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«Aviat, amb una Catalunya independent,
tindrem ﬁnançament per ajudar més gent»
Carles Furriols és el fundador de Fundació Humanitària Dr. Josep Trueta de Vic
Montse Mir.- Carles Furriols,
metge de professió, va fer
cursos de medicina tropical
a l’Hospital Clínic amb el dr.
Corachán i va començar a viatjar pel món. Després de tornar a casa i muntar una família decideix crear la Fundació
Humanitària pel tercer i quart
món Doctor Trueta de Vic, que
aquests dies celebra els seus
20 anys.
Per què decideixes especialitzar-te en medicina tropical?
Des de sempre tenia un interès
clar per saber què passava al
món i vaig pensar que era una
bona manera de conèixer moltesles diferents realitats.
De seguida t’impliques en
entitats solidàries com Metges Sense Fronteres?
Sí, vaig conèixer aquesta entitat i, com que a Barcelona encara no hi havien arribat, vaig
anar cap a París. Em van donar feina, però hi vaig estar un
temps reduït i després em vaig
implicar amb Metges del Món,
que també eren a França. Amb
ells vaig fer algunes voltes pel
món, sobretot en països d’allò
que anomenem tercer món.
I després tornes a Vic?
Sí, torno a casa i munto una
família i, és clar, vaig deixar la
medicina tropical i vaig començar a fer de metge de capçalera
i també vaig fer un tast de medicina forense.
Però continues tenint la inquietud de fer coses per la
gent, especialment del tercer
món?
Sí, això ho porto a dins. El 23
d’octubre del 1993 constituïm
en un despatx de la plaça de
Vic l’Associació Humanitària
Dr. Josep Trueta, que més tard
va ser Fundació i que s’ha con-

Actualment quants serveis ofereix la Trueta?
En aquests moments a de la Fundació hi ha una vintena de treballadors, tots persones amb algun
tipus de malaltia mental, que estan
dividits entre els centres de Vic i el
de Berga. El probelma és que ara
vertit en el meu quart fill.
Quins objectius tenia aquesta entitat?
D’entrada la Trueta va néixer de la inquietud d’una colla de gent amb idees
separatistes que vam creure que seria
bo que a Catalunya es crees una ONG
que tingués relacions amb països del
tercer món i buscar vies de suport, estudi, etc. La idea inicial era fer recollida
selectiva de fàrmacs, gestionar-los i
després fer-ne enviaments a llocs del
tercer món on siguin necessaris. De fet
vam ser pioners en recollida de fàrmacs
a Catalunya i també l’Estat espanyol.
Però quin tipus de fàrmacs?
Tots, des dels inicis nosaltres hem repartit contenidors perquè la gent hi dipositi els medicaments que no usa. Si
són caducats van cap a un vessant de
destrucció, i els que estan en bon estat
es classifiquen es posen en caixes ben
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fa anys que les ajudes de les administracions estan congelades per la
creació d’aquest tipus de llocs de
treball, però esperem que aviat amb
una Catalunya independent tindrem
capacitat financera per ajudar més
gent i aquest tipus de tasques tornarà a ser una realitat.
maques i s’envien al tercer món. Sempre amb la premissa de tractar amb
dignitat a la pobresa i, per tant, que els
fàrmacs hi arribin amb caixes netes,
agradables, etc.
Quin va ser el primer lloc n va arribar
la Trueta?
Va ser un enviament de 500 quilos de
medicaments que es va fer a un poble
del Senegal. Allà hi havia un capellà català que hi vivia, ens va fer conèixer les
seves necessitats i vam creure que era
un bon lloc per començar.
Després d’aquest primer enviament
on heu pogut arribar en aquests més
de vint anys?
Al llarg d’aquests anys hem estat a molt
països, més d’una vintena. Actualment,
però, no som a gaire llocs perquè la
Fundació Trueta també ha patit aquesta crisi ferotge que afecta tantes famílies. Actualment som al Congo Belga,

el Perú, Cuba i Corea del Nord.
Però en tots els llocs on hem
estat encara hi tenim amics, hi
hem estat i hem constat que
les donacions que es feien arribaven allà on calia.
La relació amb l’administració com ha estat, ha faltat
col·laboració?
La relació amb administració,
institucions i organismes com
les obres socials de les Caixes,
que ja no existeixen, ha estat
molt positiva. És evident que hi
hagut una baixada del finançament en els últims quatre anys
importantíssima, però això es
deu al context actual.
De fet, fa molt temps, la Trueta va arribar a un punt de crisi
quasi sense retorn, oi?
Sí, va ser al 2005, en aquell moment vam deixar de rebre un finançament amb el qual comptàvem, això va ser un error meu
de previsió, i ens vam quedar
amb un deute molt gran. Llavors vam fer una reconversió
molt dura i vam començar a
gestionar la Trueta com una
empresa. Al llarg de cinc anys
vam aconseguir tornar tot el
deute i, per tant, consolidar la
Trueta.
És en aquest moment quan
comences a dedicar-te exclusivament a la Fundació?
Sí, fins llavors anava compaginant les dues coses, la meva
feina de metge i la Trueta, i en
aquest moment vaig decidir
deixar la meva feina per dedicar-me exclusivament a gestionar la fundació, perquè era
necessari que hi hagués una
persona dedicada al 100% a
fer aquesta reconversió que
dèiem.
Vau començar al tercer món,
però també treballeu a casa?
Fa 15 anys que la Trueta va

