
SALUT EMPORDA COOPERACIÓ 

1 – DENOMINACIÓ DEL PROJECTE. 

Suport amb la medicació a persones en risc d'exclusió 

2 - DADES DE L´ENTITAT. 

Nom de l´associació: SALUT EMPORDA COOPERACIÓ 
Número de registre oficial: G55051387 
Representant Legal: Xavier Punset i Font 
Un altre representant: Ines Coca Saez 
Adreça postal: C/Ronda Rector Aroles sn 17600 Figueres (Girona) 
Telèfon - fax: 662604962 
E-mail: sec@salutemporda.cat 
Web: www.secooperacio.org 
 
3  - LOCALITZACIÓ. 

País: Espanya 
Població i departament, regió o província: Comarca de l'Alt Empordà. Província de Girona. 

4  - DESCRIPCIÓ. 

Durant els últims anys la situació de crisi econòmica ha portat una serie de decisions macro 
econòmiques que han afectat al nostre estat del benestar. Es per això que un gran número de 
persones (aturades amb o sense prestació social, immigració irregular o regularitzada) no compren 
la medicació prescrita i deixen d'invertir els seus recursos en la salut. 
A més a més, l'encariment del cost de la vida , el sistema de copegament i altres aspectes de la 
nostra societat han empitjorat aquesta situació. 
Facilitar medicació a persones amb pocs recursos econòmics que necessiten un determinat 
tractament mèdic sigui degut a una malaltia crònica o aguda. 

5 - DESTINATARIS I DESTINATÀRIES. 

El projecte va dirigit a persones que viuen a l'alt Empordà amb pocs recursos econòmics i amb risc 
d'exclusió social que necessiten 
un determinat tractament mèdic sigui degut a una malaltia crònica o aguda. 
Per tal d'aclarir s'han fet uns barems per tal qui pot gaudir d'aquesta ajuda. 
1. Persones sense sostre que no disposen de cobertura sanitària o no disposen de recursos . 
2. Persones immigrants que no tenen una situació regularitzada a nivell sanitari (sense assistència 
sanitària) 
3. Persones que perceben la prestació del PIRMI 
4. Persones que perceben l'ajut social de l'atur de 426€. 
5. Persones que perceben una prestació no contributiva amb un import màxim de 450€. 
6. Persones amb atur sense cap tipus de prestació. 



6 - ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ. 

Per entendre millor aquest projecte, cal tenir en compta què és el SEC i com treballa. Per tant, 
començarem per una breu definició de la nostra associació. Salut Empordà Cooperació (SEC) és 
una ONG que neix de la inquietud i sensibilitat en l'àmbit de la cooperació d'un grup de treballadors
i treballadores de la Fundació Salut Empordà, amb l'objectiu de promoure accions i projectes de 
solidaritat i cooperació pel desenvolupament en l'àmbit de la salut. Des del SEC treballem generant 
projectes, donant suport a projectes ja existents, establint sinergies amb altres ONG que treballin en 
el nostre àmbit i oferint assessorament i formació en el camp de la salut.
Ja des de l'any 2012 és van detectar en els serveis socials de la Fundació Salut Empordà (Hospital 
de Figueres) demandes d'ajuda per poder pagar medicació habitual de pacients que serian donats 
d'alta de hospitalització d'aguts i d'urgències. 

Moltes d'aquestes persones eran persones amb gran risc d'exclusió social e immigrants sense papers.

L'any 2012 va haver 6 casos que varem demanar ajut per mediació amb un cos total aproximat de 
25,49 Euros. 

L'any 2013 va haver 6 demandes més d'ajut que va arribar a un total aproximat de 54,93 Euros 
( S'instaura el copagament ). 

L'any 2014 (S'inicia 4 març fins 1 Setembre) hem registrat 11 casos amb un cost total de 45,61 
Euros. 

L'ant 2015 varem registrar (de 1 gener fins a 30 de Novembre) 11 casos amb un cost total de 146 
Euros. 

Des de el mes de Desembre del 2014  aquest projecte està en funcionament , s'ha subvencionat en 
fons propis i amb un ajuda del Col·legi de Farmacèutics de Girona.



7 - MARC LÒGIC. 

Lògica d'intervenció Enunciat Indicadors 
Objectivament 
Verificables

Hipòtesis o Condicions 
Crítiques 

Objectiu general 1 Facilitar medicació a 
persones amb pocs 
recursos 
econòmics que 
necessiten un 
determinat tractament 
mèdic 
sigui degut a una 
malaltia 
crònica o aguda. 

Objectiu especific 1.1 Fer una valoració 
social i 
econòmica de cada cas.

1.Realitzar enquesta 
de valoració social . 

2.Monitorització i 
seguiment 
dels usuaris 

3.Acord amb les 
Farmàcies

Objectiu especific 1.2 Coordinació amb 
Serveis 
Socials de la zona, 
CAP i 
altres entitats de tipus 
social. 

Realitzar reunions 
amb els 
diferents actors socials
de la 
Fundació Salut 
Empordà i el 
Centre Atenció 
Primaria 

Acords amb les 
farmàcies

Objectiu especific 1.3 Derivar a la persona al 
recurs adient per tal de 
poder-li facilitar la 
medicació. 
 

