Fulletó
informatiu
Activitats
2012FutursProjectesSocis
AmicsCol·laboradorsSuportConfiança
FidelitatTreballSalutFundacióFerreruelaSanfe
liuEntitatObjectiusCompromísExperiènciaRecursosÀm
bitMèdicEducacióCulturaLleidaSenegalSostenibilitatTemps
ForçaResponsabilitatIgualtatVinclesRealitatIniciativaLocalSensibi
litzacióActuacióCooperacióLocalRiscAccessibilitatEradicacióCeguesa
CurableEvitableKoldaAssistènciaSanitariaOcularPrevencióCeguesaDesen
volupamentAutosuficientLlargTerminiPromocióSalutOcularEnfortimentProfes
sionalsEducacióCribatgeAfeccionsOcularsXerradesEmissionsDistribucióVectors
DivulgatiusBecaAndreaSanfeliuÒpticaCataractaHospitalNousServeisCampanyes
QuirúrgiquesEspecialistesLocalsMissat
gesPositiusSupervisióRecolzament
MedicinaCientíficaSalutPreventivaInfantilCoberturaSanitàriaEx
pansióInfraestructuresTallerÒpti
caAssistènciaOftalmològicaEnfor
timentSistemaUniversitàriOftal
mològicSenegalEducacióDesen
volupamentAbsènciaMalalties
BenestarFísicMentalSocialDret
SalutComunitatsEducatives
InfantilsSensibilitzacióValors
PositiusNord-SudReflexióCom
promísSocietatGlobalHumana
ValorsSolidarisDesenvolupa
mentArbreSalutParticipació
Des12
FamiliarProfessoratPersonal
NoDocentEscolaExperiència
DocentPositivaEnriquidoraIn
fantsAdultsEquilibriContes
PerALaSalutProjectesLesEscoles
LleidaCulturaMitjàAudiovisual
EstratègiesArtístiquesTransfor
macióSocialDiàlegIntercultural
CultiuImaginariSocietatCreativa
EstimulacióParticipacióCiutadana
FundacióFerreruelaSanfeliuActivitatsResultatsViaPúblicaTecnologiesInformació
ComunicacióJovesTalentsCoachingCreatiuPromocióInternacionalLleidaSolidari
tatEinaInformativaPersonesEntitatsSuportMoltesGràcieswww.fundacióferreruela.
comActivitats2012FutursProjectesSocisAmicsCol·laboradorsSuportConfiança
FidelitatTreballSalutFundacióFerreruelaSanfeliuEntitatObjectiusCompro
mísExperiènciaRecursosÀmbitMèdicEducacióCulturaLleidaSenegal
SostenibilitatTempsForçaResponsabilitatIgualtatVinclesReali
tatIniciativaLocalSensibilitzacióActuacióCooperacióLocal
RiscAccessibilitatEradicacióCeguesaCurableEvitab
leKoldaAssistènciaSanitariaOcularPreven
cióCeguesaDesenvolupament
Gràcies!!!!!

N.2

02
En aquest espai volem fer-vos partíceps de les línies d’actuació de la FFS, de les principals activitats que s’han
dut a terme durant el període 2010-2012 i de la futura
trajectòria. Aprofitem aquesta ocasió per agrair-vos a
tots els socis, amics i col·laboradors, el vostre suport,
confiança i fidelitat que fan possible poder continuar
treballant per la salut.

La Fundació Ferreruela Sanfeliu és una entitat sense ànim
de lucre que neix l’any 2005 amb l’objectiu de contribuir
a millorar el benestar i la qualitat de vida dels grups més
sensibles i vulnerables de la societat. El nostre compromís
és treballar pel dret a la salut a nivell mèdic, educatiu i
cultural.
Dediquem la nostra experiència i recursos a la millora de
la salut en el nostre entorn més proper (Lleida) i a nivell internacional (Senegal) mitjançant actuacions planificades
i sostenibles en el temps.
La força de la FFS s’assenta en:
1. Professionalitat, experiència i responsabilitat envers la
salut i la igualtat.
2. Creació de vincles amb entitats governamentals que
garanteixen la sostenibilitat de les actuacions, establint
convenis amb altres entitats no lucratives i ONG's.
3. La col·laboració i la iniciativa dels socis i amics que fan
que aquest projecte sigui una realitat.
La Cooperació a nivell local i internacional, l’educació,
la sensibilització i la cultura són els principals àmbits
d’actuació de la Fundació Ferreruela Sanfeliu.

