
MEMÒRIA SEC 2013 

1.ANTECEDENTS 2012 

La ONG SEC es crea el 2009: Ramon Sans, Pilar Grau, Inés Coca, Xavi Punset, Mírim 

Munyoz, Núria Roig, Virginia Gol, Agustí Garcia-Die, Laia Salleras. Amb l’intent de 

recollir tothom que vulgui treballar en cooperació i poder utilitzar el paraigua 

institucional que ens brinda la fundació. I el seu capital humà. Neix de la inquietud i 

sensibilitat en l’àmbit de la cooperació d’un grup de treballadors i treballadores de la 

FSE, amb l’objectiu de promoure accions i projectes de solidaritat i cooperació pel 

desenvolupament en l’àmbit de la salut. 

L'últim any hi ha hagut una desmotivació general i han plegat tots els membres menys 

tres, l'estat del projectes internacionals ha empitjorat. Cal analitzar que les necessitats 

de la societat actualment han canviat, per tant s'obren noves línies de treball. 

2.ACTUALITAT SEC 

Durant l’any 2013 s’inicia una nova etapa, per tant comencem casi de zero, la intenció 

és crear  un grup actiu per poder treballar diferents projectes i aprofitar la feina feta 

fins el moment. 

Han canviat les necessitats de la societat i la seva realitat, i cal fer un intens treball de 

sensibilització i d’ajuda també en el nostre entorn.  

3.ACTIVITAT SEC 

El dia 17 de juliol es realitza la primera reunió per intentar reclutar noves persones 

interessades en la ONG. A partir d’aquesta data s’han realitzat les reunions una vegada 

cada mes per tractar els temes a treballar. 

4.MEMBRES ONG 

Tot i què encara no s’han passat les dades al registre la configuració de la Junta que 

s’acorda per la ONG és la següent: 

President: Xavi Punset 

Tresorera: Inés Coca ???? 

Secretària: Laia Salleras 

Vocals: Joana Pujolràs, Sana Chaer 

Col.laboradora: Elisabet Vives 

Altres: Carles Yañez, Olga Mesquida, Carme Rius, Sandra Vergara 



5.MILLORIES FÍSIQUES ONG 

S’aconsegueix un espai físic dins de l’edifici de la Fundació Salut Empordà. L’antiga zona 

de manteniment. 

S’aconsegueix un telèfon per rebre trucades només per la ONG. El numero és: 

 

6.PROJECTES QUE NEIXEN EL 2013 

6.1.Sec Material Ortopèdic 

L'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de vida, les malalties 
degeneratives i oncològiques ,la dependència física i psíquica de les persones malaltes 
provocades per vàries causes de malalties o accidents de circulació, de treball,  
responen a la necessitat d'una recollida de material ortopèdic per poder facilitar 
ajudes tècniques a les persones que ho precisen,amb pocs recursos econòmics.  
Aquest projecte té com a objectiu facilitar ajudes tècniques a les persones que ho 
precisen per la seva situació de malaltia. 
Les activitats del projecte son: 

 Fer una recollida de material ortopèdic a  la població de Figueres. 

 Informar de la recollida de material ortopèdic a la població de Figueres 
a través de la premsa i mitjans de comunicació de la comarca de l'Alt 
Empordà. 

 Fer publicitat de la recollida de material ortopèdic de Figueres. 

 Difondre el projecte de la recollida de material ortopèdic a l'Ajuntament de 
Figueres, CAP Alt Empordà i altres entitats que treballen amb persones 
malaltes o de tipus social. 

 Coordinar el projecte de recollida de material ortopèdic a través de la Fundació 
Salut Empordà. 

 Derivar els usuaris a les dependències de la Fundació Salut Empordà per 
recollida , préstec i entrega del material ortopèdic. 

 Fer una valoració social i econòmica  de cada usuari que precisa el material 
ortopèdic. 

