
Setembre treu el nas i després d’unes merescudes vacances és hora de 
tornar a la feina i aprovisionar-se per a la nova temporada. A l’Atelier de 
la Trueta trobareu tot allò que us pot fer falta: roba, sabates, 
complements de moda, mobles, objectes per a la llar, llibres... Tot de 
segona mà o productes manufacturats a partir de materials reciclats i a 
preus assequibles. L’Uma us espera amb nous horaris, de dilluns a 
divendres de 9.30 a 13.00h i els dissabtes de 10.00 a 13.00h i de 17.00 
a 20.00h.

.

la Trueta al Dia
sEteMBre2022 

l'Uma us espera a l'Atelier
NOVA TEMPORADA, NOUS HORARIS



L’Ajuntament de Vic va ser l’amfitrió el passat 6 de 
setembre d’una trobada que va aplegar al voltant d’una 
taula representants d’entitats socials de Vic i de la 
Fundació «la Caixa» amb l’objectiu de conèixer de primera 
mà les convocatòries de subvencions de l’Obra Social de 
l’entitat bancària. Els diners que entitats i organismes 
privats o públics com aquest destinen a programes socials 
són una eina important per tirar endavant la nostra tasca.

 trobada amb Fundació «la Caixa»
FINANÇAMENT PER AVANÇAR

REUNIÓ A VIC ENTRE XEISOR I TREBALL

El secretari del Departament de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, i el director 
general d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, Josep Vidal i Fàbrega, 
es van reunir el 16 de setembre amb Xeisor, xarxa d'entitats d'inserció sociolaboral 
d'Osona i del Ripollès. XEISOR és una xarxa d'entitats que fomenta una societat més 
justa i solidària mitjançant la cooperació i el treball conjunt amb l’objectiu últim de 
millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i/o en risc 
d'exclusió social d'Osona, i oferir-los possibilitats d'inserció en tots els àmbits.

la inserció sociolaboral, el rerafons de la trobada

La Fundació Trueta ha participat en el desè aniversari de l’entitat Projecte Aurora, 
amb qui col·laborem en el marc d’un programa de voluntariat internacional. La 
celebració va consistir en un espectacle multidisciplinar i nosaltres hi vam ser 
presents en una taula de conversa que sota el títol Ciutats invisibles volia donar 
visibilitat a col·lectius sovint ignorats per la societat com les persones amb problemes 
greus de salut mental. 

10 ANYS DE PROJECTE AURORA
la inserció sociolaboral, el rerafons de la trobada

https://twitter.com/hashtag/Vic?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/inserci%C3%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ripoll%C3%A8s?src=hashtag_click


participa a la quarta fira d’economia social i solidària d’Osona
LA TRUETA «alTERna't» A MANLLEU

Sortir al carrer, compartir experiències, conèixer i aprendre uns dels 
altres. La Trueta ha participat aquest setembre a la quarta edició de la 
Fira alTERna’t, punt de trobada de l’economia social i solidària 
d’Osona. Hem donat a conèixer els nostres productes, serveis i 
activitats en una de les parades ubicades al passeig del Ter però també 
hem après dels nostres companys, una vintena d’entitats que treballen 
en diferents sectors com l’alimentació, l’edició o l’educació i prevenció 
sexual.

L’eix central de la fira d’enguany han estat les comunitats 
energètiques, instruments clau en la transició energètica i la lluita 
contra l’emergència climàtica, en la implementació de les quals Osona 
està sent pionera.

DONACIÓ A ABARAKA
 
 

Material sanitari per a Gàmbia
  

La Trueta ha col·laborat amb l’associació 
Abaraka Bake amb un donatiu de material 
sanitari que té com a destí l’escola de Jali. 

L’entitat assentada a Sant Julià de Vilatorta fa 
12 anys que treballa a favor de 

l'empoderament de les dones i l'educació i 
desenvolupament dels nens i nenes d’aquest 

poble gambià. La caixa entregada contenia 269 
unitats de tisores, gasses, pinces, kochers i 

apòsits, amb un valor a preu de mercat de prop 
de 350 euros. Aquest material servirà per 

abastir la infermeria de l’escola, que acull al 
voltant de 250 alumnes. Abaraka s’encarregarà, 

gràcies a la col·laboració d’una infermera 
voluntària, de la formació de dos mestres del 

centre en cures de primers auxilis.
 



Roba apta per a botigues de 2º mà
55%

Roba no apta per a la venda
45%

EL PROJECTE TÈXTIL HA PERMÈS
REUTILITZAR UN 55% DE ROBA QUE
HAGUÉS ACABAT A LA DEIXALLERIA

 

DOCUMENTS 
DESTRUÏTS

FÀRMACS 
GESTIONATS

ROBA PROCESSADA

9.600KG

11.140 KG

ROBA 
PROCESSADA

487,4 KG
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“La solidaritat és 
la tendresa dels 

pobles”
 Gioconda Belli

http://www.trueta.cat/
http://www.trueta.cat/
https://twitter.com/TruetaVic
https://twitter.com/TruetaVic
https://www.facebook.com/TruetaVic
https://www.facebook.com/TruetaVic
https://t.me/trueta
https://t.me/trueta
https://www.mundifrases.com/tema/solidaridad/
https://www.mundifrases.com/tema/ternura/

