÇ 2022 

en la promoció del projecte tèxtil

per a futures col·laboracions
PRIMER CONTACTE AMB OSONA JOVE

LA UVIC-UCC I LA TRUETA SUMEN ESFORÇOS



Educar en la importància de gestionar 
la gran quantitat de residus tèxtils que 
generem és la finalitat de la nova 
col·laboració engegada aquest mes de 
març amb l’Institut Antoni Pous de 
Manlleu.

A petició de les coordinadores dels 
Itineraris Formatius Específics 
(ensenyaments professionals per a 
alumnes d’entre 16 i 20 anys amb 
necessitats educatives especials) vam 
anar al centre a fer una xerrada 

Nova vida per a cinc contenidors de 
fusta de la Trueta que anteriorment 
servien per recollir medicaments als 
CAP. S’han entregat a la 
Mancomunitat La Plana per omplir-los 
de pilotes de tenis en el marc d’un 
projecte que vol acostar als centres 
d’educació secundària la necessitat de 
treballar en la prevenció i gestió de 
residus. 

El programa Aprenentatge Servei 
Ambiental, que té el suport de la 
Diputació de Barcelona, també vol 
implicar l'alumnat en les necessitats i 
problemàtiques del municipi instant- 
los a fer propostes i accions de millora 
i a crear aliances amb entitats del 
poble.

A l'IES Antoni Pou de Manlleu

Nou projecte de la Mancomunitat La Plana

CONTENIDORS DE PILOTES

APRENDRE A RECICLAR

informativa sobre aquesta qüestió. De 
la trobada en va sorgir la iniciativa de 
fer una recollida de roba de segona 
mà entre els estudiants. 

Ells mateixos s’ocuparan de fer la tria 
entre la roba apta per a un segon ús, 
que serà enviada a la botiga d’articles 
de segona mà TAM-TAM de Manlleu, i 
la que no. Aquesta última es portarà a 
la nau de la Trueta i es gestionarà a 
través del projecte tèxtil per 
transformar-la en altres articles.



Alumnes d’ESO de l’Institut Les Magues de Calldetenes van 
entrevistar el passat 10 de març diversos usuaris de la Trueta. 
El principal objectiu era treballar l’estructura del gènere 
entrevista en el marc de l’assignatura Llengua Catalana i 
Literatura. Però l’experiència, que es va fer en línia, els va 
servir també per apropar-se a la realitat de les persones amb 
discapacitat derivada d’una malaltia mental. L’estigma que 
arrosseguen i les dificultats a què han de fer front com a 
conseqüència dels seus problemes de salut.

La Trueta, sempre àvida de noves aventures, ha viscut aquest mes 
un rescat amb tota regla. Amb l’arribada de la primavera els pardals 
ens visiten i fan niu en una canonada de la façana de la nau. 
Enguany, un dels ocells va quedar atrapat a l’interior del tub. Els seus 
piulets angoixats van donar la senyal d’alerta i vam demanar la 
intervenció dels bombers per salvar-lo. 

Tot va acabar en un desenllaç feliç. Els bombers van tapar el tub 
perquè no torni a passar.

 Periodístic i social

Història d'un rescat

TENIR PARDALS AL TUB

ENTREVISTES AMB DOBLE FONS



Roba apta per a botigues de 2º mà
73%

Roba no apta per a la venda
27%

DEIXALLERIA
70%

TELES
30%

EL PROJECTE TÈXTIL HA PERMÈS 
REUTILITZAR UN 30% DE ROBA QUE 
HAGUÉS ACABAT A LA DEIXALLERIA

 

DOCUMENTS 
DESTRUÏTS

FÀRMACS 
GESTIONATS

ROBA PROCESSADA ROBA NO APTA PER VENDRE

18.200 KG

10.300 KG

ROBA 
PROCESSADA

297 KG
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@TruetaVic
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@TruetaVic
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@truetavic TELEGRAM

«L’educació és l’arma més 
poderosa que pots utilitzar 
per a canviar el món»

Nelson Mandela
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