Carles Furriols: Metge,
vigatà i independentista
Nascut a Vic el juliol 1956, és
el sisè d’una família de 8 germans i es considera «vigatà i
independentista». Va estudiar
Medicina a Barcelona i, segons
diu «em va costar molt, perquè
és una carrera que requereix
estudiar molt». Una vegada llicenciat va començar a encarar
la seva carrera cap a la Medicina
tropical. Va treballar amb Metges sense fronteres a la guerra
d’Angola, amb metges del món
a la crisi d’Haití i en un camp
de refugiats de San Salvador a
Hondures. Després de tornar a
casa, el 1993 es converteix en
un dels fundadors de la Fundació Humanitària Dr. Josep Trueta
de Vic per complir el seu somni
de treballar per persones «amb
greus necessitats».

crear la xarxa quart món i ja el
2005, per exemple, vam ajudar
amb medicaments 1.500 famílies
catalanes. I ara, amb l’Ajuntament
de Vic, encetem aquest Banc de
Medicaments que acaba de néixer
per la gent de Vic.
Però es fan més coses?
Sí, nosaltres som gestors de residus, recollim tonelades de fàrmacs
cada mes, però també recollim
paper, cartró, destruïm documents
confidencials, tòners, etc. I a partir
d’ara buidarem pisos i el que recollim ho vendrem a les dues botigues que tenim de segona mà.
I els objectius de futur?
Principalment mantenir els llocs
de treball que tenim actualment i
poder créixer cada vegada més,
perquè és un col·lectiu amb moltes
dificultats lab orals, hi hagi o no hi
hagi crisi.
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CARDIOLOGIA ................. Prof. A. Bayés de Luna, Prof. A. Bayés Genís,
....................................................... Dr. J. Riba, Dra. O. Guri, Dr. E. Vallès
.....................................................................................i Dra. L. Gutiérrez
CARDIOLOGIA PEDIÀTRICA ................................................. Dr. F. Rosés
MED. INTERNA I GERIATRIA ............................................. Dr. J. Brugués
NEUROLOGIA..................................................................... Dr. A. Arboix
REUMATOLOGIA ............................... Dr. R. Sanmartí i Dr. J. Rodríguez
APARELL DIGESTIU ..............................Dr. R. Barniol i Dr. P. Hernández
ONCOLOGIA ....................................................... Dr. E. Batiste Alentorn
ENDOCRINOLOGIA ...........................................Dr. M. Porta i Dr. I. Saigí
DERMATOLOGIA .................................. Prof. A. Castells, Dr. J. Arimany
........................................................................................... i Dra. L. Canal
PSICOGERIATRIA................................................................ Dr. F. Escabia
PSIQUIATRIA ....................................... Dr. J. del Río i Dra. M. Aubareda
PEDIATRIA I AL·LÈRGIA .................................Dra. A. López de Aguileta
PEDIATRIA.................................................................... Dr. P. Domènech
TOCOGINECOLOGIA ........................................Dr. R. Rovira, Dr. J. Grau,
............................................................... Dra. T. Farguell i Dr. E. Moreno
UROLOGIA ......................................................... Dr. J. Fernández Zuazu
ANGIOLOGIA (cirurgia vascular) .................... Dr. A. Mata i Dr. O. Parés

CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA ......................................... Dr. C. Serra
CIRURGIA ORAL I MAXILOFACIAL ......................................Dr. C. Bassas
CIRURGIA ESTÈTICA I REPARADORA ............................... Dra. A. Torres
OTORINOLARINGOLOGIA .................Dr. J. Camprubí i Dr. M. Molinero
OFTALMOLOGIA....................................... Dr. J. Tell i Dra. M. Verseckas
OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA........................................... Dra. M. Vidal
TRAUMATOLOGIA I CIRURGIA ORTOPÈDICA .........................................
....................................................................Dr. Ll. Guillamet i Dr. F. Díaz
PNEUMOLOGIA ................................................................Dra. S. Molina
UNITAT DEL DOLOR ...................................................... Dra. M. Jiménez
RADIÒLEG .......................................................................... Dr. J. Maideu
MEDICINA ESPORTIVA..................................................... Dr. A. Comella
MEDICINA DE FAMILIAR ............................................... Dr. J. Fontarnau
ACUPUNTURA I HOMEOPATIA .............................................. Dr. J. Vera
DIETÈTICA I NUTRICIÓ ................................................. Dra. E. Quintana
PSICOLOGIA ................................................................Llic. M. Moncunill
PSICOLOGIA INFANTIL .........................................................Llic. C. Craig
PODOLOGIA............................................................................. C. Sallent
ÒPTIC - ÒPTOMETRISTA ........................................................... A. Grifell
AUDIOPROTÈSICA ..................................................................... P. Berga
ANÀLISIS CLÍNIQUES ............................................................ Dr. J. Fargas
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