MEMÒRIA ANUAL 2010
Llibertat no és l’absència de compromís, sinó la capacitat d’escollir
i comprometre’t amb el que és millor per tu.
El Zahir
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Agraïm

A les entitats i institucions que han contribuït a realitzar la nostra tasca.

- Generalitat de Catalunya:

- Obra Social CAJA MADRID

Empresa i Ocupació

- Obra Social BANCAJA

Governació i Relacions Institucionals

- Fundació Puig-Porret

Salut

- Fibromiàlgia

Agència de Residus de Catalunya

- Fundació CREATIA

- Ajuntaments de Catalunya

- Fundació VIC

- Obra Social CAIXA MANLLEU

- Fundació ROVIRALTA

- Obra Social CAIXA SABADELL

- Consell Comarcal d’Osona

- Obra Social “La Caixa”

- Consell Comarcal Berguedà
- Fundación Caja Navarra

I a tots els socis col·laboradors per ser-hi.
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Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món Dr. Trueta, inscrita en el registre de
Fundacions amb el nº1.444, amb NIF G/62292545 i classificada com a Fundació
Benèfica de Tipus Assistencial.

- ONL (Organització no lucrativa).
- Economia Social.
- Entitat Col·laboradora de la ONU - PNUD (Programa Nacions Unides pel
Desenvolupament) - PDHL (Programa de Desenvolupament Humà Local) a Cuba.
- Entitat Col·laboradora del ICS (Institut Català de la Salut).
- Centre Distribuïdor a l’engròs de medicaments d’ús humà i la resta de productes
farmacèutics registrat amb número P-08000-88-2.
- Centre Especial de Treball “El Merma” amb el número T00200, a Vic i Berga
- Gestors de Residus amb el codi E-1240.11
- Autorització Transports de Residus T-1777.
- Membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions.
- Membre de la Federació Catalana d’Entitats per a la Inserció laboral de Persones
amb Malaltia mental “AMMFEINA”.
- Membre Xarxa Unesco Unitwin.
- Membre de l’Agrupament d’ONG de Catalunya.
- Membre d’AECI – Registre d’ONG pel Desenvolupament amb el número 1460.
- Membre de l’ACCD amb el número 35.
- Centre de formació (convenis amb la Universitat de Vic, amb l’Escola universitària
Creu Roja de Terrassa i amb el Consorci de Formació – Iniciatives Cercs –
Berguedà).
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• Presentació
Qui ajuda a qui? o Qui necessita a qui? Dues preguntes que en el cas de la Fundació
Humanitària Doctor Trueta, la nostra Trueta, poden quedar respostes si atenem tres
factors correlacionats entre ells. Aquests inputs són el Tercer Món, el Medi Ambient i els
treballadors / voluntaris.
S’ajuda al Tercer Món mitjançant l’enviament de material sanitari divers, que un cop arribat
al Congo, a Cuba entre d’altres destinacions, és ben rebut per la població local que ella
mateixa es distribuirà com cregui convenient i necessiti.
Es col·labora amb el Medi Ambient a partir del reciclatge de medicament que els voluntaris
o treballadors del centre realitzen.
La Trueta ajuda als usuaris del seu centre oferint-los una sortida laboral pels qui hi
treballen i una sortida més lúdica pels que hi fan hores de voluntariat. Tots ells malalts
mentals on tenen un sortida a la seva malaltia. Malalties mentals que l’únic que aporten als
usuaris és mal estar, trobar-ho tot negre, pensaments negatius entre d’altres
simptomatologies.
