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"Compartir amistat és salut.
Perquè els amics i les amigues 
ens ajuden quan ho necessitem."

Escola La Rosella, Rosselló
Curs 2012-13. Cicle mitjà





 

Salut! És se ns dubte una exclamació que comunament utilitzem 
per celebrar o acomiadar-nos d’algú amb els millors desitjos. La 
seva etimologia ens remet tant a la salut física i mental com a 
l’acció de saludar. Curiosa és doncs la quotidianitat que s’amaga 
darrera de l’ús d’aquesta. I és que fer salut, no és cosa del qui està 
malalt, sinó un exercici que ens manté en forma cada dia. Des 
de la FFS és la promoció d’aquest dret fonamental el que guia 
les nostres accions i iniciatives, essent totes elles el resultat de la 
suma de les capacitats i habilitats dels membres del nostre equip. 
Un equip que el formen tant els professionals, com els voluntaris 
i els socis, les institucions, entitats i agents socials que col·laboren 
o faciliten el desenvolupament de la nostra tasca. Una tasca què 
aquest 2015 ens ha portat a posar fi a alguns projectes, fer-ne créi- 

xer d’altres o transformar aquells que podien millorar. 

El fulletó informatiu d’aquest any us convida a repassar les activi-
tats que tots plegats hem fet possible i també a reflexionar sobre 
“el perquè de tot plegat”, doncs el projectes venen i van i allò 
realment important és l’impacte que aconsegueixen generar en 
la societat. Aquell rastre que com una llavor és queda dins de la 
persona per poc a poc, dia a dia, seguir creixent i transformant-
nos. Us convidem doncs a que la propera vegada que desitgeu 
Salut! ho feu amb la convicció de que els vostres petits desitjos 

construeixen de forma quotidiana un món millor. 

Salut!

La missió de la FFS és promoure, enfortir i actuar per la millora de la 
salut i del benestar de les persones en el àmbit físic, psicològic i so-
cial.  Per aconseguir-ho, focalitzem els nostres esforços en 3 línies es-
tratègiques: 

1. Cooperació Local a Lleida i Cooperació internacional al Senegal en- 
 vers la salut oftalmològica.

2. Educació i cultura per al desenvolupament envers la salut física, psi- 
 cològica i social. 

3. Recerca i millora continua en el àmbit de la salut oftalmològica.

Els nostres valors
La noblesa, la humanitat, la sostenibilitat i el capital humà. 

Els nostres recursos, la força de Lleida
Els nostres socis i amics amb les seves donacions econòmiques i el seu 
suport incondicional, les entitats sense ànim de lucre compartint re-
cursos i esforços, empreses, autònoms i voluntaris compartint les seves 
capacitats, el capital humà del Institut Lleida Oftalmologia (ILO) oferint 
els seus serveis i coneixements mèdics, l’equip humà de la FFS i de tots 
els voluntaris que col·laboren en crear i desenvolupar els projectes, i les 
entitats públiques pel seu suport. Sense tots vosaltres la FFS i les seves 
activitats no serien possibles. Gràcies!

Salut!
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Cooperació local
Finançat per: Institut Lleida Oftalmologia (ILO) / Col·laboradors: Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida, Associació 
de Dones Minerva, Casal de la Dona, Casal Cívic La Mercè, Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent. 

Promovem la salut ocular 
i la seva prevenció amb activitats 

d’educació i sensibilització 

OBJECTIU

Promocionar la salut ocular i la seva prevenció amb 
activitats d’educació sanitària ocular per a:

A. La detecció precoç de malalties oculars que pu-
guin provocar pèrdues de visió irreversibles.

B. Aconseguir que totes les persones (infants o adults) 
amb defectes visuals rebin l’atenció adequada per 
gaudir d’una millor qualitat de vida.

ACTIvITATS

Realitzem activitats que promouen la competència 
professional, afavoreixen canals de comunicació 
entre famílies, professionals de la salut i l’educació 
i que garanteixen la millor atenció possible contri-
buint al benestar de la ciutadania:

• Xerrades sobre salut ocular bàsica per a la preven-
ció, detecció i tractaments de patologies. Adreçades 
a famílies, professionals de l’educació i associacions 
de benestar social (escoles, ciberaules, associacions 
de pares i mares, etc.)