Benvinguts/des
al Fulletó
Informatiu (2)
de la Fundació
Ferreruela
Sanfeliu

Fundació Ferreruela Sanfeliu

DES.2012

Cooperació
A. COOPERACIÓ LOCAL (LLEIDA)
TRACTAMENTS OFTALMOLÒGICS A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A LA CIUTAT DE LLEIDA
Finançat per: Fundació Ferreruela Sanfeliu (FFS). / Col·laboradors: Xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques.

A la FFS creiem en una sanitat accessible per a tots i
és per això que estem treballant per facilitar una cartera de serveis i tractaments dins de l’àmbit oftalmològic
adreçats a ciutadans de Lleida que es troben en situació
de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
L’accés a aquests serveis i prestacions es realitza a través
d’un protocol de derivació establert entre els membres

de la xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats
bàsiques i la FFS durant el setembre del 2012.
ACTIVITATS
En dos mesos d’actuació ja s’han realitzat catorze visites
i revisions oftalmològiques. S’han cobert els costos de setze ulleres correctores.

B. COOPERACIÓ INTERNACIONAL (SENEGAL)
ERADICACIÓ DE LA CEGUESA CURABLE I EVITABLE I MILLORA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A LA REGIÓ DE KOLDA
Finançat per: FFS, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Ajuntament de Lleida, Ibercaja.
Col·laboradors: Ministeri de Salut del Senegal, Consell Regional de Kolda, Regió Mèdica de Kolda, Hospital Regional de Kolda, Inspecció Mèdica de
les Escoles de Kolda, Comunitat Rural de Medina Gounass, Comuna de Vélingara, Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO), Clínica ICO, Transport Sanitari de
Catalunya, Alcon i la participació de socis, amics i voluntaris.

La FFS treballa per garantir l’accés a l’assistència sanitària ocular de qualitat a les poblacions més vulnerables
dels països empobrits, tal com marquen els objectius del
Programa de l’Organitzazió Mundial de la Salut (OMS)
i l’Agència Internacional de Prevenció de la Ceguesa
(IAPB) “VISION 2020: el dret a la visió”.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Amb la nostra tasca ajudem a desenvolupar una infraestructura d’assistència sanitària sostenible i autosuficient.
Dirigim les nostres actuacions a regions geogràfiques concretes, amb projectes a llarg termini i establim vincles estratègics amb les entitats locals i governamentals.
Actualment els projectes de prevenció i millora de l’atenció
sanitària oftalmològica les focalitzem en la regió de Kolda
(Senegal).

Regió

Departament

Àfrica
Gàmbia

Regió de Kolda:
1. Una de les regions més pobres i menys
industrialitzades del Senegal, amb una
taxa de pobresa del 66.5%.
2. Alta taxa d’analfabetisme i desocupació.
3. Població molt jove (60% de 0 a 14 anys).

Dakar

Senegal

Vélingara Medina
Gounass

Kolda

Gàmbia
Kolda
Oceà
Atlàntic

Medina
Yoro
Foulah

Guinea-Bissau

5. Migració del personal qualificat a la
capital del país.
6. Creencia en la medicina popular, desconeixement de la científica.
7. El 4.69% de la població sofreix alguna
discapacitat visual i el 1.42% són cecs.

Guinea-Bissau

1, 2. Mapa de situació

4. Manca d’especialistes i infraestructures
de transport, educatives i sanitàries.

3. Mapa de la regió de Kolda: Límits departamentals,
localització de la capital (Kolda) i poblacions principals

8. 8 de cada 10 casos de ceguesa a Kolda
són curables o s’haguessin pogut evitar.
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B1
Promoció de la salut ocular
a la regió de Kolda

B2
Enfortiment de les capacitats dels professionals
sanitaris i de l’educació a la regió de Kolda

Desenvolupem iniciatives en l’àmbit de l’educació, donem a conèixer els serveis existents en la regió i apropem
a la població cap a tractaments mèdics de qualitat.

La FFS forma i capacita a professionals de la salut ocular com a eina bàsica de desenvolupament en l’àmbit de
l’oftalmologia.

ACTIVITATS

ACTIVITATS

• Activitats de sensibilització i cribatge d’afeccions
oculars en zones rurals.
• Programes radiofònics i teatre social mèdic preventiu.
• Xerrades als professionals de l’educació formats
per a la detecció de patologies oculars.
• Distribució de material divulgatiu.
• Celebració d'esdeveniments oficials com "Dia Mundial
de la Visió".

