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Missió
La missió de la FFS és promoure, enfortir i actuar per a la millora de la salut i del benestar de les persones en l'àmbit físic, psicològic i social. 
Per aconseguir-ho, focalitzem els nostres esforços en 3 línies estratègiques:
01. Cooperació Local a Lleida i Cooperació internacional al Senegal en salut ocular.
02. Educació i cultura per al desenvolupament de la salut física, psicològica i social.
03. Recerca i millora contínua en l'àmbit de la salut ocular.

Valors
Els nostres valors són: la noblesa, la humanitat, la sostenibilitat i el capital humà col·laboratiu. 

La força de Lleida 
Els nostres recursos: la força de Lleida. Socis/es i amics/gues amb les seves donacions econòmiques i el seu suport incondicional, les entitats sense 
ànim de lucre compartint recursos i esforços, empreses i autònoms compartint les seves capacitats, el capital humà de l'Institut Lleida Oftalmologia 
(ILO) oferint els seus serveis i coneixements mèdics, l’equip humà de la FFS i de totes les persones voluntàries que col·laboren per crear i desenvo-
lupar els projectes i les entitats públiques pel seu suport. Sense vosaltres, la FFS i les seves activitats no serien possibles. Gràcies!



 

il·lusió i
compro-
mís Aquests són els valors que hem triat per comunicar 

resumidament el què guia la nostra tasca.  Si bé més 
d’una persona ens ha fet notar que sona a eslògan 
polític;  per nosaltres, la il·lusió i el compromís,  són 
dos valors intrínsecs, dos característiques que ens han 
portat a ser qui som.

La FFS va néixer d’una promesa amb nosaltres mateixos 
de treballar per la igualtat social. Com una  mena de 
karma invers, en que valorant i agraint tots els privi-
legis que la vida ens ha atorgat, prenem el voluntari i 
natural compromís de retornar-ho a la societat, en la 
mesura del possible, fent el què millor sabem fer. No és 
tan un pacte cap a la societat sinó una crida cap a la 
nostra essència, és una declaració d’amor on ens com-
prometem a donar el millor de nosaltres. 

El món de la Cooperació Local i Internacional hi ha 
infinits camins, no és una ciència certa, els èxits mai 
estan assegurats i sorgeixen dilemes ètics que et fan 
replantejar la Cooperació en sí mateixa. Ens equivo-
quem, reculem, corregim, assolim, repensem, rectifi-
quem, i aprenem, i així anem fent camí recordant-
nos quin és el compromís que ens mou per dins. Amb 
il·lusió, perquè creiem i ens estimem la feina que fem. 

És un privilegi treballar en projectes de millora de la 
salut per a les persones i és un honor sentir el recol-
zament de tots els nostres socis i sòcies, voluntaris o 
voluntàries, amics i amigues que ens acompanyeu en 
aquesta aventura.
Gràcies per compartir aquest compromís amb tanta 
il·lusió, i any rere any,  fer de la FFS una realitat. 

Sí, amb compromís i il·lusió, volem renovar els nos-
tres vots per a què segueixin guiant-nos. Perquè enca-
ra hi ha #MoltPerFer.   
  

Andrea Ferreruela Sanfeliu
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En col·laboració amb olis Borges i la ONCE s’ha pro-
mogut la formació de dos participants amb discapa-
citat visual, residents a la zona de Borges Blanques, 
en el tast de l’oli professional.
 
Aquesta iniciativa forma part d’un projecte pilot en 
fase de desenvolupament, el qual pretén establir 
estratègies d’inserció laboral per a persones amb 
discapacitats visuals de la província de Lleida. Un 
projecte que neix de les sinergies generades entre 
les tres entitats participants: olis Borgues, ONCE i 
la FFS.

Tant les 2 persones participants, com les entitats 
col·laboradores que varen fer possible aquesta ini-
ciativa, s’han mostrat molt satisfetes pels resultats 
de l’experiència. Durant els propers mesos es va-
lorarà la continuïtat del projecte i l’ampliació del 
mateix amb formacions més especialitzades.