• Campanyes de revisions gratuïtes per la sensibi- 
lització i prevenció de malalties oculars. 
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REvISIOnS gRATUïTES AmB mOTIU 
dE LA SETmAnA mUndIAL dEL gLAUCOmA

Dins de l’àmbit d’activitats destinades a promocio- 
nar la salut ocular i amb motiu de la Setmana Mun-
dial del Glaucoma, del 9 al 14 de març del 2015 
l’Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO) i la FFS vàrem 
endegar una campanya de revisions gratuïtes per a 
la detecció precoç en la població de risc no diag-
nosticada, amb un total de 92 revisions realitzades.

El glaucoma provoca una pèrdua creixent de les fi-
bres nervioses del nervi òptic, a causa de la dificul-
tat perquè l’humor aquós (líquid transparent que 
banya les estructures oculars mantenint les seves 
propietats òptiques) surti de l’espai que el conté. 
Aquesta dificultat provoca un augment de la pressió 
intraocular i un dany en el nervi òptic. No obstant 
això, existeix també un tipus de glaucoma que es 
dóna amb pressions oculars normals, i que pot estar 
associat a altres factors com la pressió arterial baixa 
i altres malalties vasculars.

El 50% de la població que pateix glaucoma no 
ho sap fins que comença a tenir pèrdua del camp 
visual, símptoma que apareix quan el nervi òptic ja 
està afectat de forma irreversible. Per aquest mo-
tiu, amb aquesta campanya s’ha volgut animar a la 
població a fer-se la revisió per prevenir la malaltia. 
Els experts recomanen a partir dels 40 anys fer-se 
revisions periòdiques complertes dels ulls, ja que si 
es redueix la pressió de l’ull en estadis inicials del 
glaucoma, es pot frenar la progressió de la malaltia.

PARLEm SOBRE SALUT OCULAR 
AL CASAL CívIC LA mERCè

Una cinquantena de dones varen assistir a la xerra-
da sobre la salut ocular impartida pel Dr. Rafael Fer-
reruela dins el cicle Espai Salut del programa Acti- 
va’t al Casal!, que va tenir lloc al Casal Cívic La Mer- 
cè, a petició de l’Associació de Dones Minerva. 

A la xerrada es va parlar de la importància de tenir 
cura de la salut ocular i de les diferents malalties 
que poden afectar els ulls i la visió en totes les 
etapes de la vida de les persones, així com es varen 
atendre les diverses consultes dels assistents.

Nota:
Si esteu interessats en acollir una xerrada de salut ocular bàsica 
podeu contactar amb nosaltres al telèfon: 
973 245 380 (Xavier Caufapé)

Entre les activitats realitzades aquest 2015, destaquem:  
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Cooperació internacional
Finançat per: Socis FFS, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, (ACCD), Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida, Universitat de 
Lleida, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Barcelona, Ibercaja, Institut Lleida Oftalmologia (ILO) / Col·laboradors: Ministeri de Salut de Senegal. 
Facultat de Medicina de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Consell Regional de Kolda, Regió Mèdica de Kolda, Hospital Regional de 
Kolda, Centre Salut Vélingara, Inspecció Mèdica de les Escoles de Kolda, Comunitat Rural de Medina Gounass, Comuna de Vélingara, Hospital Sant Joan 
de Déu, Clínica ICO de Barcelona, Càtedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament, Associació Ocularis, Observatori de la Salut Visual, Facultat de 
Medicina de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Federació d’Associacions de Dones de Senegal (FAFS), Transport Sanitari de Catalunya, 
Alcon, ILO Oftalmologia.

OBJECTIU

Contribuir a la millora de la salut ocular de la po-
blació senegalesa a través de la sensibilització, la for- 
mació i l’activació d’agents sanitaris locals.

ACTIvITATS

Mitjançant la generació de sinèrgies i la col·labora-
ció entre entitats i agents rellevants tant al Senegal 
com a Catalunya, impulsem projectes que comple-
mentin i promoguin la continuïtat sostenible de les 
activitats realitzades per la FFS a l’Àfrica occidental 
al llarg dels darrers 9 anys.  

Entre les activitats realitzades aquest 2015, destaquem:  

ImPULSEm L’EmPREnEdORIA dE dOnES AL 
SEnEgAL CREAnT OPORTUnITATS dE mILLORA 

dE LA SALUT OCULAR A dAkAR 

Dins el marc del projecte “Suport a la creació de 
micro-emprenedories de dones per a l’enfortiment 
dels serveis de salut a Dakar, Senegal” s’han format 
20 dones, totes elles en risc d’exclusió social, per tal 
de capacitar-les i facilitar-los la seva integració al 
mercat laboral. 