 
Va dirigit a usuaris que són atesos a les dependències de la Fundació Salut Empordà, 
derivats a la treballadora social de l'hospital d'aguts o CSS, fent una valoració social del 
cas, justificant la seva situació econòmica. I a usuaris que no són atesos a les 
dependències a la Fundació Salut Empordà (Usuaris procedents de Serveis Socials de 
Figueres, atesos per la treballadora social del CAP Alt Empordà, PADES o altres 
organitzacions que treballen amb malalts d'una patologia concreta, els quals han de 
fer arribar la demanda a la treballadora social de l'hospital d'aguts amb un informe 
social, justificants econòmics del subjecte).   
 
S’han realitzat les etapes d’elaboració i redacció del projecte. Es disposa del personal, 
el local i el telèfon per dur-lo a terme. 
 



6.2.Sec Ajuda per medicació 

La situació de crisis econòmica, el sistema de copagament de la medicació més el 
copagament de medicació per malalties cròniques com el càncer, diabetis i malalties 
de neurologia, la immigració no regularitzada, conjuntament amb el gran nombre de 
persones aturades, sense prestació o amb una prestació d'ajut social de renda mínima, 
l'empobriment de la població, l'enqueriment del cost de vida i altres aspectes de la 
nostra societat,  ens troben davant un nombre de persones que no poden comprar la 
medicació prescrita per manca de recursos econòmics o que no tenen accés a 
l'assistència sanitària. 
Aquet projecte té com objectiu facilitar medicació a persones amb pocs recursos 
econòmics que els impedeix poder seguir un tractament mèdic o  tractar una situació 
de malaltia  de forma puntual. 
Les activitats del projecte son: 

 Fer una valoració social i econòmica de cas cada concret. 

 Coordinació amb Serveis Socials de la zona, CAP i altres entitats de tipus 
social per atendre el pacient. 

 Derivar a la persona al recurs adient per tal de poder-li facilitar la medicació. 

 Dispensar la medicació a la persona a través del servei de Farmàcia de l'Hospital 
o Serveis Socials de Figueres, els quals treballen amb una farmàcia 
per atendre aquests usuaris. 

 Establir i redactar la llista de medicaments  que es podran dispensar i un llistat 
que no es podrà facilitar. 

 
Va dirigit a usuaris que són atesos a les dependències de la Fundació Salut Empordà de 
l'hospital d'aguts o CSS: persones sense sostre que no disposen de cobertura sanitària 
o no disposen de recursos, persones immigrants que no tenen una situació 
regularitzada a nivell sanitari (sense assistència sanitària), persones que perceben la 
prestació del PIRMI, persones que perceben l'ajut social de l'atur de 426€, persones 
que perceben una prestació no contributiva amb un import màxim de 450€ i persones 
amb atur sense cap tipus de prestació. 
La treballadora social valorarà el cas i es derivarà a entitats concretades (ECOCEUTICS i 
altres farmàcies que s'adhereixin a  aquesta iniciativa) per poder rebre la medicació 
pertinent a traves de la recepta que Salut Empordà Cooperació hagi creat . 
 
S’han realitzat les etapes d’elaboració i redacció del projecte. Es disposa del personal i 
la logística (els contactes amb la ONG Ecoseutics)  per dur-lo a terme. 
 

7.ALTRES 

7.1.Pàgina web 

S’ha reactivat la pàgina web que havia quedat inactiva. I s’està duent a terme un 

procés d’actualització. 

7.2.Adhesius 



S’han fet adhesius amb el logo de la ONG per identificar el material,... Aquests 

adhesius han sigut subvencionats per l’empresa... 

7.5.Grup whatsapp 

S’ha creat un grup de whatsapp dels membres de la ONG per agilitzar la comunicació. 

7.4.Loteria 

El Nadal del 2013 s’ha venut novament loteria. S’han aconseguit uns beneficis de ... 

euros. 

7.5.Economia de la ONG 

Pdte. Números de la tresoreria. 

8.LÍNEES DE FUTUR 

Altres temes a treballar el proper any son: 

 Configurar oficialment la nova junta. 

 Canviar entitat bancària. 

 Aconseguir un ordenador propi de la ONG. 

 

 

 