Cooperació local
Promovem la salut ocular i la seva prevenció 

amb activitats d’educació i sensibilització

AtEnEM A PERsOnEs En RIsC d’ExCLusIÓ sOCIAL AMb PRObLEMEs OftALMOLògICs

APOdERAMEnt dE LEs CAPACItAts sEnsORIALs dE PERsOnEs CEguEs

Hem signat un conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Lleida, amb el que ens comprometem a 
posar a disposició de l'Ajuntament, una cartera de 
serveis que inclourà les següents prestacions i trac-
taments:

 
 

Per la seva part, la Paeria es compromet a establir 
un protocol de derivació entre l’Ajuntament de Llei-
da i la resta d’entitats de la Xarxa d’entitats socials 
d’atenció a les necessitats Aquest servei va dirigit a 
persones que no poden ser ateses en els serveis in- 
closos en la cartera de la xarxa sanitària pública 
(consultes externes i cirurgia ambulatòria), que 
presenten una situació de risc en l’àmbit sociosani-
tari i que es troben en una situació de pobresa i/o 
risc d’exclusió social.

Aquest conveni té una vigència d’un any a partir de la 
seva signatura i cada any es revisarà i es concretarà.

Cirurgies

Visites / 
diagnòstic

tallers /
Accions de 
sensibilització

urgències

Oli d'oliva

L’oli no és només un producte de la nostra terra i una 
part inseparable de la cultura mediterrània i del nos-

tre patrimoni, sinó també una font de molts 
beneficis per a la nostra salut.

Aroma i gust són les característiques sensorials que 
serveixen per avaluar i qualificar l’oli d’oliva, una pràc-
tica que cal aprendre per tal de saber desgranar un 
univers sensorial ple de matissos que permetran  es-
tablir la qualitat de l’oli. El tast de l’oli d’oliva es duu 
a terme, en condicions controlades, per persones 
formades i seleccionades segons la metodologia pre-
establerta pel Consell Oleícola Internacional (COI) i 

confirmada per la Comunitat Europea (CE).
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finançat per: Institut Lleida Oftalmologia (ILO) i FFS / 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, ONCE, Olis Borges, Ajuntament de Lleida.

Promovem la salut ocular 
i la seva prevenció amb activitats 
d’educació i sensibilització 

En l’àmbit de la Cooperació Local treballem per: 
 Promocionar la salut ocular i la prevenció de malalties oculars amb activitats 

d’educació sanitària i la prestació de tractaments per a:

La detecció precoç de 
malalties oculars que 

puguin provocar pèrdues 
de visió irreversibles.

Aconseguir que totes 
les persones (infants o 

adults) amb defectes vi-
suals rebin l’atenció ade-
quada per gaudir d’una 
millor qualitat de vida.

La inclusió i la cohesió 
social. 

01 02 03
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Elimane Faye, el Tècnic Superior en Oftalmologia 
(TSO) responsable de l’Àrea d’Oftalmologia del Cen- 
tre de Salut de Kolda (Senegal), ja és Operador de 
Cataractes (OPK) certificat pel prestigiós Centre de 
formació d’oftalmologia Sheikh Zayed Regional Eye 
Care Center de Banjul (Gambia). 
 
A Elimane Faye, qui ja ha començat a operar cata-
ractes, se li va concedir la 3a beca anual “Andrea 
Sanfeliu” per les seves qualitats professionals i hu-
manes. La seva formació és part de l’estratègia soste-
nible, coordinada pel Ministeri de Salut del Senegal, 
de capacitació de professionals que contribueixen a 
la reducció de la ceguesa curable i evitable al país.