Aquest projecte es realitza en consorci entre l’Ob-
servatori de la Salut Visual i la FFS i està finançat 
per l’Ajuntament de Barcelona, dins de les activitats 
que són promogudes per a donar suport a les inicia- 
tives d’economia social i solidaria als països i ciu-
tats sòcies de la capital catalana arreu del món. La 
iniciativa combina un doble objectiu, doncs un cop 
capacitades a través de diferents formacions (salut 
ocular, màrqueting, administració i gestió, etc.), 
aquestes dones contribueixen a la prevenció de  
malalties oculars i discapacitats de  caràcter visual 
als barris més desafavorits de la capital senegalesa. 
Des del més de juliol i fins a finals del 2015 s’han 
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realitzat activitats de promoció de la salut ocular 
(xerrades en espais públics, visites a domicili, etc.) 
les quals han permès no només millorar l’autono-
mia econòmica de les dones implicades sinó també 
contribuir a la millora de la salut ocular de la po-
blació de la regió.

Durant l’últim trimestre de 2015, s’han iniciat les 
obres de rehabilitació de la botiga d’òptica al barri 
de Grand Yoff a Dakar, que s’inaugurarà en les pro- 
peres setmanes. A través d’aquesta botiga, es con-
tribuirà a generar ingressos per donar continuïtat a 
l’emprenedoria de dones així com es facilitarà l’ac-
cés a ulleres de qualitat i de baix cost a la població 
més desfavorida.

FORmACIÓ En OFTALmOLOgIA PEdIàTRICA A 
LA UnIvERSITAT ChEIkh AnTA dIOP dE dAkAR 

(UCAd) 

La  FFS en consorci amb Ocularis Associació i la Cà- 
tedra UNESCO en Salut Visual i Desenvolupament 
col·laboren en la creació de la primera formació en 
oftalmologia pediàtrica reconeguda per la Facultat 
de Medicina de la Universitat Cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD). L’objectiu del projecte és millorar 
la salut ocular infantil mitjançant l’increment de 
les capacitats dels  oftalmòlegs senegalesos, però  
també  de tota  l’Àfrica occidental francòfona. Du-
rant aquest 2015, s’han dut a terme les comissions 
formatives tant de metges oftalmòlegs com de Tèc-
nics Superiors en Oftalmologia al Centre Hospitalari 
Universitari Abass Ndao de Dakar. A més a més, dos 
dels oftalmòlegs senegalesos participants d’aquesta 
formació, han estat becats per a realitzar una esta-
da formativa durant un mes a l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, que va tenir lloc el passat mes 
de setembre. Per acabar, una plataforma e-learning 
ha estat instal·lada en el marc d’aquest projecte a fi 
de facilitar l’aprenentatge de les properes genera-
cions d’estudiants. Es preveu una propera comissió 
formativa així com l’avaluació anual durant el pro- 
per mes de febrer 2016.
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Compartim coneixements i contribuïm 
al desenvolupament sostenible de la salut 
ocular al Senegal
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REFORçAmEnT dEL SISTEmA 
dE SALUT  A SEnEgAL

Després del projecte integral en salut ocular durant 
cinc anys a la regió de Kolda de la mà de les ins- 
titucions polítiques, administratives i sanitàries de 
la zona, la FFS continua col·laborant amb el Minis- 
teri de la Salut de Senegal per promoure la salut 
ocular al país a través d’activitats sostenibles i dura-
dores en el temps.  Gràcies al suport de la Diputació 
de Lleida i de l’Ajuntament de Lleida, s’ha incre-
mentat la cobertura sanitària ocular del sistema pú-
blic a través de: 

LA FFS I EL CAnTAnT SEnEgALèS ISmAëL Lô 
SIgnEn Un COnvEnI dE COL·LABORACIÓ. 

El cantant senegalès Ismaël Lô  i el president de la 
Fundació Ferreruela Sanfeliu (FFS), el doctor Rafael 
Ferreruela, han signat un conveni de col·laboració 
per destinar fons als projectes de cooperació inter-
nacional en l’àmbit de la salut ocular que la FFS 
duu a terme al Senegal. 

