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“Si ajudo a una sola persona a tenir esperança,
no hauré viscut en va”
Martin Luther King
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Agraïm

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

-

Departament d’Empresa i Ocupació,

-

Biokit

Generalitat de Catalunya

-

Centre

de

la

Propietat

Forestal

-

Ajuntaments de Barcelona, Manlleu
i Vic

-

Fundació VIC

-

Consorci Hospitalari de Vic

-

Copcisa

-

Edenred

-

Elausa

-

Euvitro

-

Hospital Assepeyo

-

Hospital Dr. Josep Trueta

-

Hospital Sant Joan de Déu

-

Hospital

General

de

Catalunya
-

Laboratoris Reig Jofre

-

La Vola

-

Sigre

-

Síndic de Greuges

-

Sisfarma

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 Xarxa d’Entitats d’Inserció sociolaboral a Osona “XEISO”
- 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

A la Trueta tots venim,
Treballant amb moltes ganes.
Ens agrada molt la feina que fem aquí i
Un bon tracte tenim.
Tots som bons amics i
Sortides fem (cines, caminades, excursions, …)
La Trueta és un bon lloc de treball,
On compartim tots una malaltia
La qual treballant, superem
I el més important:
A la Trueta lluitem amb la nostra feina,
Per crear un món més just on no hi hagi mancances

GRÀCIES TRUETA PER EXISTIR, JA QUE M’HAS DAT UNA
SEGONA OPORTUNITAT I LA SEVA GENT I LES SEVES
TERAPEUTES!!!!
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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.
El nostre objectiu és fomentar la integració social i laboral de les persones amb malaltia
mental tot contrarestant els afectes de la seva discapacitat i minusvalidesa i aconseguint
que siguin persones independents
La Trueta canalitza aquesta Teràpia Ocupacional a través de dos Centres Especials de
Treball ubicats a Vic i Berga i del Servei de voluntariat terapèutic.
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.
L'experiència ens ha demostrat que pels usuaris, assisitir als nostres serveis, els permet
treballar unes habilitats dins un ambient, desplaçant el rol de malalt a un rol normalitzat. El
rol de malalt és un rol incapacitant que converteix l'individu en un ser al marge de la
societat. El rol normalitzador és dinàmic, integrador, mira als demés i el seu entorn (Galilea
y Colis, 2000). El vehicle més eficaç per aquest pas cap a la normalització és el treball,
element vertabredor de la vida de les persones.
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• Cooperació internacional

1 projecte a Àfrica
4 projectes a Amèrica Llatina i Carib
1 projecte a Àsia

La cooperació de la Fundació, contempla bàsicament 2 àmbits d’actuació, amb la vocació
d’aconseguir un impacte real en les condicions de vida de les poblacions del Sud: la
Cooperació Internacional al Desenvolupament i l’Ajut Humanitari.
Prioritzem l’àmbit de la Salut i cooperem amb contraparts locals, per tal de resoldre
conjuntament determinats problemes estructurals o socials, sempre a sol·licitud de la
comunitat receptora de l’ajut i potenciant la concertació amb els Centres Sanitaris. 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 – Germanes Carmelites de la Caritat, Vedruna
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.

Bonjour,
Estoy la hermana Nicole carmelitas de la caridad, la nueva procuradora. Mucha
gracia pour tout ce que vous venez de nous envoyer, nous avons tout reçu par
sainte Anne à Kinshasa. Merci à vous de penser de temps en temps à nous.
Si vous me permettez, ils vous arrivaient de nous envoyer beaucoup d'autres
bonnes choses telsque: les valises, ordinateur, habits, sacoches, tabliers pour
infirmiers etc. Si prochainement vous pensez encore en nous et que vous avez
les choses comme ça, mettez-nous parce que ça nous rend des grands
services pour beaucoup de choses vu la situation du pays. une fois de plus,
merci pour votre grand souci sur nous. pour toute correspondance, n'hésitez
pas de le faire en espagnol, je le comprend un peu bien.
Gracia.
Nicole

Nicole, Germana Vedruna, RDCONGO, 02 MARÇ 2012
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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 1995-97 causaren l’extensió de la fam i la
desnutrició i, per primera vegada, el règim nord-coreà hagué de demanar ajut humanitari
Projectes____________________________________________________________________

PAÍS: Corea del Nord
Suport als serveis mèdics de Pyongyang i poblacions rurals.

Dear Mr Carles Furriols and Mrs Nuria,
How are you ?
I just come back from my mission travel in Korea.
During my staying in Pyongyang, I visited some hospitals and they need urgently any kind of
medicaments and also any kind of sanitary materials.
You are kindly requested to prepare some medicaments and sanitary materials for the shipment
of next month.
Waiting for your favourable reply
Best regards
Kim Chol
Mr. Kim Chol, 14 febrer 2012
Dear Nuria,
How are you ?
How is your summer holidays ?
I believe you and Mr Furriols are fine.
I confirm duly that Korea Musan people’s hospital received the medicaments and sanitary
th
materials on 14 August 2012.
I thank you and to Dr Trueta Fundacio Humanitaria and to all members of Fundacio on behalf of
Korea Musan People’s Hospital.
Have a nice day
Kind regards
Kim Chol

Mr. Kim Chol, delegation, 03 setembre 2012
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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 al Carib_____________________________________________________________
PAÍS: Cuba – Oficina del Historiador
Centro de Rehabilitació de Paràlisis Infantil “Senen Casas Regueiro”, Habana Vieja.