A partir de processos de producció senzills els usuaris reciclen el medicament i encaixen
material sanitari per poder ser enviat a països del Tercer Món i això dóna lloc a petites
sinèrgies on els treballadors de la Trueta poden interrelacionar-se entre ells creant així
grups d’amistat fora del centre. Aquests cercles d’amistat no tenen altre finalitat que crear
coalició de grup i enfortir les relacions, per poder desenvolupar el treball molt millor,
enriquint l’autoestima del voluntari i fomentant la participació entre ells.
I finalment els usuaris ajuden els usuaris. Tothom pot necessitar ajuda en algun moment
concret. Ajuda i seràs ajudat.
Qui ajuda a qui? o Qui necessita a qui? Simplement tothom necessita ajudar i tothom
necessita que se l’ajudi. Són variables bidireccionals on el nexe d’unió és la pròpia
Fundació Humanitària Doctor Trueta que fa de vincle entre el Tercer Món, Medi Ambient i
Treballadors / Voluntaris.
Voluntari de la Fundació Dr. Trueta
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• Gestió de Residus
Som Gestors de Residus autoritzats per l’activitat consistent en la valorització de residus:
fàrmacs, radiografies, material sanitari, material fungible, aparells òptics, ulleres, audiòfons,
paper-cartró, destrucció confidencial, tòners, material informàtic, Mòbils, piles, fluorescents,
RAEE’s
GESTORS DE RESIDUS: E-1240.11
CODI TRANSPORTISTES: T-1777
A la Fundació Dr. Trueta pensem que el progrés humà passa, també i sobretot, pel
respecte i mínim dany possible al medi ambient. Creiem que és bo donar segons i tercers
usos als objectes que encara són útils tant al centre (en oportunitats i benestar –
l’anomenat Primer Món) com a la perifèria (el Tercer Món).
No som els únics en recordar que els recursos de la Terra són limitats i que reciclar és
quelcom imprescindible.
Per acabar, no volem deixar de recordar que la Fundació Dr. Trueta va implementar la
recollida de fàrmacs a tot el Principat de Catalunya des dels seus orígens, tasca que ha
evitat que milers de tones de residu farmacològic anessin a parar als abocadors. De la
mateixa manera l’entitat ha donat la oportunitat a tots els ciutadans de Catalunya a
contribuir a la nostra tasca ecològica i ser més respectuosos amb el nostre planeta.
Tanmateix cal dir que tots els membres de la Fundació ens sentim plenament gratificats de
realitzar una tasca tant necessària.
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• Acció social
La Fundació Humanitària Dr. Trueta ha dedicat des dels seus inicis esforços en el camp de
la Teràpia Ocupacional amb persones amb problemes derivats d'una malaltia mental.
Aquest col·lectiu viu una dificultat especial per accedir al món laboral i, si ho
aconsegueixen, se'ls acostuma a encasellar en feines poc gratificants. Tot plegat afegeix
una patologia addicional a la malaltia mental ja que existeix una relació entre la salut de la
persona i les seves ocupacions.
La Trueta canalitza aquesta Teràpia Ocupacional a través de dos Centres Especials de
Treball ubicats a Vic i Berga.
Els usuaris d'aquestes instal·lacions treballen en activitats de reciclatge, classificació i
reutilització de diferents materials en una tasca que conjuga l'interès ecològic amb
l'humanitari.