Gràcies a aquest conveni, la FFS es compromet a 
aportar, sota les indicacions del Programa Nacional 
 de Promoció de la Salut Ocular del Ministeri de 
Salut del Senegal, equipaments oftalmològics que 
s’identificaran convenientment amb el nom d’Is-
maël Lô. Al seu torn, Ismaël Lô contribuirà en la 
promoció i sensibilització de la població al voltant 
de les accions que es duguin a terme. 

Ismaël Lô va estar de visita a Lleida per actuar en 
el marc de la jornada El Dia D: Àfrica com mai no 
l’havies vista, organitzada per la Càtedra de Perio- 
disme i Comunicació de la Universitat de Lleida 
(UdL) i la FFS. L’assistència a l’acte i participació 
com a ponent és de fet la primera de les accions que 
posa en marxa aquest conveni. 

Lô és conegut mundialment per la cançó Tajabone 
que es va incloure a la banda sonora de la pel·lícu-
la Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, comp-
ta amb més d’una vintena d’àlbums i nombrosos 
premis no només com a cantant, sinó per la seva 
defensa dels drets de les dones, dels immigrants i 
en contra del racisme.

1
L’atorgament d’una beca OPK (Operador de 
Cataractes) durant un any a l’escola Sheikh 
Zayed Regional Eye Care Centre de Gàmbia.

2
La supervisió per part del Ministeri de la Salut 
dels dos OPK becats per la FFS en els darrers 
anys i instal·lats a Kolda des de l’any 2013.

3
La creació d’una unitat de salut ocular al Cen-
tre de Salut de Bounkiling (regió de Sédhiou)
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Eduacació
per al Desenvolupament

Finançat per:  Socis FFS, Associació Antisida Lleida, ACCD, Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida, Institut Lleida Oftalmologia (ILO) / Col·laboradors: 
Equip de treball de voluntàries conformat per mestres, educadores i professionals de l’àmbit de la música, l’art teràpia i les arts escèniques, Associació 
Antisida Lleida, Llibertat Igualtat i Koeducació en Acció (LIKA), Fundació Renal Jaume Arnó i totes les escoles que han participat en aquest projecte.

OBJECTIUS

A. Promoure l’adquisició de valors responsables i de 
respecte per millorar la salut i qualitat de vida a la 
nostra societat des de la infància.

B. Sensibilitzar des de la infància i a tota la comu-
nitat educativa sobre el dret de totes les persones a 
viure  en un entorn de benestar físic, mental i social.

C. Fomentar la reflexió i afavorir el compromís de  
canvi per una societat global més justa i saludable.

ACTIvITATS

• Realització de tallers educatius i d’activitats de 
sensibilització sobre el valor i fonaments del dret a 
la salut en l’àmbit escolar, que es duen a terme amb 
la col·laboració dels centres educatius de la ciutat i 
les comarques de Lleida i integren  a tota la comu-
nitat educativa. 

• Promoció d’activitats culturals complementaries 
que contribueixen a l’acompliment dels objectius 
exposats. 

Promovem el dret a la 
salut i els drets humans 
a les comunitats escolars
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ELS COnTES PER A LA SALUT 
ES PRESEnTEn  A nOvES ESCOLES

I PUgEn  FInS AL PIRInEU

Després de més de dues temporades en actiu, els 
“Contes per a la Salut” han seguit sembrant llavors 
i recollint fruits a les escoles de Lleida. Aquest pro-
jecte, educatiu i itinerant, ha estat acollit aquest 
2015 entre d’altres per l’escola Sant Josep de Calas-
sanç, on alumnat, professorat i famílies han mostrat 
la seva satisfacció i agraïment per poder gaudir 
d’aquesta activitat que treballa de forma integral 
amb tota la comunitat educativa:

“Hem pogut aprendre que la salut implica no només 
estar bé sinó també altres coses, com ara tenir una 
família i uns amics que ens estimin, tenir una feina, 
poder descansar i estar en pau amb un mateix.”

Amb aquestes paraules l’equip educatiu de l’escola 
Sant Josep de Calassanç ha compartit la seva ex-
periència a través de la seva web. De forma amena, 
mentre es divertien, les persones participants varen 
poder aprendre noves perspectives sobre el dret a 
la salut mentre vinculaven l’aprenentatge al cos i 
a les seves pràctiques quotidianes; doncs objectiu 
del projecte és enriquir a tots els participants amb 
recursos personals i socials que afavoreixin la trans-
missió i l’educació en valors. 