• Capacitació d’infermers i llevadores per detectar malalties oculars, guarir-les o remetre-les als especialistes.
• Formació de tècnics en cirurgia de cataracta (beca
“Andrea Sanfeliu”) per estudiar al centre especialitzat
de Gàmbia.
• Formació d'agents per l’unitat d’òptica de Kolda.
• Reforçament i reciclatge de l’equip mèdic especialitzat
en cirurgia de la cataracta.

B3

B4

Desenvolupament de les infraestructures i creació de nous serveis a les poblacions de la regió

Reforcem infraestructures existents i en creem de noves,
facilitem l’accés a la compra d’ulleres.
ACTIVITATS

Campanyes de cirurgia
a les poblacions de la regió

Professionals del nostre país col·laboren amb els especialistes locals de Senegal en campanyes de cirugia a Kolda, Vélingara i Medina Gounass.
OBJECTIUS

• Obertura i manteniment del 1r taller d’òptica a Kolda.
• Reforç de l’equipament de dues unitats oftalmològiques
(Kolda i Vélingara).
• Creació i equipament de dues noves unitats
oftalmològiques (Kolda i Medina Gounass).
• Equipament de les consultes d’atenció primària a les
àrees rurals per la detecció de casos d’afeccions oculars.
• Dotació de la primera ambulància medicalitzada a
l’Hospital Regional de Kolda.
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• Cobrir puntualment la manca de cirugians de cataractes.
• Promocionar el missatge: "la cataracta és una
malaltia curable". Fomentar l’ús dels serveis mèdics
de salut ocular.
• Supervisar i recolzar de forma periòdica als professionals locals.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fundació Ferreruela Sanfeliu

DES.2012

CAMPANYES QUIRÚRGIQUES 2008-2012

Hospital Regional de Kolda
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RESULTATS
1

Enfortiment de la confiança de la població local en la medicina científica i promoció de la salut preventiva infantil.

2

Augment de la cobertura sanitària gràcies a la formació de tècnics quirúrgics especialitzats i del 100% d’infermers i llevadores dels centres d’atenció primària en zones rurals.

3

Millora i expansió de les infraestructures i equipaments sanitaris per tal de donar cobertura de cures oculars
a la regió: Kolda capital (2 unitats), poble de Vélingara (1 unitat) i poble de Medina Gounass (1 unitat).

4

Dotació del primer servei de taller d’òptica per a facilitar ulleres correctores a preus assequibles.
El taller es troba en ple funcionament i es gestiona de forma sostenible per el Centre de Salut de Kolda.

5

Establiment d’una base sòlida per a la normalització de l’assistència oftalmològica a la regió.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FUTUR
Enfortiment dels 4 eixos de la FFS en cooperació internacional per garantir la millora de la salut ocular i la eradicació
de la ceguesa curable i evitable en tota la regió de Kolda.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

C. ENFORTIMENT DEL SISTEMA UNIVERSITARI OFTALMOLÒGIC AL SENEGAL
Finançat per: Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida. / Col·laboradors: Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar, Ministeri de la Salut de Senegal.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat i nombre de professionals oftalmològics al Senegal, aquest darrer trimestre
s’ha iniciat un projecte de col·laboració entre la FFS, la
UdL i la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar. El projecte es troba en la fase inicial.

Després d'una primera primera presa de contacte i valoració de la situació de la Facultat de Medicina de Dakar
per part del Degà Dr. Joan Ribera (Facultat de Medicina
de Lleida, es treballa per a l’establiment de futures col·laboracions i la creació de sinèrgies entre les 2 facultats.
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Educació per al
desenvolupament

A la FFS considerem que gaudir de salut implica tant
l’absència de malalties com el dret de disposar de condicions de benestar físic, mental i social. Creiem que l’adopció i desenvolupament de valors solidaris i de respecte a
les persones millora la salut i la qualitat de la nostra societat. En aquest àmbit i a nivell local, la FFS promou el
dret a la salut i els drets humans en les comunitats educatives infantils amb l’objectiu de:

• Sensibilitzar la població escolar i tota la comunitat
educativa envers la salut i la societat.
• Promoure valors positius tot reflectint les desigualtats
existents en el nostre entorn més proper i els desequilibris Nord-Sud.
• Fomentar la reflexió i afavorir el compromís de canvi
per una societat global més justa.

L'ARBRE DE LA SALUT
PROMOVEM LA SALUT I ELS VALORS SOLIDARIS PER AL DESENVOLUPAMENT
Finançat per: FFS, Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida. / Col·laboradors: Escola Alba (Lleida), grup de teatre Xip-Xap.

