
ACTIVITATS SEC 2011 



COL.LABORACIÓ MEDICAMENTS A GÀMBIA 

L’ “Associació Cívica de Santa Coloma de 

Farners amb Nokunda”, que tenen un projecte 

de construcció d’un centre de salut a Nokunda,  

ens va sol·licitar una col·laboració en 

medicaments per l’Hospital de Farafenni, el seu 

centre de referència. 

Des de l’Hospital ens van fer arribar un llistat 

amb les necessitats concretes. Finalment s’ha 

enviat medicació essencial per un valor de 756€ 



BUSCAR COL.LABORADOR PER GUINEA 

EQUATORIAL 

Va arriba al SEC una demanda de col·laboració 

d’una associació (“Mas que Salud”) que precisava 

d’un cardiòleg per anar a fer formació en 

electrocardiografia bàsica a Guinea Equatorial.  

Es va enviar un correu a tot l’equip de cardiòlegs 

de l’Hospital però finalment cap d’ells hi va poder 

col·laborar. 



 

 

MANTENIMENT PÀGINA WEB 
 



TALLERS DE SALUT CÀRITES 

Es realitzen els tallers de salut a Càrites per 

adults i per nens. 

En els d’adults es tracten els mateixos temes que 

en l’anterior edició 

Es realitzen els dies 21 i 23 de febrer 

Col.laboren uns 14 professionals de la Fundació 

Es dona classe a vuit  grups d’adults de diferents 

nivells de català. Cada grup hi ha unes 10-14 
persones apuntades. 



•Tallers de Salut nens 

• Dies 25 i 26 de maig de17 a 19h 

• Novetats : edats barrejades de 6 a 12 

anys. 

• Grups de 13 nens i 18 nens. 

 



Reunió 16 maig 2011: amb GEES, comunitat senegalesa i 2 
metgesses amb experiència en cooperació internacional: 
 
Objectiu: prioritzar necessitats i determinar el tipus de 
col.laboració més factible i sostenible 
Conclusions: les intervencions més factibles són la formació 
del personal sanitari (agents rurals...) i la millora de l'accès a 
l'aigua potable i sanejament de la zona 

REUNIONS AMB GEES I COMUNITAT 
SENEGALESA 

 



Contacte per correu electrónic amb el director i infermer de 
l'hospital de Verlingara per oferir-los la possibilitat de col.laboració 
en materia de formació 
Resposta positiva: El Director de l'Hospital contesta que estarien 
interessats en la proposta feta, no fa una proposta concreta. 
 
El 27/11/2011 es fa una reunió amb el GEES i la Comunitat 
Senegalessa on es decideix remetre un nou correu amb la 
proposta següent: 
Demanar mès concreció respecte a les necessitats formatives, 
intentar incloure aquestes en els seus programes de formació, amb 
la intenció de fer un primer contacte i conèixer millor i de primera 
mà les possibles línies de col.laboració 

REUNIONS AMB GEES I COMUNITAT 
SENEGALESA 

 



•Resum de comptes SEC 

Loteria nadal 2010 : + 650 euros 

Fi  2010: 4384,72 

 

                    29-11-2011: 4974,17 euros 

 


