
 
 

CURS INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ 

 
Dates de realització:  7, 11 i 14 de març. 
Horari: De 15.30 a 19:30 hores.  
Lloc: Sala d’Actes de l’Hospital de Figueres. 
Dirigit a: Metges i Infermeres,  i persones interessades en la  cooperació internacional. 

 
OBJECTIUS:  
  
• Adquirir coneixements i habilitats teòriques en la actuació mèdica de la cooperació: 

La cooperació i el seu marc lògic, i les malalties tropicals i el seu maneig. 
• Adquirir coneixements bàsics sobre els medicaments essencials utilitzats en 

cooperació.  
• Conèixer el funcionament de la salut matern - infantil en aquest països i la seva 

repercussió. 
• Conèixer la logística de la cooperació i la importància de la gestió de aigua i 

sanejament en països en vies de desenvolupament. 
• Despertar les inquietuds i coneixements dels treballadors de la Fundació salut 

Empordà sobre el tema de cooperació i el seu marc lògic. 
• Ampliar els coneixements dels treballadors de la Fundació Salut Empordà sobre les 

malalties tropicals més prevalents. Conèixer els circuits alhora de tracta la 
malnutrició,  la salut mental i la salut matern - infantil.  

• Conèixer els organismes que participen en la cooperació i l’impacte de la cooperació 
a nivell mundial. 

• Divulgació de projectes de cooperació internacionals i nacionals. 
 

DOCENTS:  
 

Sra. Vittoria Casullo 

Llevadora (2008). Experiència professional en ajuda humanitària amb “Metges 
sense fronteres” a República Centreafricana (2014) i  St Mary Small General 
Hospital - Dubbo – Wolayta – Ethiopia (2008).Llevadora al  Bloc Obstètric de la 
Fundació Salut Empordà.  

Dr. Ramon Dalmau Llicenciat en medecina. Unitat del Viatger de l’IAS. 

Sr. Imma Ventura 

Llicenciada en Farmàcia i diplomada en Salut Pública. Màster de Malalties 
Tropicals i Salut Internacional de la UB. Experiència en cooperació a Costa 
d’Ivori amb la fundació Akwaba, fent gestió de donacions de medicaments. Amb 
Metges Sense Fronteres OCBA a Kènia en projectes HIV/sida d’accés als 
antiretrovirals, i també al departament tècnic com a farmacèutica referent per als 
projectes i a l’equip de farmacèutics de MSF Internacional al programa de 
prequalificació de medicaments. Actualment és farmacèutica d’atenció primària 
al SSIBE i farmacèutica responsable del dipòsit de medicaments del Palamós 
Gent Gran. 

Sr. Cristina Bosch 

Diplomada en Infermeria (Universitat de Navarra) 1997, llicenciada en 
Psicologia (UNED) 2006. Màster en Medicina Tropical i Salut Internacional (UB) 
2001 i Màster en Promoció de la Salut (UdG) 2012. Experiència professional en 
ajuda humanitària amb Metges Sense Fronteres del 2001 al 2009 en 13 
projectes diferents a l’Àfrica. Professora del Departament d’Infermeria a la UdG. 

Sr. Carles Serra 

Secretaria d'entitats de la Coordinadora d'ONGs de Girona. S'ocupa de 
l'assessorament a les entitats i en especial, de la coordinació de les entitats de 
codesenvolupament. Representant de la Coordinadora a la Xarxa de Lluita pels 
Drets Socials 
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Sra.  Monserrat Serra 

Enginyeria tècnica en Química Industrial UPC - UdG (1994). Professora de 
Tecnologia a secundària (1996). Col·laboració amb diverses ONG en projectes 
d’esplai, suport a la dona en comunitats rurals i agermanaments (estius del 
1998 al 2003). Ha treballat en organitzacions mèdiques d’ajuda humanitària 
participant en tasques de logística de l’aigua i sanejament, majoritàriament a 
Àfrica (2004-2011 

Sra Sara Garcia Grau 
Diplomada en Infermeria. Experiència professional en ajuda humanitària amb 
metges sense fronteres 

Dr. Guillem Homet 
Psiquiatra. Director Mèdic de la comunitat Terapèutica del Maresme. Assessor 
tècnic del Projecte Centre d'atenció Psicosocial a Bluefields, Nicaragua des de 
l'any 2002. Responsable del Màster Salut Mental Comunitària a Managua. 