Al canal de YouTube de la FFS podràs conèixer l’Elimane i descobrir la 
realitat diària de la consulta oftalmològica del Centre de Salut de Kolda:
https://www.youtube.com/watch?v=xYk7VmpyczA
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ELIMAnE fAyE, bECAt AMb LA bECA sAnfELIu, 
MILLOR OPERAdOR dE CAtARACtEs dE LA sEVA PROMOCIÓ

Cooperació internacional
Compartim coneixements i contribuïm al desenvolupament 

sostenible de la salut ocular al Senegal

unA unItAt dE sALut OCuLAR sOstEnIbLE PER A  bOunkILIng

Dins el marc del projecte “Increment de la cober-
tura sanitària ocular del sistema públic de salut del 
Senegal”, una nova unitat de salut ocular ha estat 
creada per tal de donar servei a la població de Bou-
nkiling (Sédhiou), al sud de Senegal. 

Primera Consulta oftalmològica al 
Departament. Dóna servei a més de 
150.000 habitants

La consulta, que està coordinada per l’optometrista 
senegalesa Émilie Gueye, ja ha consultat més de 
1000 pacients amb patologies oculars, entre les 
quals, la disminució de l’agudesa visual, els trauma-
tismes oculars i els “pterígions” (creixement anor-
mal del teixit extern de l’ull), en són les causes més 
recurrents. 

       

Cirurgies 
de la cataracta

Desplaçaments 
a zones rurals

des de la 
consulta 

s’organitzen:
Consultes
gratuïtes

Activitats 
de sensibilització per 
a la prevenció i la curaFormació 

d’infermers/eres

Formació de mestres 
per a la detecció de 
defectes refractius a 
les escoles

AsfI

Cg

dZR fM

CC

La consulta és autosuficient i sostenible a nivell econòmic 
i està integrada a la xarxa de salut local donant cobertura 
a tota la població.

https://www.youtube.com/watch?v=xYk7VmpyczA
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CAMPAnyA AL sEnEgAL: 
Més dE 50 PACIEnts hAn EstAt OPERAts

Convidats pel Ministeri de Salut del Senegal, els 
dies 7 i 8 de març del 2016 una comissió de la FFS 
es va desplaçar a Vélingara (Senegal) per a contri-
buir a la campanya d’operacions de cataracta, en la 
qual hi vàren participar tres cirurgians, entre ells la 
Dra. Marie Clémence Faye (Senegal) i el Dr. Rafael 
Ferreruela. 
 
La campanya, organitzada pel Consell Departa-
mental de Vélingara, és un reflex dels resultats sos-
tenibles obtinguts al llarg dels més de 9 anys de 
presència de la FFS a la regió. Aquesta és una de les 
activitats puntals que s’organitzen des d’un servei 
que funciona de forma regular i permanent oferint 
prestacions de qualitat a les més de 200.000 perso-
nes que viuen al Departament de Vélingara. 

ALtREs PROJECtEs
dEstACAts:

Des de l’any 2012 treballem per a la millora  de la 
salut ocular infantil al Senegal a través de l’enfor-
timent del sistema universitari oftalmològic, especí-
ficament en l’especialitat pediàtrica; fent incís tant 
en la capacitació de professionals i la millora dels 
equipaments, com en l’àmbit de la docència. Dins 
del marc d’aquest projecte s'està creant el primer 
Diploma Universitari en Oftalmologia pediàtrica al 
Senegal i una consulta d’oftalmologia pediàtrica.  

Amb l’objectiu de promoure un desenvolupament 
just i equitatiu, treballem en col·laboració amb enti-
tats locals per augmentar les capacitats de les dones 
per exercir el seus drets socials a través de forma-
cions en drets sexuals i reproductius, autonomia 
econòmica i lideratge polític. 
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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 OBRA SOCIAL, Institut Lleida Oftalmologia (ILO).  FUNDACION ANESVAD / 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.  

En l’àmbit de la Cooperació Internacional treballem per: 

Contribuir a la millora de la salut ocular de la població senegalesa a través de la sensi-
bilització, la formació i l’activació d’agents sanitaris locals

+9
Més de 9 anys 
treballant al 

Senegal
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Educació per al
Desenvolupament i Cultura
Promovem el dret a la salut i els drets humans a les comunitats escolars 

i a través de la cultura

Jugar amb els amics i les amigues, escoltar, pensar, 
menjar, dormir, llegir, riure i compartir o, senzilla-
ment, escoltar a la gent com riu, anar a la pisci-
na, aguantar la corda o fer coses molt difícils. Són 
aquestes algunes de les reflexions que els infants 
des de P3 fins a 6è curs de primària han compartit 
al llarg de les diferents sessions en les que s’ha dut a 
terme l’activitat educativa “L’Engranatge” a l’Escola 
Països Catalans de Lleida aquest 2016. Una activitat 
que ha incorporat a tota la comunitat educativa i a 
través de la qual també les promotores i educado-
res involucrades han pogut reflexionar i aprendre 
sobre el dret a la salut. 

