
ACTIVITATS SEC 2010 



CONSTITUCIÓ SEC 

•Març 2010: Certificat i registre pel Dpt de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya 

 

•Conveni col·laboració amb FSE 

•Presentació companys FSE 

 



 

 

CREACIÓ  PÀGINA WEB 



 



LOTERIA NADAL  ANY 2010 

Nº  61.085 
 

Es van vendre 661 paperetes 
 
Ingressos: 645€  (661€-16€ de 4 paperetes 
que ens vàrem quedar per completar un 
décim) 



CAMPANYA SOLIDARITAT AMB 

HAITÍ (gener 2010) 

•En col·laboració amb Creu Roja, Ajuntament de 
Figueres i FSE es van recaptar 4000€ de donatius 
per la campanya “Solidaritat amb Haití” que havia 
patit un terratrèmol 

•La suma de diners es va recaptar en diverses 
accions de control de TA, glicèmies i colesterol en 
diferents dies i punts de Figueres 

•Els diners recaptats es van donar a Creu Roja 

•La campanya va ser valorada molt positivament 
per totes les parts implicades 



TALLERS DE SALUT (adults) 

Els dies 14,19 i 21 d’abril de 2010 es van organitzar els 

tallers de salut per adults a petició de Càritas: 

 
LLOC: Càritas Figueres 

OBJECTIU: Informar respecte al model Sanitari del nostre 

País i fomentar els hàbits saludables i la prevenció de les 

malalties , també tenen com a objectiu afavorir la seva 

integració , tant a través de la llengua com del coneixement del 

seu nou entorn. 

Nº VOLUNTARIS: 21 professionals de la FSE van impartir 

les classes 

Nº CLASSES: 14 sessions de 1,5 hores 



•Funcionament del Sistema Sanitari 

•Salut mental / Salut física 

•Medicina curativa i preventiva 

•Alimentació i Salut 

•Professionals Sanitaris 

•Salut sexual i reproductiva                   

 

TALLERS DE SALUT (adults) 

TEMES TRACTATS 



REFORÇ ESCOLAR 4 VENTS 

•Nombre d’infants atesos el curs 2009-2010:  42 nens i nenes 

•Nombre de Voluntaris: 24 + 8 voluntaris SEC. 

Projecte: suport socioeducatiu extraescolar per a nens i nenes de 
primària amb tenen mancances educatives per causa de la seva 
situació personal i/o social 

Objectiu: que els infants adquireixin coneixements acadèmics i 
habilitats socials, i també  que els pares s’impliquin en aquesta 
tasca a través de les orientacions que s’ofereixen des del servei. 
Per això es mantenen entrevistes amb els pares i mares i amb els 
tutors dels nens/es.. 

 El servei és dut a terme per voluntaris/àries.També es mantenen 
coordinacions amb Serveis Socials d’ Atenció Primària i amb el 
projecte Ksameu de la Fundació Sant Vicenç de Paül. 

•Cal destacar la tasca de col·laboració que ha dut a terme l’associació 
Salut Empordà Cooperació a través de tallers de salut i nutrició 
destinats als nens i nenes del servei. 

TALLERS DE SALUT (nens) 



TALLERS DE SALUT (nens) 

•Els tallers es van dur a terme en 2 dies diferents, dijous 20 
i divendres 21 de maig 2010. 

•Hi vàren assistir un total de 42 nens agrupats segons les 
edats: 

 de 6 a 8 anys: 21 nens repartits en dos classes 

  de 9 a 12 anys: 21 nens repartits en dos classes 

•El contingut de les explicacions es va adaptar a cada grup 
d’edat. 

•Com a reforç del que s’havia fet a la classe, es va donar 
als nens una poma, raspall de dents i fluor. Patrocina 
Ajuntament de Figueres 



CONTINGUTS 

Malalties. Mesures de prevenció. 

 Definició de Salut (O.M.S) 

 Què és la malaltia? 

 Mesures de prevenció 

1. Estil de vida saludable: 

•Dieta equilibrada 

•Activitat i descans 

•Practicar activitat física 

•Respectar el descans nocturn 

2. Normes d’higiene bàsica: 

•Dutxa diària 

•Rentar-nos les dents 

•Rentar-nos les mans 

•Tapar-nos la boca al tossir o esternudar 

3. Vacunació 

•Definició 

•Perquè al vacunar-se ? 

