
Diuen que el temps passa volant i, com aquell qui no 
vol la cosa, un dia, mirem enrere i ja han passat un bon 
grapat d’anys. El 23 d’octubre de 1993 va néixer la 
Fundació Dr. Trueta amb l’ambiciós objectiu de 
contribuir a fer un món més just. Durant aquests 29 
anys no hem defallit en la nostra fita, i dia rere dia 
treballem per aportar el nostre granet de sorra en el 
que creiem: la cura del medi ambient, la inserció 
laboral de persones amb problemes de salut mental 
greus i la cooperació al desenvolupament. 

Una lluita constant que esperem que continuï molts 
anys més!

la Trueta al Dia
oCtuBre2022 

la Trueta compleix 29 anys de vida
ANYS I ANYS... PER MOLTS ANYS!!!



Una delegació del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) va visitar 
el passat 27 d’octubre la nostra seu per conèixer en viu el 
treball que fa la Trueta i per parlar de nous projectes. 
Actualment el CHV és client de la fundació - li prestem el 
servei de gestió de residus confidencial, medicament i tèxtil- i 
en un futur pròxim esperem ampliar aquesta col·laboració. Hi 
estem treballant i us ho explicarem bé quan estigui tot lligat.

i a parlar de nous projectes

EL CHV VE A CONÈIXER LA TRUETA

LA TERESA ES JUBILA

Aquest mes d’octubre hem dit adéu amb gran tristesa a una 
de les treballadores històriques de l’entitat. La Teresa ha fet 
65 anys i s’ha jubilat. Va arribar a la Trueta el 2001 i 
després de més de 20 anys amb nosaltres ara comença una 
nova etapa, en la qual tots li desitgem molta sort. Et 
trobarem a faltar Teresa!

després de més de 20 anys amb nosaltres



Roba no apta per a la venda
58%

Roba apta per a botigues de 2º mà
42%EL PROJECTE TÈXTIL HA PERMÈS 

REUTILITZAR UN 42% DE ROBA QUE 
HAGUÉS ACABAT A LA DEIXALLERIA
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ROBA PROCESSADA

3.668 KG

8.487 KG

ROBA 
PROCESSADA

156,4 KG
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“L'empremta d'un 
somni no és menys real 
que la d'una petjada.”

 
 

George Duby
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