El nostre objectiu és fomentar la integració social i laboral d’aquestes persones tot
contrarestant els afectes de la seva discapacitat i minusvalidesa i aconseguint que
siguin persones independents
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• Cooperació internacional

1 projecte a Àfrica
5 projectes a Amèrica Llatina i Carib
1 projecte a Àsia
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La Fundació humanitària Dr. Trueta és una entitat sense ànim de lucre nascuda per a
treballar en l’àmbit de la cooperació internacional.
L’acció humanitària portada a terme per la Fundació es desenvolupa en l’àmbit de la salut
(sobretot maternoinfantil i discapacitats), en estructures ja existents a la zona i amb
personal local, assegurant d’aquesta manera la continuïtat del projecte. Són centres que
reben un ajut per part del Govern del tot insuficient per poder fer front a les demandes,
destinats a persones pobres amb escassos o nuls recursos econòmics i que per tant
depenen, en gran part, de l’ajut humanitari.
Estem especialitzats en l’àmbit de la salut perquè gaudir d’una bona salut és el principal
pilar pel desenvolupament d’un país. Les inversions en salut estimulen el creixement
econòmic, que a la vegada fomenten el desenvolupament humà.
La Fundació, amb l’objectiu i finalitat primera de salvar vides humanes, porta a terme
projectes sanitaris donant suport a Dispensaris rurals, Centres Promotors de Salut,
Hospitals Provincials, Hospitals Materno Infantils, Centres de Paràlisis Cerebral i Centres
de Salut Mental de països en vies de desenvolupament, millorant l’accés a la salut i als
medicaments essencials per fer front a les necessitats detectades i millorar el procés
d’innovació tècnica i tecnològica que el sistema de salut afronta per mantenir la cobertura i
qualitat dels serveis Tanmateix cal tenir en compte que el material enviat per la Fundació
Humanitària Dr. Trueta correspon, bàsicament, a productes farmacològics de primera
necessitat sense els quals el treball diari de desenes de centres hospitalaris i d’atenció
primària no podria portar-se a terme.
Per aquest motiu podem dir que les trameses de la fundació tenen una doble vessant: per
una part satisfan unes necessitats sanitàries i permeten ajustar la despesa econòmica de
dits centres i per altra part permeten reinvertir el diner estalviat als centres en altres
conceptes.
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ÀFRICA
Àfrica és un continent que viu des de fa dècades en un intent de superar la pobresa
endèmica, tot i els importants recursos naturals amb els que compta. Cada any encapçala
les estadístiques negatives dels estudis sobre la infància, accés a l’aigua potable, violència
o refugiats. La pobresa afecta prop de 400 milions de persones en aquest continent. Però
a més, l’actual crisi econòmica mundial podria augmentar en 53 milions de persones més
en la pobresa als països en vies de desenvolupament, la majoria, de nou, a Àfrica, segons
dades del Banc Mundial.
A la multitud de malalties infeccioses que assolen el continent, hem d’afegir una mortalitat
materna i infantil encara molt elevada.

Projectes____________________________________________________________________

PAÍS: República Democràtica del Congo
Dotació de medicaments específics difícils d’aconseguir a la zona i necessaris per l’atenció
sanitària de la població, en el Dispensari de Kolokoso i l’hospital de Kingungi.

ÀSIA – COREA DEL NORD
Després de l’esfondrament de la URSS, Corea del Nord és un dels darrers països
d’economia col.lectivitzada i planificació centralitzada. L’aïllament del règim posa en
qüestió la fiabilitat i l’exactitud de les dades econòmiques. El 1997 s’estimava que la
renda per habitant era de 740$, i que des del 1990 el PIB havia disminuït a raó d’una
mitjana del 1’1% anual. Una sèrie d’inundacions i de males collites alternades el 199597 causaren l’extensió de la fam i la desnutrició i, per primera vegada, el règim nordcoreà hagué de demanar ajut humanitari

Projectes____________________________________________________________________

PAÍS: Corea del Nord
Suport als serveis mèdics de Pyongyang i poblacions rurals.
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AMÈRICA LLATINA
L’estructura socioeconòmica d’Amèrica Llatina es caracteritza per grans desigualtats
d’ingressos i la riquesa, la pobresa i el creixement volàtil.
Els pobles indígenes representen el 10% de la població de la regió i el grup més
desafavorit d’Amèrica Llatina. Si bé la incidència de la pobresa és alta, és particularment
severa i profunda entre la població indígena.

Projectes a Amèrica del Sud____________________________________________________

PAÍS: Perú
Enfortiment de les farmàcies de les Cases de Promotors de Salut Rural de Celendín,
Pucallpa i Chachapoyas.

Projectes al Carib_____________________________________________________________

PAÍS: Cuba
Enfortiment del sistema de salut i atenció als Hospitals Provincials de Santiago de Cuba.

PAÍS: Cuba
Suport a la xarxa de farmàcies i òptiques de la Província de Guantánamo.
PAÍS: Cuba
Suport a les necessitats farmacològiques i materials al Centre Geriàtric i Banc de Recursos
del Convento de Belén, Havana Vella.

PAÍS: Cuba
Centro de Rehabilitació de Paràlisis Infantil “Senen Casas Regueiro”, Habana Vieja.

11

Fundació Humanitària Dr.

