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MEMBRES I COL·LABORADORS 
 
El darrer trimestre a causat baixa la secretària: Laia Salleras. Els altres components 
hem assumit les seves  funcions. 
 

 

NOM I COGNOMS 
 

 

FUNCIÓ 

Xavi Punset  president 

Inés Coca  tresorera 
Joana Pujolràs  vocal 

Sana Chaer vocal 

Elisabet Vives col·laboradora 
 
La principal col·laboradora, l’Elisabet Vives, és la treballadora social, ha estat de 
baixa durant uns mesos, temps durant el qual hem comptat amb l’ajut de la seva 
companya Blanca Bardera. 
 
 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
 
FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ 
 

 La seu del SEC està en un espai cedit per la FSE. El mes d’abril ens vam 
canviar a un despatx situat a radiologia, concretament al cantó de RM. 

 La FSE ens ha fet una donació d’un ordinador portàtil. 
 En Xavi s’ha reunit un parell de vegades amb el gerent, el Sr Masferrer, per 

mantenir-lo informat de les nostres activitats i projectes. 
 
CATSALUT 
 

Iniciem col·laboració amb CAT salut per aprofitar cadires de rodes elèctriques, 
d’un programa de préstec d’aquesta entitat.  Són cadires ja usades, que amb els 
criteris de CAT salut no es poden tornar a deixar. El SEC, a través del programa de  
material ortopèdic, podem fer-ne el préstec. Està pendent el protocol d’actuació. El 
principal dubte és si els usuaris seran derivats des de CAT salut o nosaltres 
podrem  també oferir-les. 
 

SEC és una organització sense ànim de lucre creada i formada per treballadors de la 

Fundació Salut Empordà, amb l’objectiu de cooperar en temes relacionats amb la salut.  

Número de Registre: 41612-J/2 

 L’àmbit geogràfic d’actuació és la nostra comarca per adequar-nos a les capacitats 

reals de l’organització. 
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CÀRITES 
 

 Entre març i abril s’ha fet el II curs de formació per a cuidadors/es i entre 
octubre i novembre es va realitzar el III curs de formació. Han fet el curs 
unes 40 persones. 

 Càrites inclou als alumnes d’aquestes cursos en una borsa de treball. 
Aquestes persones tenen una possibilitat de trobar feina , i nosaltres podem 
derivar a Càrites persones que requereixin ajut per cuidar als seus familiars. 

 
ASSOCIACIÓ SAVIA 
 

Entitat que treballa en temes de salut i creixement personal. Fan teràpies de dol, 
pèrdua i malaltia. 
Des de novembre atenen a persones que necessiten aquestes teràpies, i no tenen 
medis econòmics, es troben localitzables al local del SEC de 10-13h tots els 
dimarts. També hi ha la possibilitat de fer teràpia a domicili en els casos que ho 
precisin. 
 
CONSELL MUNICIPAL DE SALUT 
 

Hem acudit a reunions del consell municipal de salut,  per donar a conèixer la 
nostra entitat. 
 
COORDINADORA D’ONG DE GIRONA 
 

Ens hi hem inscrit per poder col·laborar amb altres entitats i tenir possibilitat 
d’accedir a subvencions si ens cal. 
 
COL.LEGI DE FARMACÈUTICS 
 

A finals de desembre de 2014 vam rebre una subvenció de 200€  pel projecte 
d’ajut per medicació. Enguany, s’ha tornat a sol·licitar. 
 
 
 

PROJECTE DE MATERIAL ORTOPÈDIC 
 
Implementat i en funcionament, 61 persones han fet ús d’aquest servei. 
 

