
I Jornada de Cooperació en Salut de les comarques g ironines  
 
El passat dia 20 de novembre es va celebrar la 1ª Jornada de cooperació en 
salut de les comarques  gironines.  
Aquesta jornada ha estat impulsada per un grup de  professionals de la salut 
que a través de la institució on treballen i/o de manera individual, col·laboren en 
temes de cooperació i han potenciat aquest aspecte altruista dins la seva 
institució sanitària.  
 
Amb el títol “Cooperació en salut, salut de la cooperació”, els objectius de la 
jornada van ésser,  conèixer la situació actual de la cooperació dins les 
institucions sanitàries de Girona, definir i orientar els conceptes de cooperació 
en salut, sensibilitzar als professionals amb una valoració crítica de la 
implicació del país cooperant i la repercussió en el país receptor i especialment 
crear sinèrgies entre els cooperants. 
 
La jornada  va aplegar a 80 professionals de la salut a la Sala d’actes de 
l’Hospital Sta. Caterina de Salt. 
  
Va comptar amb espais per conèixer millor l’entorn gironí de cooperació com la 
taula de benvinguda que va ser moderada pel Sr.  Albert Nogué, membre de la 
L-17 de l’IAS, amb la participació de representants de les institucions sanitàries 
(Institut d’Assistència Sanitària, Hospital de Capdevànol) i dels col·legis 
professionals de la salut (CODIGI, COMG, COFGI, COPC de les comarques 
gironines, els quals van explicar  la implicació de les institucions sanitàries i els 
col·legis professionals gironins en cooperació; la  taula  tècnica,  va servir per 
donar a conèixer els  criteris de priorització en els projectes i el control dels 
recursos destinats a cooperació.  Va estar moderada per la Sra. Anna Bonmatí 
(farmacèutica membre de la comissió de cooperació del COFGI), i va comptar 
com a ponents amb representants de  la  Universitat de Girona, Agència 
Catalana de Cooperació i Desenvolupament,  Ajuntament de Girona, 
Coordinadora d'ONGs gironines (CEDRA). 
 
Amb la prioritat de definir i orientar el concepte de cooperació i les seves 
repercussions ètiques, va arrencar la taula de reflexió sobre les diferències 
nord - sud i l’ètica en el seu abordatge, moderada pel Sr. Ramon Sans (metge 
de l'Hospital de Figueres), en què hi van participar els ponents: Miren 
Etxezarreta (membre del seminari d’economia crítica del grup Taifa) i el filòsof 
Ramon Alcoberro (professor associat de la UdG). 
 
En la taula per “Compartir experiències”, amb l’objectiu de conèixer què i qui ho 
està fent;  els assistents a la jornada van poder escoltar a David Ballester 
(director de l’Escola Universitària d’Infermeria) qui va relatar de manera 
resumida els projectes en format digital presentats per alguns dels participants 
a la jornada. 
  
Durant la pausa cafè els assistents a la jornada van poder degustar un selecte 
esmorzar en què hi destacaven uns pastissos elaborats per l’Associació de 
dones magrebines de Salt. Així mateix, el dinar va ser elaborat per l’Associació 



de dones saltenques procedents de Mali.  
 
Ja a la tarda  la taula de la contrapart, que duia per títol “Escoltem la veu del 
Sud”,  va ser presentada per Suso Vazquez, (membre de la L-17 de l’IAS), i va 
comptar amb la participació del “Colectivo de Mujeres de Matagalpa”, 
procedents de Nicaragua, que de manera magistral a partir d’una improvisació 
teatral van aconseguir  sensibilitzar-nos de les conseqüències de la cooperació 
en els països destinataris als assistents. 
 
Finalment, la taula de comiat, sota el títol “Decàleg de bones pràctiques”, va 
consistir en la lectura de les conclusions que el comitè organitzador va extreure 
de cada una de les taules per part de   Miquel Carreras (membre de la L-17). 
 
 
Hem de dir que la jornada ha estat l’espurna que ha animat a la plataforma 
organitzadora  per seguir treballant  i fomentar el seu creixement amb la 
incorporació de noves entitats i professionals per tal que la cooperació sanitària 
des de les comarques gironines esdevingui més eficaç, més eficient i més 
coneguda per part de tots. Pensem que la jornada ha estat el punt de partida 
d’un proper treball en xarxa dels cooperants en salut de  les nostres 
comarques. 
 
El nostre objectiu sempre ha estat “promoure des de les entitats i institucions 
un sistema de coordinació transversal  per tal de possibilitar accions de 
cooperació conjunta amb la finalitat d’optimitzar els esforços i recursos”. Per 
fer-lo realitat  et convidem a  fer-te membre de la plataforma dels cooperants  
en salut de les comarques Gironines, només cal que et sentis motivat pel tema 
tot el demés ho aprendrem junts… ANIMA’T. 
 
 
DOLORS COROMINAS (membre de la L-17 de l’IAS) 
Promotora de la plataforma dels cooperants en salut de les comarques 
gironines 
 