ACTIVITATS

RESULTATS

“L’Arbre de la Salut”. Realització d’un taller de teatre i
improvisació per a nens d’entre 3 i 12 anys amb la participació activa de famílies, professorat i personal no docent de l’escola.

Experiència educativa positiva i enriquidora, per a infants i per a adults. S’ha promogut el debat i la reflexió
sobre la salut i les desigualtats, tot construint una via de
futur per a la construcció d’una societat més equilibrada.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FUTUR
Inici d’una nova fase de desenvolupament per al 2013 sota el títol, “Contes per la Salut”, millorant i fent extensiu
el projecte a d’altres escoles de Lleida.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Cultura
En l’àmbit de la cultura la FFS promou elmur.net, un projecte cultural que utilitza el mitjà audiovisual i les diferents
estratègies artístiques com a eines per a la transformació social i el diàleg intercultural.
ELMUR.NET
CULTIVEM EL NOSTRE IMAGINARI PER UNA SOCIETAT CREATIVA
Finançat per: FFS, ILO Oftalmologia, Associació Cultural TripleZeta. / Col·laboradors: Nice people at work, Anou serveis audiovisuals, Bachman
development, Xarxa d’entitats culturals i col·lectius creatius a nivell nacional i internacional.

OBJECTIUS

ACTIVITATS

RESULTATS

• Estimular la participació ciutadana
a través de la creació artística.
• Promoure la cultura de pau, el pensament positiu, la creativitat i l’educació de la mirada crítica.
• Fomentar l’eduació del llenguatge
audiovisual en àmbits no formals.

• Projeccions diaries a la façana de la
FFS i en esdeveniments públics nacionals i internacionals de les propostes visuals més interessants i
inspiradores recollides a través del
web (www.elmur.net).
• Promoció i servei de “coaching creatiu” als joves talents audiovisuals.

• Foment de la creativitat a la via pública, incidint de forma positiva en
les dinàmiques del barri i promoció d’una comunitat creativa internacional.
• Promoció de l’ús socialment responsable de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
FUTUR
elmur.net s’incorporarà al projecte educatiu “Art contemporani per a tothom” dins el marc del programa europeu
d’educació continua no formal GRUNDTVIG (Life Long Learning Programme) de la Comissió Europea.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Finançament
€
14%

30%

56%

140000

2011

120000

2012

100000

Dr. Ferreruela
(Premi Josep Parera)

80000
60000
40000
20000

Donacions ILO
Subvencions públiques

0
Donacions ILO

Donacions socis

1. Estructura financera FFS. 2011

Subvencions públiques

Donacions socis

2. Fons de finançament FFS. 2011-2012

Premis i reconeixements
Premi Internacional
Ciutat de Lleida
Concedit per l'Ajuntament
de Lleida al Dr. Rafel
Ferreruela per la promoció
internacional de Lleida en
l’àmbit de la solidaritat.

Premi Josep Parera
Concedit per l’Obra Social
de Caixa Penedès a la trajectoria social del Dr. Rafael Ferreruela. La seva dotació econòmica (50.000 €)
es va destinar integrament
a la FFS.

Finalistes UOC& PLUGGED
Concedit per la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) al projecte cultural
de la FFS: elmur.net.

Finalistes Premis INVI.
Innovació audiovisual
a Internet
Concedit per la Corporació de RTVE amb el projecte elmur.net, categoria
educativa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PUBLICACIONS
La FFS edita la revista Mirada com a eina informativa de divulgació mèdica, educativa i cultural. Pots recollir el teu
exemplar a la seu de la FFS (Av. Dr. Fleming, 14. Lleida).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Agraïments:
Volem expressar el nostre agraïment a les següents persones i entitats, amb el suport i dedicació de les quals ha estat
possible realitzar les tasques de la FFS:
Alcon, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Lleida, Clínica ICO, Comuna de Vélingara, Comunitat Rural de Medina Gounass, Consell Regional de Kolda, Fundació i2cat, Hospital Regional de Kolda,
Ibercaja, Inspecció Acadèmica de Kolda, Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO), Ministeri de Salut del Senegal, Obra social
Caixa Penedès, Obra social Unnim Caixa, Regió Mèdica de Kolda, Transport Sanitari de Catalunya, Universitat de Lleida
i la participació de socis, amics i voluntaris.

Per a més informació visiteu la nostra pàgina web: www.fundacioferreruela.com