Les sessions de treball han comptat amb espais de 
reflexió crítica i avaluació que ha permès la millora 
contínua de les diferents intervencions de les que 
ha constat l’activitat, incorporant tot allò necessari i 
ajustant-se a les aportacions tant de l’alumnat com 
del professorat. 

Energia, el coratge, el respecte, la felici-
tat i  l’amistat són alguns dels valors que 
han ressaltat els infants. 

La música, el teatre i les activitats plàstiques han 
servit doncs per verbalitzar i visualitzar aquest en-
granatge del que tothom formem part i estimular 
el diàleg, la participació, les interaccions i l’apre-
nentatge compartit. 

L’EngRAnAtgE tAnCA AMb ExCEL·LEnt A L’EsCOLA PAïsOs CAtALAns dE LLEIdA

Us convidem a descobrir el video de l’activitat sota el canal de YouTube 
de la FFS: https://www.youtube.com/watch?v=Mh-ybdahgBg

Escoles col·laboradores durant 2011-2016. Per a cada escola es descriu el nombre 
de participants comptant, infants, famílies i professorat.

Escoles participants i núm. assistents  (2011-2016)

2011-12 Escola Alba, Lleida: 275

2012-13
Escola Espiga, Lleida: 175 / Terres de Ponent, Lleida: 175 / 
La Rosella, Rosselló: 175

2013-14 Escola Pinyana, Lleida: 275

2014-15
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

2015-16  Escola Països Catalans, Lleida: 500

https://www.youtube.com/watch?v=Mh-ybdahgBg
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finançat per:  Socis FFS, FFS, Associació Antisida Lleida, ACCD, Ajuntament de Lleida, Diputació de Lleida, Institut Lleida Oftalmologia (ILO) / 
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. Equip de treball de voluntàries conformat per mestres, educadores i professionals de 
les arts escèniques, Associació Antisida Lleida, Llibertat Igualtat i Koeducaió en Acció (LIKA), Fundació Renal Jaume Arnó i totes les escoles que han 
participat en aquest projecte.

En l’àmbit de l'Educació per al desenvolupament treballem per: 

Promoure l’adquisició de 
valors responsables i de 
respecte per millorar la 
salut i qualitat de vida a 

la nostra societat.

Sensibilitzar des de la in-
fància i a tota la comunitat 
educativa sobre el dret de 
totes les persones a viure 
en un entorn de benestar 

físic, mental i social.

Fomentar la reflexió i 
afavorir el compromís 

de canvi per una societat 
global més justa i salu-

dable.

01 02 03

Fins al 30 de Setembre del 2016 es va presentar a 
la Clínica ILO / Fundació Ferreruela Sanfeliu una 
trentena d’obres de l’artista Pilar Martín Borruel 
sota títol: “Prop de casa/Cerca de casa”
 
L’exposició fotogràfica ha posat atenció en la natura, 
en allò que l’ull gairebé no veu però que la fotògrafa 
capta amb la seva càmera. Els colors, els contras-
tos i els detalls d’una natura que tenim més a prop 

del que pensem. Com apunta l’autora “Només cal 
aturar-se, contemplar-la i gaudir-la”.

Contemplant les seves obres coloristes, sorprèn 
saber que Pilar Martín Borruel és daltònica i que 
molts dels colors que retrata no són, per a la majo-
ria, com ella els veu.  Els beneficis de la venda de 
les fotografies de l’exposició s’han destinat a favor 
de les activitats de la Fundació Ferreruela Sanfeliu.

