
La col·laboració entre la Trueta i el Consorci Hospitalari de Vic 
s’amplia amb la confecció de 150 bosses de roba que serviran 
per portar els socs dels professionals de la bugaderia al centre. 
Les noves bosses permetran substituir les actuals, que són de 
plàstic i no reutilitzables. A més, estan fetes a partir de llençols 
i bates estripades que el consorci havia de llençar. S’evita així 
un doble malbaratament de recursos i, al mateix temps, la seva 
confecció permet apuntalar la inserció laboral de persones amb 
discapacitat derivada de problemes de salut mental. 

Triple benefici al capdavall!

la Trueta al Dia
nOvEmBre2022 

la Trueta confecciona 150 bosses reutilitzables pel CHV
DE LA BUGADERIA ALS PEUS SENSE PLÀSTICS

La iniciativa va sorgir a petició dels professionals de l'Àrea 
Quirúrgica de l'Hospital Universitari de Vic. Per ara s’ha 
implantat a la Clínica de Vic, però s'espera poder-lo fer 
extensiu a la resta de centres del Consorci. Una clara aposta 
per l'economia circular que se suma al treball conjunt que el 
Consorci i la Fundació ja desenvolupen actualment, mitjançant 
els serveis de gestió del paper confidencial, la custòdia de 
documents i la gestió dels residus de medicaments caducats.



Elaborem làmpades pel Mercat Medieval
IL·LUMINATS PER LA TRUETA

L’edició d’enguany del Mercat Medieval 
de Vic estarà il·luminada, en part, gràcies a 
la fundació Dr. Trueta. Treballadors del 
nostre centre d’inserció laboral han 
elaborat làmpades de vímet que 
s’utilitzaran per decorar els carrers de la 
ciutat durant aquest popular 
esdeveniment.

RESGUARDATS DEL FRED
Confeccionem cases per a gats

Ha costat però, poc a poc, el fred va traient el nas i una colla de voluntaris 
externs a la Trueta que col·laboren en diferents protectores se les han 
empescat perquè els gats del carrer dormin calentons. Reciclen caixes de 
porexpan que nosaltres hauriem llançat a la deixalleria i les transformen en 
llars perquè els gats puguin passar-hi les nits d’hivern.



Alumnes del Moianès visiten la Fundació
SENSIBILITZAR EN LA INSERCIÓ LABORAL

Un dels compromisos de la Trueta és 
sensibilitzar les futures generacions en els 
àmbits de treball en els que ens movem. Així, 
el passat 22 de novembre, vam rebre la visita 
dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’atenció a les persones en situació de 
dependència de l’Institut del Moianès. Van 
venir a visitar la fundació i conèixer la tasca 
que portem a terme.

VOLUNTARIS INTERNACIONALS
Han passat tres dies a la Trueta per conèixer la nostra feina

Joves danesos d’entre 16 i 17 anys van participar del 2 al 4 de novembre en una nova edició del programa de voluntariat 
internacional del Projecte Aurora que permet a alumnes europeus conèixer a través de la nostra feina un model d’economia 
social i solidària. En concloure l'estada han destacat la importància de la inserció de persones amb problemes de salut mental 
greu en descobrir que aquesta circumstància no és un impediment a l’hora de treballar.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/?p_id=1570&estudi
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/?p_id=1570&estudi
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/?p_id=1570&estudi


Caminada popular en favor de les persones amb diversitat funcional
FEM CAMÍ

El passat 27 de novembre vam participar a la 4ª caminada 
popular Fent Camí, organitzada en motiu del Dia Internacional 
de les Persones amb Diversitat Funcional. Amb tres 
recorreguts a l’entorn de Vic, vam caminar per promoure els 
drets i el benestar d’aquest col·lectiu i garantir la seva inclusió 
tant en la vida social com cultural i professional de la ciutat. La 
jornada va ser organitzada per la Taula de la diversitat 
funcional i l’Ajuntament de Vic.

L’ADVENT DE LA TRUETA
Us acompanyem fins Nadal amb el nostre projecte i serveis

El compte enrere per arribar a Nadal ja ha començat i 
el calendari d’advent és el millor aliat per no 
descomptar-nos en aquesta recta final cap a una de 
les festivitats més sonades de l’any. La Trueta ha 
creat el seu particular calendari d'advent per 
presentar-vos el nostre projecte i els serveis que 
oferim. L’anirem desvetllant de l’1 al 24 de desembre 
a través de les nostres xarxes socials.
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“A la naturalesa no hi ha 
recompenses ni càstigs, hi ha 

conseqüències”
 
 

Bob Ingersoll

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

