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UN DIA PER CONÈIXER I DONAR-SE A CONÈIXER
la Trueta participa a la Mostra d'Entitats de Vic

Una ciutat es mesura per la seva capacitat humana i en aquest sentit el
seu teixit associatiu diu molt d’ella. És per això que un any més la Trueta
ha estat present a la Mostra d’Entitats de Vic, un espai que permet
acostar el nostre dia a dia a la ciutadania i, al mateix temps, fomentar
l’intercanvi d’idees i d’iniciatives per compartir i enfortir els valors de
l’associacionisme i el voluntariat. Vam poder explicar la nostra feina a la
gent que va passar per l'estand i enguany també presentar-los els
productes que creem en el marc del nou projecte de gestió tèxtil.

.

En el marc de la Mostra, celebrada el passat 7 de
maig, la Trueta va participar també de la gimcana
lúdica, una iniciativa que pretén afavorir la
interacció i la coneixença entre visitants i entitats
a través de diverses proves. El repte que
proposàvem als participants va ser demanar-los
què veien en el logotip de la Trueta. Una careta,
un vaixell i el mar, un electrocardiograma, una
trompeta o un ull van ser algunes de les respostes
que vam obtenir. I vosaltres, què hi veieu?

UNA BIBLIOTECA INCLUSIVA

amb l'ajuda de la Taula d'Entitats de diversitat funcional

Les obres de la futura biblioteca Pilarín Bayés de Vic continuen a
bon ritme i ho fan tenint en compte la diversitat funcional dels seus
futurs usuaris. El passat 10 de maig diversos representants de les
associacions que formen la Taula d’entitats de diversitat funcional,
entre elles la Trueta, vam fer una visita d’obres al futur equipament
per tal de valorar l'accessibilitat del nou edifici i proposar
modificacions i adaptacions de l’espai abans que aquest obri les
seves portes. Associacions com l’ADFO o l’ONCE van posar èmfasi
en l’eliminació de possibles barreres arquitectòniques, mentre les
entitats que atenem a persones amb problemes de salut mental vam
apuntar la necessitat que el personal de la biblioteca sigui sensible i
estigui obert a la idiosincràsia de les persones amb discapacitat
derivades de problemes de salut mental. Per exemple que tingui
paciència si li demanen moltes vegades el mateix i cada dia.
:
*Taula diversitat funcional
Creada el juny de 2018, reuneix diverses
entitats sense ànim de lucre que treballen per
atendre persones amb diversitat funcional.
Un espai on compartir preocupacions i
treballar plegades per fer de Vic una ciutat
més oberta i inclusiva i millorar les condicions
de vida de les persones que conviuen amb
una disfuncionalitat, sigui física o mental.

DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE
les xifres de 2021

ALTERNA’T TINDRÀ LLOC EL 18 DE SETEMBRE
La comissió de Relació amb les Administracions Públiques de
la La Xarxa d’Economia Social i Solidària de la comarca
d’Osona (@XESSOsona) s’ha reunit aquest mes de maig i ha
posat data a la fira Alterna’t, aparador de les entitats i
empreses que en formem part. Serà el proper 18 de
setembre. Us anirem informant dels detalls!!

OSONAMENT ENS VISITA
Persones vinculades a Osonament han vingut a conèixer la Trueta, els hem
explicat quines tasques fem en cada un dels nostres eixos de treball: reciclatge,
inclusió social i cooperació amb països en via de desenvolupament.

FENT XARXA A FAVOR D'UN TÈXTIL MÉS SOSTENIBLE
@barcelonactiva té en marxa un programa d’impuls i
enfortiment del sector tèxtil sostenible anomenat
RevESStim el tèxtil i anualment organitza una jornada
per fer xarxa i fomentar l’intercanvi d’experiències en
el sector. Enguany s’ha dedicat a la digitalització i
l’economia circular per millorar la consciència social i
potenciar la transformació del tèxtil. La Trueta hi ha
assistit i ha aprofitat la jornada per presentar els
rotllos de cuina sostenibles a les assistents.
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