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Qui som

La Fundació 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. 

Empoderar les persones amb 
problemes greus de salut 
mental en un entorn laboral en 
el qual no prevalgui la seva 
productivitat sinó les persones 
i les seves necessitats.

Missió
Volem ser un referent de la 
inserció sociolaboral de les 
persones amb problemes 
greus de salut mental.

Visió

Respecte cap a totes les 
persones
Compromís mediambiental i 
foment de la reutilització
Transparència

Valors



Organigrama
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Gestió de residus
La Fundació Trueta va ser pionera l’any 1993, en la recollida
selectiva de medicaments amb la distribució de contenidors de
recollida de medicaments a tots els Centres d’Atenció Primària de
Catalunya. Activitat que actualment portem a terme en
col·laboració amb SIGRE (Sistema Integrado de Gestión y
Recogida de Envases).

Des d’aleshores, ens hem professionalitzat en el sector de residus, i
oferim serveis de gestió de diversos residus i de destrucció de
documents confidencials.

Compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), on es recull que el desenvolupament ha d’equilibrar la
sostenibilitat social, econòmica i ambiental, la nostra activitat
s’adequa del tot als ODS, especialment a:

Objectiu 12. Producció i Consum Responsables

Per aconseguir un creixement econòmic i desenvolupament
sostenible, és urgent reduir la petjada ecològica mitjançant un
canvi en els mètodes de producció i consum de béns i recursos.
La gestió eficient dels recursos naturals compartits i la manera com
s’eliminen les deixalles tòxiques i els contaminants són vitals per
assolir aquest objectiu. També és important requerir a les
indústries, els negocis i els consumidors a reciclar i reduir les
deixalles. 

-Reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant
activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització



Gestió de residus
Durant l’any 2021, vam recollir un total de 

248.247,6 Kg de residus
 

Amb els residus de 
medicaments i parafarmàcia, 
fem una classificació manual 
dels diferents residus que hi 
poden haver: paper/cartró, 
vidre, plàstic, metall, tòxics, 
citotòxics, aerosols, agulles, 
material sanitari, cosmètics, 

nutrició, impropis
 



Gestió Tèxtil
El sistema socioeconòmic actual, basat en la producció i consum de
masses, requereix una gran quantitat de recursos naturals i genera
una elevada quantitat de residus, entre ells la roba. Davant
aquesta evidència, a la Trueta des de fa tres anys, aprofundim en
el reciclatge de la roba, i en aquella peça que no és apta per posar
a la venda a les botigues de segona mà que tenim a Vic i Manlleu, li
traiem les fornitures (botons, cremalleres, sivelles, cordills,...) i
transformem el teixit en una altra peça que pugi tenir un ús
diferent.
Des de fa 20 anys, i amb la finalitat d’allargar la vida útil dels
productes, vam obrir dues botigues de segona mà a Vic (C. Canigó,
33) i a Manlleu (Avda. Roma, 123) on hi podeu trobar roba de
vestir, tèxtil de la llar, utencilis i parament de la llar, objectes de
decoració, i llibres. 
Unim reutilització i benestar social, oferint una segona oportunitat a
les persones i els productes.

Aquesta activitat, entronca amb l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible número 8. “Treball digne i creixement econòmic”,
objectiu que exigeix la promoció de les activitats productives, el
turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació,
l’emprenedoria i les microempreses i pimes. Requereix avançar cap
a una economia més desmaterialitzada i circular, i assumir
determinats compromisos socials, amb l’ocupació de qualitat, amb
la seguretat en la feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot
en les persones joves



Gestió Tèxtil

Roba botigues
67.9%

Roba NO APTA 
32.1%

Deixalleria
66.1%

Teles
32.5%

Fornitures
1.4%

Dels 2.760 Kg gestionats
durant l'any 2021, 1.875
kg es van posar a la
venda a les botigues de
2a mà. La resta, 885 kg
era roba no apta per la
venda.

Dels 885 kg de roba no apta
per la venda, es van aprofitar
12 kg de fornitures, 287 kg de
teles i 584 kg es van portar a
la deixalleria.

El projecte tèxtil ha permès
reutilitzar un 34% de roba que
hagués acabat a la deixalleria



Inserció Laboral
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 i la
destrucció de documentació confidencial, potenciem les seves
capacitats.

Persones contractades al CET (Centre Especial de Treball)12

10

Persones voluntàries5

Persones vinculades al SVT (Servei de Voluntariat Terapèutic)

Alumnes de pràctiques del Grau d'Educació Social de la UVic-Ucc3

Alumnes de l'escola Sagrats Cors de Torelló 3



Inserció Laboral

La Fundació Trueta disposa de dos serveis dirigits a persones amb
problemes de salut mental greus:

-CET (Centre Especial de Treball): 
Al 2021 es mantenen els 12 llocs de treball, oferint una estabilitat laboral
a les persones contractades. Durant aquest any no hi ha hagut cap
baixa i s’ha mantingut la plantilla.