Trueta

Memòria Anual 2010

• Destacats
La Trueta envia gairebé 3 tones de material sanitari a l’Orient cubà.
La Fundació Humanitària Dr. Trueta ha enviat un contenidor ple de material sanitari a
Cuba, concretament a diferents hospitals i centres mèdics de les províncies orientals de
Santiago de Cuba i Guantánamo, les més pobres de l’illa. En el carregament hi ha des de
llits, matalassos i cadires de rodes fins a ulleres, bosses de colostromia o bolquers. En
total, 2.745 quilos de material que a preu de mercat està valorat en més de 30.000 euros.
La Direcció Provincial de Salut de Santiago de Cuba, l’organisme que s’encarrega de
gestionar els centres de la regió, rebrà bona part del material que ha recollit la Trueta. S’hi
ha enviat fins a 24 llits i matalassos, 13 cadires de rodes, 10 caminadors, una camilla,
crosses, roba hospitalària, més de 5.000 bolquers i unes 10.000 unitats de bosses de
colostromia i d’orina. L’altre beneficiari del carregament és la Direcció Provincial d’Òptica i
Farmàcia de Guantánamo. Cap allà s’hi ha enviat 37 caixes d’ulleres les quals milloraran la
visió de més de 3.500 persones. Aquesta entitat s’encarrega de repartir les ulleres en
funció de la seva graduació a les persones de la província amb problemes a la vista.
Surten de la Trueta un miler de quilos de material sanitari per als hospital nordcoreans.
La Fundació Humanitària Dr. Trueta ha enviat un contenidor de material sanitari amb destí
a Pyongyang, la capital de Corea del Nord. Es tracta de gairebé un centenar de caixes de
material i roba sanitària, en total 1.070 quilos, que ajudaran a pal·liar les escassetats dels
hospitals del país més aïllat del planeta. El nou carregament d’ajuda humanitària arriba en
un moment especialment delicat per Corea del Nord, que s’enfronta a una nova escalada
de tensió amb els seus veïns del Sud i la comunitat internacional així com a una
remodelació del règim. La Trueta és l’única ONG del país que treballa a Corea del Nord.
Corea del Nord té una població superior als 23 milions de persones que viu en l’ostracisme
imposat pel règim de Kim Jong-il. Els constants desafiaments nuclears del seu govern i les
males relacions amb Corea del Sud; també la mà dura de la dinastia comunista, obliguen
al país a viure sovint sota l’embargament internacional i en una economia precària on la
fam i les escassetats són moltes.
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El carregament consisteix en material fungible, com agulles, benes, sondes, bosses
d’orina, esparadrap o guix. També hi ha roba sanitària per vestir el personal dels hospitals
així com llençols per als llits.
L'Ajuntament de Sabadell en col·laboració amb la Trueta impulsa un nou servei de
recollida d'ulleres amb finalitat solidària.
Els centres cívics, les biblioteques municipals i les tres deixalleries de Sabadell han
instal·lat contenidors de la Fundació Humanitària Dr. Trueta on es poden dipositar ulleres
de vista i de sol, ja siguin graduades o no. L’objectiu principal d’aquest nou servei, a banda
de reduir les necessitats de matèries primeres i l’impacte ambiental que implica llançar les
ulleres a les escombraries, és col·laborar en el projecte Trueta per resoldre casos de
pacients amb deficiències visuals en una de les zones més deprimides de l'illa de Cuba.
Una acció que forma part del Programa de Desenvolupament Humà Local de les Nacions
Unides.
El president de la Trueta, Carles Furriols; la regidora de Cooperació i Solidaritat de
l’Ajuntament de Sabadell, Concha Manzano; i el regidor d'Espai Públic, Paco Bustos, han
signat un conveni de col·laboració per engegar aquest nou servei de recollida d’ulleres.
La suma d’una ciutat com Sabadell a aquest projecte suposarà un gran pas per al seu
desenvolupament.
Caja Navarra promou sis projectes d'inserció laboral i cooperació de la Trueta.