Estimada Nuria, agradecemos toda la ayuda que nos brindan y le enviamos las
necesidades de medicamentos para los pacientes del Senén.
Topiramato (25 mg) 700 tab/anuales
Lamotrigina (25 mg) 100 cajas de 56 tab/anuales
También necesitamos otros medicamentos como el Sucralfato (susp), Piracetam
y antinflamatorios no esteroideos, para otras afecciones como la gastritis y los
dolores osteoarticualres de nuestros pacientes.
En estos momentos contamos con Depakine para nuestros pacientes hasta el
año 2013, pero no podemos suplir necesidades de otros pacientes que no
asisten al Senén como hemos hecho en ocasiones. Si envían Depakine , aunque
no esté dentro de nuestras necesidades podemos darle a los otros pacientes.
Por favor, siempre es un renglón deficitario los culeros desechables, si está
dentro de las posibilidades de la Trueta envíennos.
Muchas gracias por todo y saludos para los amigos de la Trueta , en especial
Carles.
Dra. Lázara Faire
Dra. Lázara Feife, Directora “Senen Casas Regueiro”, 21 de maig 2012
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• Destacats

La Trueta coopera amb centres de Corea,
el Congo belga i Gabon per garantir-ne
la seva activitat
Publicat el 29 de novembre de 2012

L’últim material amb destí a la República Democràtica del Congo, llest per ser enviat.
La Fundació Humanitària Dr. Trueta ha fet de l’estiu cap aquí diversos enviaments de
material sanitari i fàrmacs a tres països: Corea del Nord, la República Democràtica del
Congo i Gabon. En total s’han enviat més de 7.300 quilos de diferents materials que
permetran garantir per un temps l’activitat d’hospitals i petits centres mèdics.
La tasca de cooperació al desenvolupament de la Fundació s’ha vist enormement
reduïda en els últims anys a causa de la complicada situació econòmica que viu
Catalunya. Malgrat tot, s’intenta sempre que és possible mantenir els llaços de
cooperació amb alguns punts del planeta on les condicions encara són més deplorables.
Corea, un país aïllat i sotmès
És el cas de Corea del Nord, amb una població doblement castigada per un estricte
aïllament internacional i un règim totalitari. La Trueta va enviar-hi a principis d’estiu
una tramesa de 729 caixes de material sanitari en el marc d’una col·laboració que va
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néixer l’any 2001 i que l’ha convertit en l’única ONG catalana i espanyola que treballa
en aquest país.
En total es van enviar més de 6.300 quilos de benes, bosses d’orina i colostomia,
xeringues, agulles, sondes, apòsits i guix. A part del material fungible, també es va
trametre diversos parells de crosses, ulleres, un llit ortopèdic i una bàscula infantil. El
valor a mercat del material puja a prop de 314.000 euros i el destí va ser el Musan
People’s Hospital.
Congo, un conflicte inacabable
Un altre país on acumulen anys de maldecaps i pobresa a causa d’un llarg conflicte és la
República Democràtica del Congo. En aquest país fa anys que la Fundació dóna suport
a les germanes Carmelites Vedrunes, a qui el ministeri de Salut congolès ha traspassat –
davant la seva incapacitat d’arribar arreu- la gestió de les estructures sanitàries de la
regió de Bandundu, a l’oest del país.
Al Congo s’han fet dos enviaments de material sanitari i roba hospitalària, un a mitjan
de juliol i l’altre a final d’octubre, amb destí als hospitals de Kingungi i Kolokoso. Més
d’un miler de quilos de materials de primera necessitat que ajudaran a omplir les
prestatgeries d’aquests centres i a millorar la qualitat de l’assistència que s’hi ofereix.
El valor d’aquest enviament a preu de mercat seria d’aproximadament uns 23.000 euros.
La Trueta, però, se n’ha pogut fer càrrec gràcies a les donacions de material tant per part
d’empreses com d’hospitals, centres mèdics i particulars.
Gabon, cop de mà enfront l’epilèpsia
La col·laboració de la Trueta amb les germanes Vedrunes no s’acaba a les fronteres de
la República Democràtica del Congo. A Gabon, país situat a l’oest de la regió de
l’Àfrica central i amb un règim autocràtic des de la seva independència de França el
1960, aquesta congregació gestiona un petit dispensari en un barri molt deprimit de
Moanda, una de les ciutats més gran del país.
Des d’allà va arribar la necessitat d’un medicament per tractar l’epilèpsia, del qual el
passat mes de juliol se’n van enviar 3.000 unitats amb un valor real de 120 euros.
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• Contacta’ns

Seu Social:

C.E.T “El Merma”:

C/ Canigó, 33. 08500 Vic

C/Narcís Monturiol, 31

Delegació Barcelona:

P.I. Mas Galí. 08503 Gurb

c/ París, 97 local 2 .08029 BCN

Tel. 938862335
www.trueta.cat
trueta@trueta.cat

C.E.T “El Merma”:
Camí de St. Bartomeu, 99bx
P.I. La Valldan. 08600 Berga

Botiga TAM TAM

Tel. 938222437

Pg. Sant Joan, 154. 08560 Manlleu

www.trueta.cat
laia@trueta.cat
Atelier TRUETA
C/ Canigó, 33. 08500 VIC
Tel. 938860596
atelier@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
trueta@trueta.cat
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