-SVT (Servei de Voluntariat Terapèutic):
Les restriccions a causa de la pandèmia encara són vigents, però a poc
a poc s’han anat incorporant persones voluntàries al SVT (Servei de
Voluntariat Terapèutic). Durant l’any 2021 s’ha atès presencialment  un
total de 10 persones voluntàries amb problemes de salut mental greus.
Resten 6 persones que encara no s’han incorporat al servei degut a la
pandèmia, però es fa un seguiment telefònic de forma periòdica per
mantenir el vincle amb la Trueta.

Objectiu 10. Reducció de les desigualtats.

El 63’2% de les persones ateses són persones amb problemes de salut
mental greus essent un dels col·lectius amb la taxa d’atur més elevada.
La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment
reconeguda va ser del 28'5% (el 69'9% per a les persones sense
discapacitat) l'any 2020 (IDESCAT).
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121

SERVEIS

Tones de fàrmacs 
gestionats

70
Tones de 

documents destruïts

2.7
Tones de 

roba gestioanda



Dades Econòmiques



Cooperació al 
Desevolupament

Gràcies a les subvencions en Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de Vic i del 
Consell Comarcal d’Osona, vam poder equipar una sala de neonatologia al Dispensari 
Vedruna del barri de N’Djili a Kinshasa, a la República Democràtica del Congo, per poder 
oferir una atenció especialitzada als nens prematurs i a les mares amb parts complicats. 
També es van realitzar 6 cursos especialitzats en cures assistencials materno-infantils als 
professionals del centre.

El projecte vol garantir l’accés de la població del barri de N’Djili a un centre de salut de 
qualitat, millorar els serveis de salut materno-infantil, oferir una atenció integral a la infància, 
i pal·liar les necessitats sanitàries que hi ha al barri per manca d’infraestructures.

La Fundació Trueta fa més de 20 anys que col·labora amb les Germanes Vedruna a les 
missions de la R.D.Congo. Des de llavors, hem col·laborat en una vintena de projectes 
sanitaris, dirigits a gestionar i rendibilitzar els centres de salut que dirigeixen les Germanes 
Vedruna. Des del mes de febrer 2016, data en que es va inaugurar el Dispensari-Maternitat 
de N’Djili, portem a terme projectes de formació en dret a la salut de les dones. A finals del 
2017, vàrem iniciar la construcció d’un cobert al pati del dispensari, finalitzant la primera fase 
el mes de febrer 2018, i la segona el mes de maig del 2020. La construcció del cobert 
responia a la necessitat de disposar d’una zona ombrívola on les dones que ingressen al 
dispensari, principalment per parir, puguin realitzar les tasques diàries (als hospitals de la 
RDCongo, les pacients s’han de portar i fer el menjar i rentar-se la roba de llit) .

ENFORTIMENT DE LA SALUT MATERNO-INFANTIL AL 
CENTRE DE SALUT VEDRUNA DEL BARRI DE N’DJILI

Sala de parts Dispensari



Col·laboracions

CONVENIS

Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Vic
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Consorci Hospitalari de Vic i Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona (Osonament)

Alterna’t – Economia Social i Solidària d’Osona
Ammfeina – Inclusió Laboral, Salut Mental
Coordinadora catalana de fundacions
Coordinadora del voluntariat d’osona
Taula d'entitats de diversitat funcional de Vic
Cens d'entitats de foment de la llengua catalana

El camí de la Fundació no seria possible sense la implicació i la 
col·laboració dels treballadors, voluntaris, persones anònimes, socis, 
organitzacions i empreses, que per sort sou moltes i no us podem 
anomenar una a una,  que dia a dia ens oferiu el vostre temps i 
confieu en nosaltres. A tots vosaltres, GRÀCIES!

AGRAÏMENTS

FORMEM PART DE

SUBVENCIONS

Ajuntament de Vic
Consell Comarcal d’Osona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball



 8 Març: dia de les dones treballadores

 17/març Comiat estudiants pràctiques Grau Ed. Social UVic-Ucc

 23/abril: Celebrem Sant Jordi regalant un llibre a cada treballador



 28/abril: Xerrada a l'escola Montserrat de Manresa

 8/maig: 17a Mostra d'Entitats de Vic

 3/maig: Formació prevenció de riscos laborals



 26/octubre: Donem les gràcies al Club Rotary Vic-Osona pel projecte Il·lusions a Taula

 10/novembre: Visita IES Moianès 

6/octubre: Fira de Benvinguda als estudiants de la UVic-Ucc 

 29/desembre: Servei Comunitari Sagrats Cors Torelló 



GRÀCIES!

c/ Canigó, 33
08500 Vic

93 886 92 76

621 20 59 11

nuria@trueta.cat

www.trueta.cat

@TruetaVic

https://www.instagram.com/truetavic/
https://www.facebook.com/TruetaVic
https://www.linkedin.com/company/truetavic/
https://t.me/trueta