Monitorització a 
traves de 
via telemàtica de 
l'arribada 
de l'usuari a la 
Farmàcia més 
propera.

Acords amb les 
farmàcies

Objectiu especific 1.4 Dispensar la medicació
a 
la persona a través del 
servei 
de Farmàcia Caterina 
Manera, 
Farmàcia David Burset
i 
Farmàcia Mario Alzina

1.Acords amb les 
diferents 
farmàcies per tal de 
dispensar 
els medicaments 
mitjançant 
les receptes del sec 
2.Pagar a 
les farmàcies la 
medicació 
distribuïda. 

Acords amb les 
farmàcies



8 - ACTIVITATS I CALENDARI. 

Activitats Calendari 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fer valoració Social

Derivar els usuaris

Renovar acords amb les farmàcies

Registre dels usuaris

Pagar a les farmàcies

9 - METODOLOGIA. 

Els professionals de la Fundació Salut Empordà han de contactar amb la treballadora social 
(Elisabet Vives a través del busca 5903 o 
mòbil 662 604 966, correu evives@salutemporda.cat ) si l'usuari no pot comprar la medicació o no 
es pot prescriure per manca de cobertura sanitària . Derivant a la persona amb la treballadora social 
de l'hospital d'aguts de la Fundació Salut Empordà per fer la valoració del cas. Si el pacient es atès 
al CSS Bernat Jaume, es contactarà amb les treballadora social del centre. En cas de cap de 
setmana o fora del horari laboral de la treballadora social trucar al 662 604 962 o al correu 
sec@salutemporda.cat on els voluntaris rebran les dades del pacient i posteriorment es posaran en 
contacte amb ell per fer-li la valoració. 
La treballadora social valorarà el cas i es derivarà a entitats concretades (Farmàcia Caterina Manera 
de Figueres,Farmàcia Burset de Empuriabrava i Farmàcia Mario Alzina de Castelló d'Empúries i 
altres farmàcies que s'adhereixin a aquesta iniciativa) per poder rebre 
la medicació pertinent a traves de les receptes que Salut Empordà Cooperació a creat . 

10 - PRESSUPOST I PLA  DE FINANÇAMENT. 

Partides Quantitat que es 
sol·licita 

Total

Copisteria (receptes del SEC, fulls 
informatius i segells) 

75€ 75€

Compra de Medicaments 225 225€  225€



11 - AVALUACIÓ. 

Manera de mesurar-la: 

Es comptabilitzarà el nombre de persones que han rebut l'ajut de medicació a Figueres ,procedent 
de la Fundació Salut  Empordà o derivades pels Serveis Socials de Figueres o treballadora social del
CAP de Figueres. 

S'avaluarà el protocol d'ajut de medicació en les seves diferents fases per valorar els circuits, usuaris
i altres línies d'estratègia, valorant si aquesta iniciativa ha pogut ser d'ajut als beneficiaris de la 
població de l'Alt Empordà. 
Dirigida a: SEC
Serà feta per: SEC



            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VAL DE MEDICAMENTS 
 

Figueres, a ____ / ____ / _______ 

 
 
 
 

Des de la ONG Salut Empordà Cooperació (SEC), s’autoritza a ___________ 
_______________________, amb DNI/NIE/PASSAPORT ______________, 
a recollir ______________________, en concepte d’ajut per medicaments, 
a la Farmàcia Manera del municipi de Figueres, situada al C/ Joan Maragall 
núm 4. 
 
 
 
Signat, 

 
 
 
 
 
 
(Nom del professional) 
(Categoria professional) 
 



            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VAL DE MEDICAMENTS 
 

Empuriabrava, a ____ / ____ / _______ 

 
 
 
 

Des de la ONG Salut Empordà Cooperació (SEC), s’autoritza a ___________ 
_______________________, amb DNI/NIE/PASSAPORT ______________, 
a recollir ______________________, en concepte d’ajut per medicaments, 
a la Farmàcia Burset del municipi d’Empuriabrava, situada al C/ Badia núm 
87. 
 
 
 
Signat, 

 
 
 
 
 
 
(Nom del professional) 
(Categoria professional) 
 



            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VAL DE MEDICAMENTS 
 

Castelló d’Empúries, a ____ / ____ / _______ 

 
 
 
 

Des de la ONG Salut Empordà Cooperació (SEC), s’autoritza a ___________ 
_______________________, amb DNI/NIE/PASSAPORT ______________, 
a recollir ______________________, en concepte d’ajut per medicaments, 
a la Farmàcia Mario Alsina del municipi de Castelló d’Empúries, situada al 
C/ Santa Clara núm 43. 
 