Així mateix, els “Contes per a la Salut” han visitat 
5 noves escoles, entre elles 3 escoles rurals de l’Al-
ta Ribagorça: l’escola de l’Espluga de Serra, la de 
Vilaller i la de Vall de Boí. Per a l’equip de “Contes 
per a la Salut”, ha estat una ocasió especial, doncs 
aquestes escoles habitualment tenen menys oportu-
nitats de gaudir d’activitats que, com aquesta, com-
plementin el currículum educatiu. Agrupades dins 
el que es coneix com a ZER (Zona Escolar Rural) 
de l’Alta Ribagorça, aquestes escoles comparteixen 
projecte educatiu per tal d’optimitzar recursos i afa-
vorir la socialització de l’alumnat.

Entre les activitats realitzades aquest 2015, destaquem:  

   Hem pogut aprendre 
que la salut implica 
no només estar bé sinó 
també altres coses
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“L’EngRAnATgE”, Un nOU TALLER 
PER PROmOURE LA dEFEnSA dEL dRET 

A LA SALUT A LES ESCOLES 

Des de l’any 2011 i fins al 2015, 12 escoles de les 
comarques de Lleida han participat en el projecte 
“Dret a la Salut a l’Escola”. Durant el curs 2015-
2016, el projecte se seguirà desenvolupant-se a 
partir d’un nou taller “L’Engranatge”. La prova pi-
lot d’aquesta activitat s’ha realitzat a l’escola Països 
Catalans de Lleida on, com en altres ocasions, tot 
l’alumnat de l’escola ha participat al taller, així com 
el professorat i les famílies.

“L’Engranatge” és una doble metàfora, doncs la salut 
és un engranatge del que tots en som una peça. Així, 
la salut entesa globalment és un engranatge compo-
sat de moltes peces (habitatge, aigua, benestar emo-
cional, etc.). Alhora, per aconseguir una societat on 
el dret a la salut sigui una realitat és necessari enten-
dre que cada un de nosaltres és una peça necessària 
per fer moure l’engranatge del canvi social.

“L’Engranatge” és una activitat de la Fundació Ferre- 
ruela Sanfeliu, dins de l’Àrea d’Educació per al De-
senvolupament, en col·laboració amb l’Associació 
Antisida de Lleida i el suport de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament 
de Lleida.

Al canal de YouTube de la FFS hi podreu descobrir 
un parell de vídeo-resums de les activitats i tallers 
desenvolupats en l’àmbit de la Educació per al De-
senvolupament. 

Escoles col·laboradores en edicions anteriors i escoles planificades per aquest curs 
escolar. Per a cada escola es descriu el nombre de participants contant infants, 
famílies i professorat. 

ESCOLES PARTICIPANTS (2011-2015) NúM. ASSISTENTS 

Escola Alba (Lleida). Curs 2011-2012 275

Escola Espiga (Lleida). Curs 2012-2013 175

Terres de Ponent (Lleida). Curs 2012-2013 175

La Rosella (Rosselló). Curs 2012-2013 175

Escola Pinyana (Lleida). Curs 2013-2014 275

Escola Sant Jaume (La Granja d'Escarp) 75

Sant Josep de Calassanç (Lleida) 250

ginesta (Lleida) 175

ZER Alta Ribagorça 
(Vilaller, Vall de Boí, Espluga de Serra) 100

ESCOLES PLANIFICADES (2016) NúM. ASSISTENTS

Escola Països Catalans (Lleida) 500
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EL mUR TAnCA ETAPA AmB UnA ExPOSICIÓ
 RETROSPECTIvA AL CAFè dEL TEATRE dE LLEIdA

“360º en 365 dies” és el títol amb el que s’ha presen- 
tat l’exposició retrospectiva que ha posat el punt i fi-
nal al projecte cultural el mur. Aquesta mostra audio-
visual ha presentat al Cafè del Teatre de Lleida una 
selecció de les millors video-creacions recollides amb 
al llarg dels 7 anys d’activitat del projecte. Vídeos 
de ciutadans creatius de tot el món que han contri- 
buït a construir un diàleg audiovisual, una conversa 
inèdita, amb la voluntat d’inspirar a una societat més 
diversa, intercultural, creativa i participativa.