Caja Navarra, pionera en banca cívica, aposta per una total transparència a l'hora de
gestionar la seva obra social. A través de la iniciativa "Tu esculls. Tu decideixes" són els
clients de l'entitat qui trien a quins projectes destinen els seus diners. Entre els molts
projectes que s'hi poden trobar n'hi ha sis de la Trueta. Dos d'ells estan relacionats amb el
servei de teràpia ocupacional i inserció laboral que portem a terme en els nostres centres
especials de treball de Gurb i Berga. Els altres quatre s'emmarquen en la tasca de
cooperació a Perú, Cuba i el Congo.
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El Consell Comarcal d'Osona dóna 4.600 euros a la Trueta per a medicaments
destinats a nens amb paràlisi cerebral de Cuba.
Els diners s’han destinat a donar cobertura mèdica i sanitària al centre de recuperació de
paràlisi cerebral infantil Senen Casas Regueiro de l'Havana Vella. Aquest centre acull una
quarantena de pacients d'entre 1 i 18 anys que a diari necessiten prendre’s una medicació
concreta per controlar el seu cos i poder portar a terme una rehabilitació física i
neuropedriàtica.
El Senen Casas és una institució que depèn de la Direcció Municipal de Salut l’Havana
Vella i que compta amb una àmplia plantilla de professionals per oferir la màxima cobertura
als seus residents. Hi ha des d'un fisioterapeuta a un treballador social i també hi treballen
un logopeda, un psicòleg,un pedagog i diversos cuidadors. La seva farmaciola, però, no
està tant ben abastida.
L'embargament internacional que pesa sobre l'illa fa que sovint els estocs de medicaments
i material sanitari siguin clarament insuficients. Uns fàrmacs que són imprescindibles per
controlar les afeccions dels residents al Senen Casas. La paràlisi cerebral, així com altres
malalties degeneratives del sistema nerviós central i patologies neurològiques que es
tracten al centre, provoquen convulsions, tremolors, baveig i espasticitat. Sense una
medicació diària, els pacients no poden estabilitzar-se ni rebre un tractament de
rehabilitació física i neuropediàtrica.
La Trueta, com a centre distribuïdor de medicaments a països en vies de
desenvolupament, ha comprat els fàrmacs sol·licitats directament a la indústria
farmacèutica i ha tramitat els enviaments amb els permisos d’exportació necessaris.
Els Normals tornen a escena, aquest cop a Viladrau.
El grup de teatre Els Normals han presentat exitosament Instants a Vic, Barcelona i
Viladrau “Instants” és una obra sincera i directa que recull en gags moments de la vida en
què tots ens podem sentir identificats. L’amor, el desamor, les pors que ens immovilitzen,
el fer-se gran... Una obra que ens parla de la realitat i que està interpretada per una
desena d’actors i actrius amb malaltia mental que reivindiquen a l’adjectiu descapacitats li
sobra el prefix des.
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• Informació econòmica

La Fundació obté els ingressos de 3 vies diferents:

38%
53%
9%

Prestació serveis

Fons públics

Fons privats

Els ingressos obtinguts, els hem destinat a les 3 activitats principals que defineixen la Fundació

37%

60%
3%

Inserció laboral

Cooperació

Gestió de residus

15

Fundació Humanitària Dr.

Trueta

Memòria Anual 2010

• Contacta’ns

Seu Social:

C.E.T “El Merma”:

C/ Canigó, 33. 08500 Vic

C/ Barcelona, 23. 08600 Berga
Tel. 938210400
www.trueta.cat
laia@trueta.cat

C.E.T “El Merma”:

Botiga TAM TAM

Polígon Industrial “Mas Galí”

Pg. Sant Joan, 154. 08560

C/ Narcís Monturiol, 31. 08503

Manlleu

Gurb
Tel. 938869276
www.trueta.cat
trueta@trueta.cat
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Fundació Humanitària pel 3r i 4t món Dr. Trueta
C/ Narcís Monturiol, 31
08503 Gurb
Tel : 93 886 92 76 Fax: 93 889 13 97
www.trueta.cat
http://www.facebook.com/Trueta
http://trueta.blogspot.com/
trueta@trueta.cat
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