Sra. Maria Rentero 
Romero 

Coordinadora Servei Acció Cívica. Drets Civils i Cooperació Internacional. 
Ajuntament de Figueres 

Sr. Xavier Punset 

Diplomat en Infermeria (1997). Curs de medecina tropical UAB(1999). 
Experiència professional en ajuda humanitària amb metges sense fronteres des 
de el 2002 al 2011 en 5 projectes a Àsia, Africà i Llatina Amèrica. Actual 
president del SEC. Cap d’Infermeria general de nits de la Fundació Salut 
Empordà. 

Sr. Mamadou Faye 

 

Diplomat en Gestió i Direcció de projectes de desenvolupament. Coordinació i 
gestió administrativa del projecte de Desenvolupament a Senegal de l’ONG 
World Vision (diagnòstic, planificació, coordinació de la gestió i de l’execució 
dels plans de programes) de 1998 a 2004. Supervisor de projectes de 
cooperació al Senegal i Mali. Formador en gestió de projectes de cooperació.  

 
PROGRAMA:  
 

Temari Docent Horari Data 

Presentació del curs. Pre - test Sr. Xavier Punset 15.30h a 16.30h  

7 de març 

Adquirir coneixements sobre la 
cooperació. 

Sr. Mamadou Faye 16.30h a 18.30h  Conèixer els actors del món de la 
cooperació. 

Conèixer el marc lògic. 

Descans 

Marc geogràfic d'influència i patologia 
comú en la cooperació internacional 
principals malalties 

Sr. Xavier Punset 18.35h a 19.35h  

Malària  

Dr. Ramon Dalmau 15.30h a 17.00h  
11 de març 

Colera 

Meningitis 

Xarampió 

Descans 
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Tripanosomiasis - africana i Chagas  

Sra. Cristina Bosch 17.35h a 18.55h  Febres hemorràgiques  

Leishmaniosis  

Medicaments Essencials Sra. Imma Ventura 18.55h a 19.35h  

Salud matern - infantil i sexual, violència 
sexual 

Sra. Vittoria Casullo 15.30h a 16.10h  

14 de març 

Aigua i Sanejament. Logística de 
Cooperació 

Sra. Montse Serra 16.10h a 16.50h 

Salud mental  Dr. Guillem Homet 16.50h a 17.30h  

Descans  

Desnutrició   17.35h a 18.20h  

Post - test Coordinador/a 18.20h a 18.30h 

Conèixer la cooperació nacional (Consell 
Municipal de Salut, xarxa de ONGs de 
Girona, ...) 

Sr. Maria Rentero  
Sr. Carles Serra 

18.30h a 19.30h 

 
 
 

METODOLOGIA DOCENT:  

Classes a l’aula amb metodologia d’estudi de cas, dinàmiques interactives i recursos 
audiovisuals per completar l’exposició i assegurar que s’imparteixen els conceptes bàsics 
necessaris. 

Durant aquestes sessions els formadors explicaran conceptes i aspectes tècnics que els 
participants podran adquirir conceptualment, així com aplicar-los directament reforçant el 
component vivencial. 
 

Director del curs: Sr. Xavier Punset    
 

INSCRIPCIONS:  

Inscripció gratuïta.  

Per realitzar la inscripció, els interessats han d’enviar un correu electrònic amb la seva 
sol·licitud a  kpecina@salutemporda.cat ,. Cal indicar nom, cognoms i NIF del sol·licitant. 

La data límit per realitzar la inscripció és el dia  3 de mar de 2016. 