•Vies d’administració 

•Efectes secundaris 

 

TALLERS DE SALUT (nens) 



Dimarts 20 Abril 

Es proposa fer una sessió divulgativa del Protocol del Chagas per Atenció Primària 

Dimarts 25 Maig 

Judith Hurtado representant de l’Associació de Bolivians 6 Agosto 

Inquietuts: 

•Concienciació social 

•Necessitat d’especialistes en el tema 

•Detecció 

•Tractament 

•Transmissió mares-fills 

•Pot arribar amb l’equipatge 

•S’adapta a climes freds 

•Depenent del grau -> càncer 

•Informes mèdics amb dx erronis , pe. exitus, gastritis 

MALALTIA DE CHAGAS 



PROJECTES INTERNACIONALS 

•REUNIONS AMB EL GEES  i Kwral Fouladou 

•CADEV NIGER (Càritas Developpement Niger) 

• Projecte d’avaluació de cooperació amb el CS 

de Buniadu- Gàmbia. 

•Projecte de cooperació amb Makamaru a 

Gàmbia 

 



 

REUNIONS AMB EL GEES  i Kwral 

Fouladou  

 •S’han portat a terme 2 reunions amb el GEES i 
Kwral Fouladou que tenen diversos projectes 
relacionats amb l’agricultura al Senegal. 

•S’ha parlat de la possibilitat d’organitzar algun 
projecte sanitari en la mateixa zona on ells estan 
treballant aprofitant els seus contactes i 
contraparts en la zona. 

•Actualment està tot parat donat que ells tenen 
problemes amb la contrapart a Senegal i de 
moment no hem avançat més. 



 

CADEV NIGER (Càritas 

Developpement Niger) 

 •Reunió amb X.Torner (membre de l’ONG Dniger.cat) 
perquè engregués a Cadev-Niger una carta de presentació 
del SEC. 

•Posteriorment ens fan arribar un correu electrònic del pare 
J.Frigola on anava adjunt un macroprojecte del camp de la 
salut per al qual buscaven finançament (Títol: Programme 
d’appui à l’accès aux services de santé de base ) i que 
estaven pendents de la resposta de la Conferència 
episcopal italiana per saber si els finançaven total o 
parcialment . 

•Es va desestimar per tractar-se d’un projecte molt ample 
que només ens permetia una participació econòmica 



Projecte d’avaluació de cooperació amb 

el CS de Buniadu- Gàmbia(1) 

•El gener de 2010 SEC té converses de possibles 
col·laboracions en l’àmbit de la salut amb l’ ONG Makamaru, 
dedicada a l’educació de nens i nenes gambians. 

•Aquesta ONG ens posa en coneixement de les necessitats 
d’un Centre de Salut a Buniadu-Gàmbia, portat per personal 
sanitari alemany, que necessita finançament i professionals 
sanitaris per no haver-lo de tancar. 

•Es considera que la millor manera d’avaluar la viabilitat del 
projecte és afegir un membre de Salut Empordà Cooperació 
a l’expedició que realitza l’ONG Makamaru al territori a finals 
de febrer de 2010 amb l’objectiu de recollir tota la informació 
que es considera necessària per a iniciar el procés de 
valoració de cooperació. 



Projecte d’avaluació de cooperació amb el CS 

de Buniadu- Gàmbia(2) 

CONCLUSIÓ 

•SEC creu que, tot i l’excel·lent tasca que realitzen en el 
CS, el fet d’estar portat per personal aliè al país, ens 
invalida per qualsevol acció de cooperació donat que un 
dels nostres objectius és col·laborar en “Accions de suport 
i assistència a les persones i sistemes de salut propis del 
territori on s’estableixi la cooperació” 

•Tot i això, i perquè es va valorar la tasca que s’hi realitza 
es va fer difusió entre els professionals sanitaris de la 
Fundació Salut Empordà de les necessitats de 
professionals sanitaris que tenia el centre per si alguna 
persona hi podia estar interessada en col.laborar a títol 
personal. 

•Despeses a càrrec de l’expatriat 

 



 

Projecte de cooperació amb 

Makamaru a Gàmbia 

 •Es va plantejar la possibilitat de realitzar un projecte sanitari 
a Jurunku, població en la qual ells han iniciat un projecte 
educacional 

•El projecte consistiria en la posada en marxa del dispensari 
a Jurunku. L’edifici ja existeix però  té mancances, com falta 
d’aigua. 

• El projecte es basaria en el subministrament d’infermers per 
part de Makamaru a través  dels seus estudiants i la 
posterior posada en marxa i manteniment del dispensari per 
part del SEC. 

•Es tracta d’un projecte a llarg termini i que es portaria a 
terme en diverses fases: fins que no tinguem el primer 
infermer (3 o 4 anys) aniríem creant la infraestructura 
sanitària bàsica. 

•Hem de continuar parlant amb Makamaru per acabar de 
concretar el projecte 



Resum de comptes SEC 

ABONO: (quotes de socis )1510 Euros 
 
CARREGS:910,78 Euros 
 
-Farmaceuticos mundi: 756,36 
 
-Comissions banc 143,66 
 
 


