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1 Benvinguts al Fulletó informatiu de la Fundació Ferreruela Sanfeliu,

Amb aquest nou espai volem fer-vos part de les principals activitats que 
la Fundació està duent a terme en els diferents àmbits d’actuació que dis-

posa, així com agrair el vostre suport i fidelitat que enforteix les tasques per 
a les que treballem.  

La Fundació Ferreruela Sanfeliu
és una entitat sense ànim de lucre, que 
neix l’any 2005 amb l’objectiu de con-
tribuir a la cerca de solucions en el camp 
de l’oftalmologia, canalitzant els recur-
sos professionals i econòmics, per aten-
dre les necessitats dels països o persones 
en situació de pobresa. Els dos àmbits 
d’actuació són: cooperació internacional 
i cultura.



L’any 2008, la Fundació Ferreruela Sanfeliu inicia un projecte de cooperació internacional a la regió de 

Kolda (Senegal) per tal de contribuir a la lluita contra la ceguesa, tal i com ho estableixen els objectius del 

Programa de la OMS “VISION 2020, el Dret a la Visió”. 
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Cooperació
internacional

 Segons la OMS:
• Aproximadament 314 milions de persones al món pateixen problemes de visió i ceguesa.
• D’aquests, 45 milions són cecs i 269 milions pateixen d’una visió reduïda.
• 145 milions de persones pateixen ceguesa per defectes de refracció (miopia, astigmatisme..).
• El 80% de les cegueses, són evitables o curables.
• El 90% dels casos de ceguesa viuen en els països en desenvolupament.
• 2/3 de les persones que pateixen ceguesa són dones i nens.
• Les estratègies de prevenció de la ceguesa són de les més cares entre les intervencions de cures de salut.
• Les causes de ceguesa infecciosa estan disminuint gràcies a les intervencions de salut pública. 

2008/09
Projecte de dinamització del sector de la sani-
tat a la regió de Kolda a través del reforç de les 
estructures sanitàries, la formació i reciclatge de 
professionals de salut i assistència tècnica.

2010/11
Creació de la beca "Andrea Sanfeliu".
Contribució a la millora de la salut ocular 
a la regió de Kolda.



Equipament
La Fundació reforça l’equipament de les unitats 
oftalmològiques de la regió per tal que es puguin 
dur a terme correctament les diferents consultes i 
intervencions. Des del seu inici, s’han realitzat les 
següents donacions: un biòmetre, un oftalmosco-
pi, sis caixes completes d’instrumental quirúrgic, 
un autoclau, un desionitzador d’aigua, un ordina-
dor, material fungible per les intervencions i una 
làmpada de fenedura.

Formació
La Fundació aposta per la formació dels agents 
sanitaris i dels tècnics locals com a eina de desen-
volupament en l’àmbit de l’oftalmologia. Des del 
seu inici, s’han realitzat les següents formacions: 
reciclatge dels tècnics especialitzats en oftalmolo-
gia a les noves tècniques quirúrgiques; capacitació 
de 16 infermers a les cures oculars bàsiques per 
la detecció i la correcta derivació de casos a les 
unitats especialitzades; formació de dos auxiliars 
a la instrumentació oftalmològica.

Sensibilització
Per tal de prevenir la ceguesa evitable i proposar 
un tractament a la ceguesa curable, la Fundació 
posa en marxa consultes a zona rural per la detec-
ció precoç de casos, xerrades a les escoles i als 
centres d’atenció primària, emissions informatives 
a la radio i sessions de teatre social preventiu.

Revisions escolars
Per tal de prevenir la ceguesa en edat infantil i 
evitar-ne les conseqüències a l’edat adulta, la Fun-
dació forma els mestres de les escoles de la regió 
de Kolda per a que detectin els casos amb patolo-
gies oculars entre els alumnes. 

Creació d'una òptica
La Fundació crea el primer taller d’òptica a la 
regió de Kolda per a que la població pugui rea-
litzar la compra d’ulleres correctores sense neces-
sitat de desplaçar-se a la capital del país (a + de 
500km).

Assistència
Per tal de pal·liar el dèficit de metges especialistes, 
la Fundació ha realitzat 4 expedicions a la regió de 
Kolda i ha finançat dues campanyes quirúrgiques 
a l’ocasió del Dia Mundial de la Visió, per operar 
més de 600 pacients completament cecs.  

Finestra oberta al Senegal
Donat el dèficit de personal especialitzat a la regió 
de Kolda en tots els àmbits de la salut, la Funda-
ció aposta per la telemedicina com a eina diagnòs-
tica i de formació a distància. El passat mes de 
febrer 2009 es va instal·lar l’aparell a l’Hospital 
Regional de Kolda, que des d’aleshores és de gran 
utilitat a la regió.  

Com ho fem?

Per aconseguir aquesta missió, la Fundació FS aPlica les estratègies del Pla nacional 
de lluita contra la ceguesa del ministeri de la salut de senegal, a la regió de Kolda
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La Fundació dins del seu àmbit d’actuació vincu-
lat a la cultura i a la promoció de joves creadors, 
juntament amb l’Associació Cultural TripleZeta 
(zzz) presenten elmur.net, un projecte cultural 
que vol estimular el diàleg i la participació ciuta-
dana a través de la creació artística. elmur.net 
convida, a tots els ciutadans, a compartir la seva 
imaginació  per tal de construir un món millor.

A través de la videoinstal·lació, situada a la façana 
de la Fundació, cada vespre es presenta un recull 
d’imatges positives i sense finalitat comercial. 
Aquestes busquen la reflexió de la realitat quoti-
diana des de nous punts de vista.

A la pàgina web: www.elmur.net, s’estableixen les 
bases tècniques perquè creadors d’arreu del món 
es sumin a la iniciativa, des de qualsevol lloc i a 

través d’una connexió a Internet, elmur creix i es 
multiplica.

Així mateix elmur.net col·labora també amb 
diverses institucions i festivals d’arreu per tal de 
d’ampliar el radi d’acció i difusió del projecte. 

 Elmur.net pretén:
• Apropar les pràctiques artístiques contemporà- 
 nies al públic general.
• Dinamitzar la creació visual com a eina de  
 diàleg intercultural.
• Dinamitzar la creació artística en l'àmbit ciutadà  
 com a eina per a la comprensió quotidiana.
• Construir una galeria virtual de creació plàstica  
 i audiovisual amb caràcter públic i sense ànim  
 de lucre.
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Activitats
culturals