ExPOsICIÓ fOtOgRàfICA dE PILAR MARtín bORRuEL A LA CLínICA ILO/ffs dE LLEIdA

Només cal aturar-se, contemplar-la i gaudir-la. (Pilar Martín)
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PREMI PERsEVERAR En LA 1a EdICIÓ 
dELs PREMIs AnEsVAd

El guardó reconeix la tasca de més de 8 anys 
de la Fundació a l’Àfrica Subsahariana amb el 
seu projecte ‘El dret a veure a Kolda’, durant 
els que s’ha treballat per millorar el sistema de 
salut ocular de la població de la regió en la qual 
resideixen al voltant de 600.000 persones.bRA 

ObRA sOCIAL IbERCAJA I fundACIÓn 
CAJA InMACuLAdA Es suMEn AMb LA  
sEVA APORtACIÓ

La FFS ha estat una de les 14 entitats que han 
rebut fons del programa “Ayuda a Países en 
Desarrollo” de Fundació Ibercaja i Fundació 
Caja Inmaculada que promou projectes en els 
àmbits del dret a l’alimentació, dret a la salut, 
el dret a l’educació de les persones, així com 
en l’establiment d’infraestructures per l’ús ade-
quat de l’aigua, en especial amb projectes vin-
culats al món educatiu i la infància. La FFS, en 
consorci amb Ocularis Associació i l’Institut de 
les Desigualtats  dedicarà els fons rebuts per 
donar continuïtat al projecte “Increment de les 
capacitats formatives dels i les professionals 
del sistema públic de la salut ocular de Sene-
gal” amb l’objectiu de contribuir a millorar la 
salut ocular infantil al Senegal. 

Premis i reconeixements
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2016: 14.935 € + 33.015 € = 47.950 €

2015: 37.140 € + 23.440 € = 60.580 €

2014: 38.775 € + 32.762 € = 71.537 €

2013: 63.980 € + 48.943€ = 112.923 €

2012: 82.528 € + 19.508 € = 102.036 €

2012 2013 2014 2015 2016

Finançament
Com utilitzem
els foNs? 

8,5%
Despeses 
administratives

91,5%
Despeses destinades 
a missions socials

fOnts dE
fInAnÇAMEnt

dEsPEsEs

Donacions

Subvencions

Cooperació local

Cooperació internacional

Educació per al 
Desenvolupament i Cultura
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fundacioferreruela.com

   Fundació Ferreruela Sanfeliu
   Fundació Ferreruela Sanfeliu

T. 973 24 53 80
info@fundacioferreruela.com

suma't 

fes un donatiu puntual

Qualsevol aportació, per petita que et sembli, ajuda a millo- 
rar la salut i el benestar de les persones a Lleida i al Senegal. 

sabies que… 
Aportant 150 € a la FFS, et desgraves 112,5 € i a tu només 
et costarà 37,5 €. *

fes una aportació periòdica

El recolzament de persones com tu fan possible que puguem 
continuar treballant i emprendre nous projectes de forma  
planificada i sostenible. 

sabies que… 
Aportant 30 € al mes (360 € anuals), et desgraves 175,5 € 
i a tu només et costarà 184,5 €. *

Ets una empresa? 

La col·laboració d’empreses solidaries com la teva enforteix 
la xarxa empresarial social a Lleida.

sabies que… 
Aportant 1.000 €, la teva empresa es desgrava 350 €. I si és 
el tercer any que col·labores, la deducció és de 400 €. **

*Dels primers 150 €, deduccions fiscals del 75%. De la resta (persones físiques), deducció del 
30% - 35%  |  **Deduccions fiscals del 35%-40% (persones jurídiques)

 Agraïments: 

Volem expressar el nostre més profund agraïment als socis, socies, amics i amigues de la FFS i a totes les persones, entitats i empreses que ens ajudeu 
a portar endavant els projectes de la FFS.

fundacioferreruela.com
https://www.facebook.com/fundacioferreruelasanfeliu
https://www.youtube.com/channel/UC58Hcoclx1h-WlEj2rZ1lvg