 La residència “Els Arcs” ha fet donació de 6 cadires de rodes. 
 La residència “Toribi Duran” ha fet una donació de 4 cadires de rodes, 3 

llits articulats i 3 caminadors. 
 Hem comprat material que calia i no disposàvem: 2 matalassos antiescares i 

una grua. 
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PROJECTE DE MEDICACIÓ 
 
Hem ajudat a 6 persones. La farmàcia Manera, que  col·labora amb nosaltres en 
aquesta acció, ha passat el rebut fins a setembre. La xifra és més alta que al 2014 
però sembla que és un projecte del que hem de fer més difusió entre els nostres 
companys de la Fundació Salut Empordà. 
 
 

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ I MALALTIES 
TROPICALS 
 
El Xavi i la Joana han elaborat el programa d’aquest curs. En Xavi ha localitzat 
professorat especialitzat en cada matèria per impartir la docència. Ha estat avaluat 
per la comissió de formació de l’Hospital i s’inclourà dins el pla de formació de 
l’any 2016 de la FSE. Amb aquest nou projecte de formació es vol fer difusió sobre 
la cooperació entre els nostres companys sanitaris de la FSE. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA 
Exercici: 20/12/2014 – 20/12/2015 

 
 

ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
La SEC és una associació sense ànim de lucre, creada per treballadors de la 
Fundació Salut Empordà (FSE), amb l’objectiu de promoure accions de cooperació 
en l’àmbit de la salut. 
 
El SEC té en funcionament tres projectes: 
 

1. Un d’ajut per a medicació, del que es beneficien malalts amb greus 
problemes econòmics que no podem assumir el cost dels seus tractaments. 
 

2. El segon és el projecte d’ajut amb material ortopèdic. Recollim material 
ortopèdic de segona mà i el deixem a persones que ho necessiten per la seva 
situació de malaltia i socioeconòmica. Durant aquest exercici, hem cregut 
necessari comprar material per atendre a les necessitats que s’han 
presentat. 

 

3. Està consolidada la col·laboració amb Càritas Figueres per la realització de 
cursos de formació de cuidadors/es. 

 
 

EXCEDENT DE L’EXERCICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGRESSOS 
 

 

880€ 

 

DESPESES 
 

 

885,68€ 

 

EXCEDENT 
 

 

-5,68€ 

DESPESES 
 Ajut Medicació  120€ 

 Grua+ cable  318€ 

 Baranes llits  110,10€ 
 Matalassos  53,56€ 

 Accessoris per cadires  56,02€ 
 Manteniment grua  120€ 
 Quota de Coordinadora de ONG  60€ 
 Quota tarja bancaria  18€ 
 Diplomes curs cuidadors  30€ 

INGRESSOS 
 Donacions  680€ 

 Col·legi de Farmacèutics  200€ 
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SUBVENCIONS I/O DONACIONS 
 
Hem rebut una subvenció del col·legi de farmacèutics: 200€. 
Les donacions que el SEC rep, provenen majoritàriament d’usuaris que cedeixen al 
SEC la fiança que entreguen al rebre material en préstec. També de familiars dels 
pacients i treballadors de la FSE. 
 
 

INVENTARI DE BÉNS MATERIALS 
 
 

 

MATERIAL ORTOPÈDIC 
 

 

NÚM. D’UNITATS 

Cadires de rodes elèctriques  1 
Cadires de rodes  21 
Grua  2 
Caminadors  7 

Cadira de bany  6 
Llits articulats  20 
Crosses  6 

Alçadora de WC  2 
Fèrula de canell  1 

Faixa ortopèdica  1 
Rentacaps per enllitats  1 
Subjeccions físiques abdominals  3 
Braç tècnic  2 
Triangle de peu  1 
Coixí antiescares  1 
Matalàs antiescares  4 

Cadira amb latrina  3 
 
 
 

ACTIU 
 
 

 

CAPITAL DISPONIBLE  
 

 

4556,65€ 

 

Saldo del compte bancari  
 

 

3246,65€ 

 

Líquid a la caixeta caudals  
 

 

1310€ 

 
 
Aquest diners estan disposats per: pagaments de medicació, transport de material, 
compra i manteniment de material ortopèdic. 
  