El 18 juny 2015 el mur va arribar a la seva fi com 
a projecte actiu. La seva galeria en línia  “ha tancat 
portes” aquest 2015 celebrant més de 100 esdeveni-
ments i projectes de cooperació amb institucions i 
agents culturals, després de més de 3.000 nits de 
projeccions públiques en la seva vídeo instal·lació 
permanent a Lleida. el mur nasqué amb la il·lusió 
d’inspirar un món millor, donant l’oportunitat de 
sumar perspectives, opinions, i esperances d’arreu. 
Una aventura que ens ha permès compartir mo-
ments màgics, pensaments i visions; construint així 
un somni col·lectiu, una esperança compartida. Re-
flexions i idees de llocs llunyans que ens han retor-
nat qüestions i valors comuns.

Al llarg d’aquest 2015 una selecció comissariada de 
vídeo-creacións de el mur també s’ha mostrat en el 
Festival Internacional Espacio Enter a Canàries i en 
l’exposició i mostra col·lectiva Cel·AV organitzada al 
centre cultural Konvent Punt Zero del Berguedà.

Cultura
Finançat per: FFS, ILO Oftalmologia, Associació Cultural TripleZeta, Diputació de Lleida, Universitat de Lleida, Càtedra de Periodisme i Comunicació de 
la UdL.   / Col·laboradors: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, Universitat de Lleida, Càtedra de periodisme i comunicació audiovisual de la UdL 
Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, Estudi Pometa Gràfica, Cafè Teatre de Lleida, Servei de reproducció d’imatge de la UdL, 
Nicepeopleatwork, Anou serveis audiovisuals, Bachman Development, Xarxa d’entitats culturals i col·lectius creatius a nivell nacional i internacional, La 
Cafetera Roja, Centro Gallego de Lleida, Modisteria Cap Pont, Centre Cívic Secà de Sant Pere, Casal de la Dona, Llars del Seminari, Centre Cívic Balafia, 
Associació de Veïns Barri Universitat, Espai d’Entitats de Lleida, Centre Cívic Pardinyes, Centre Cívic Bordeta, Centre Cívic Centre Històric, Associació de 
Veïns Escorxador, Associació Síndrome de Down, Associació Shalom, Once Lleida, Casa de la Costura Pepa Piquer, Aula de Disseny i Patronatge Institut 
Guindavols, Reig Arquitectes, Construccions i Reformes Jordi Salvador. 
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“EL DIA D: Àfrica com mai no l’havies vista” ha estat 
una jornada de formació complementaria organit- 
zada en col·laboració amb la Càtedra de Perio-
disme i Comunicació de la UdL amb la voluntat de 
trencar amb prejudicis i estereotips sobre la reali- 
tat humana, paisatgística, tecnològica, científica, 
empresarial i cultural del continent africà. Objec-
tiu de l’activitat doncs, han estat divulgar els valors 
i les expressions de la cultura africana, fomentant 
així el coneixement de la realitat contemporània 
que viu el continent, més enllà de la pobresa, de 
les dificultats o limitacions que tots ja coneixem i 
sempre tant presents als mitjans de comunicació 
de masses. 

El Saló Víctor Siurana de la UdL (Edifici del Recto- 
rat de Lleida) va acollir aquesta jornada què, a través 
d’una fórmula fresca i dinàmica de breus ponències 
i taules de debat ha permès també la participació 
dels més de 200 assistents. Urbanisme, creativitat, 
innovació tecnològica, sostenibilitat, moviments 
socials i participació democràtica, tendències, in-
versió, tradició i capital social, han sigut alguns dels 
temes exposats pels 10 ponents experts convidats i 
presentats pel periodista Lluis Caelles. 

La Jornada s’ha complementat amb l’activitat par-
ticipativa de confecció de “La Gran Bandera de la 
Diversitat Cultural”: símbol de la unió dels pobles, 
el valor de la diversitat de les cultures i el respecte 
per l’altre. Una acció que connecta amb la tradició 
africana d’utilitzar els teixits com a mitjans de com-
memoració i de comunicació. Aquesta activitat ha 
funcionat de catalitzador que ha fomentat la parti- 
cipació de la ciutadania de forma accessible i inclu-
siva al llarg de la setmana prèvia a la jornada. 

De forma efectiva, no només s’ha promogut l’acti-
vació de diversos agents de la ciutat (entitats socials, 
associacions, centres cívics i educatius, veïns i en-
torn, afeccionats a la costura, comunitats de nouvin-
guts, vianants i conciutadans anònims, etc.) sinó que 
també s’ha generat un espai intercultural i transgene- 
racional d’intercanvis i de coneixença mútua. 