 
 
Signat, 

 
 
 
 
 
 
(Nom del professional) 
(Categoria professional) 
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PRESCRIPCIÓ (Consignar el medicament: forma 
farmacèutica, via d’administració, dosis per unitat i 
unitats per envàs)

Núm. Envasos/unitats: 

Substitueixo per:

Justificar causa:                   Firma del farmacèutic:

� Urgència                                                            
� Desproveïment                                                    
� Altres ________

Durada del tractament:

Posologia:

Unitats                      Pauta

Núm. ordre dispensació:

Data prevista dispensació

______ / ______ / ______

Advertència per al farmacèutic:

PACIENT (Nom i cognoms, any de naixement i número d’identificació)

PRESCRIPTOR (Nom, núm. col·legiat, especialitat i firma)

Data de la prescripció _____ / _____ / _____

FARMÀCIA (NIF/CIF, dades d’identificació, data de dispensació)

La validesa d’aquesta recepta expira al 10 dies naturals de la data prevista 
per a la dispensació // La medicació prescrita no superarà els 3 mesos de 
tractament // La recepta és vàlida per a una única dispensació.

S’informa que les vostres dades seran incorporades en un fitxer responsabilitat de la 
ONG Salut Empordà Cooperació.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a davant  el 
responsable. (Art. 5 LOPD)
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RECEPTA 
PRESCRIPCIÓ (Consignar el medicament: forma 
farmacèutica, via d’administració, dosis per unitat i 
unitats per envàs)

Núm. Envasos/unitats: 

INSTRUCCIONS al pacient (si escau):

Durada del tractament:

Posologia:

Unitats                      Pauta

Núm. ordre dispensació:

Data prevista dispensació

______ / ______ / ______

PACIENT (Nom i cognoms, any de naixement i número d’identificació)

PRESCRIPTOR (Nom, núm. col·legiat, especialitat i firma)

Data de la prescripció _____ / _____ / _____

El pacient conservarà aquest document d’informació durant el 
període de validesa del tractament

S’informa que les vostres dades seran incorporades en un fitxer responsabilitat de la 
ONG Salut Empordà Cooperació.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a davant  el 
responsable. (Art. 5 LOPD)

DIAGNÒSTIC/S (si escau):

����
����



 

 

 

 
 

FARMÀCIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Joan Maragall, 4 
           17600 Figueres, GIRONA 
 

 (+34) 972 500 295 
 



 

 

 
FARMÀCIA 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 Santa Clara, 43 

           17486 Castelló d’Empúries, GIRONA 
 

 (+34) 972 250 027 



 

   

FARMÀCIA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Badia, 87 
           17487 Empuriabrava, GIRONA 
 

 (+34) 972 451 255 
 

 



Salut Empordà Cooperació (SEC) és  una 

ONG que neix de  la inquietud i        

sensibilitat en l’àmbit de la coopera-

ció d’un grup de treballadors i 

treballadores de la Fundació Salut 

Empordà, amb l ’objectiu de    

promoure accions i projectes 

de solidaritat i cooperació pel 

desenvolupament en l’àmbit de la 

salut perquè  creiem que ... 

 

La SALUT és un dret fonamental de 
l'ésser humà i una condició clau per 

a una vida digna. 

Projecte d’Ajut 
per a Medicació 

Organitzat i dirigit per la ONG Salut Empordà Cooperació  

ONG Salut Empordà Cooperació 

 Rda. Rector Aroles, s/n 17600 Figueres (Girona) 

 

 Telèfon: 972 501 400  

 Fax: 972 670 313  

 Correu: sec@salutemporda.cat  

Amb la col·laboració i participació de: 

ONG Salut Empordà Cooperació 

Tel.: 972  50 14 00 

Correu: sec@salutemporda.cat 

Medicaments  

 

 

 

per a tothom 



Justificació: 
 

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'encariment del cost 
de vida i altres aspectes de la nostra societat fa que  
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. 
 
 

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. 

A qui va dirigit? 
 

Usuaris que són atesos a les dependències de la        
Fundació Salut Empordà de l'hospital d'aguts o 
CSS, fent una valoració social del cas, justificant 
la seva   situació econòmica i complint els criteris 
d’inclusió per sol·licitar l’ajut per medicació. 

 

Metodologia:  
 

Els professionals de la Fundació Salut Empordà 
que es trobin amb un cas en el qual un pacient 
no pot  pagar-se les receptes ja sigui per manca 
de poder   econòmic o manca de cobertura sani-
tària es posarà en contacte amb algun membre 
del SEC extensió 4036 o directament a l'Elisabet   
Vives (Treballadora Social de la Fundació) a    
l'extensió 4903 o al telèfon 662 604 966. 

La treballadora social valorarà el cas i es derivarà 
al personal sanitari del SEC on es facilitarà una 
recepta que la podrà portar a qualsevol de les 3 
següents farmàcies per rebre la medicació perti-
nent: 
 

FIGUERES: 
Farmàcia Caterina Manera, C/ Joan Maragall Nº 4.                                                                                 
 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES: 
Farmàcia Mario Alsina, C/ Santa Clara Nº 43.                                                                 
 

EMPURIABRAVA:  
Farmàcia Burset, C/ Badia Nº87. 
 
 
 
 

 

Projecte d’Ajut per a Medicació 

 

Si no es pot facilitar la medicació, es derivarà al 
Dept. de Serveis Socials de Figueres per tal que 

derivin al pacient a la farmàcia dels Serveis     

Socials de l'Ajuntament. 