La confecció efectiva de la bandera és el resultat de 
la resposta ciutadana, donat que tant les teles utilit- 
zades com el fet de cosir-les són fruit de la direc-
ta participació de la ciutadania. Les mesures de la 
Bandera 17,50 x 7,40 metres són en elles mateixes 
un reflex de la bona acollida de l’activitat. 

EL dIA d: 10 TESTImOnIS d’ExCEPCIÓ APROPEn 
A LLEIdA UnA àFRICA COm mAI nO L’hAvIES vISTA

Totes les ponències estan disponibles a la xarxa a través del canal de YouTube de la FFS.
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Finançament

En què? 2012 2013 2014 2015

Cooperació 
local 2.210 € 7.929 € 2.804 € 5.131 €

Cooperació 
internacional 109.423 € 91.413 € 46.024 € 26.096 €

Educació per 
al desenvo-
lupament

9.295 € 14.326 € 8.586 € 22.437 €

Cultura 3.000 € 7.500 € 2.860 € 1.730 €

Altres 
Administració i gestió

12.093 € 11.367 € 5.328 € 5.323 €
2012 2013 2014 2015

D'on?  2012 2013 2014 2015

Clínica ILO 31.300 € 53.000 € 26.000 € 21.000 €

Donacions 
socis 

i amics

31.228 €

10.980 € 12.775 € 16.140 €Loteria FFS
Premi Nadal

20.000 €

Subven-
cions 19.508 € 48.943 € 3.2762 € 23.440 €

Vendes - - - 136 €

TOTAL 102.036 € 112.923 € 71.537 € 60.716 €

FOnTS dE FInAnçAmEnT dE LA FFS (2012-2015)
Clínica ILO Donacions socis i amics Subvencions

dESPESES dE LA FFS InvERTIdES En CAdA UnA dE LES LínIES ESTRATègIqUES (2012-2015)
Cooperació local Cultura Altres (administració i gestió)Cooperació internacional Educació per al desenvolupament

2014 201520132012

Com uTiLiTzem
eLS FoNS? 

8%
Despeses d'administració

 i captació de fons

92%
Despeses destinades 
a missions socials
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Fes-te soci
i amic de la FFS.
Suma't
Fes un donatiu puntual
El recolzament de persones com tu fan possible 
que puguem cobrir els projectes pel pròxim any 2016. 

Fes una aportació periòdica
El recolzament d'aquestes aportacions ens ajuden 
a dissenyar i desenvolupar els nostres projectes 
amb previsió.

Segueix-nos
facebook.com/fundacioferreruelasanfeliu 

Contacta amb nosaltres
T. 973 24 53 80
info@fundacioferreruela.com 
www.fundacioferreruela.com

En nom de la Fundació Ferreruela Sanfeliu
i de tota la gent a la qual arriba el projecte,
moltes gràcies.

 Agraïments: 

Volem expressar el nostre més profund agraïment als socis i amics de la FFS, a tots els col·laboradors i finançadors dels projectes i a totes aquelles 
persones i empreses que s'han sumat durant aquest any 2015 així com a tots/es els qui ens heu acompanyat en el nostre trajecte al llarg dels anys.



La missió de la Fundació Ferreruela Sanfeliu  
és promoure, enfortir i actuar per la millora 
de la salut i del benestar de les persones en 
el àmbit físic, psicològic i social. Per aconse-
guir-ho, focalitzem els nostres esforços en 3 

línies estratègiques:

Promoció 
de la Salut Ocular

- Campanyes 
 quirurgiques

- Activitats 
 de sensibilització

- Informació 
 sobre salut ocular

Formació 
de professionals

i equipaments  

Educació 
i cultura 

pEr al 
dEsEnvo-
lupamEnt

coopE-
ració

oFtalmo-
lÒGica

1

rEcErca
i millora
oFtalmo-

lÒGica

Projectes i activitats 
culturals per a la promo-
ció i sensibilització de la 
mirada critica i creativa

Campanyes i activitats 
de sensibilització sobre 
el dret a la salut fisica, 
psicològica i social

Promoció del Dret 
a la Salut en les 
comunitats escolars 
de Lleida i província

Participació i organit-
zació de congressos 
i jornades de formació

Estudis de recerca 
i investigació mèdica 
per a la millora continua

Campanyes 
i activitats
de sensibilització

Sessions i xerrades 
informatives sobre 
salut ocular

Revisions 
oftalmològiques 
gratuïtes
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