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LES NOSTRES ACCIONS CONSTRUEIXEN
EL MÓN EN EL QUE VIVIM



Visió, missió i valors

• Som una Fundació d'acció social que aspirem a un món on tothom tingui garantit el Dret a la salut física, emocional i social.
• La nostra missió és millorar la visió i promoure el benestar de les persones. 
• Ho fem des del compromís, mantenint la il·lusió en cada projecte. 

Entenem dos àmbits d’actuació:

1. Salut oftalmològica: perquè és el que més naturalment sabem fer i podem compartir.
2. Salut social: perquè l'aprenentatge, el creixement personal, l'esperit crític, la tolerància i el respecte els entenem essencials per gaudir 
de la vida i per construir, entre tots, un món més saludable. 



 

21 dies
per canviar

el món
Cada petit gest suma. Aquesta és la màxima que cal 
recordar per fer que el nostre dia a dia contribueixi 
a construir un món més solidari, just i compassiu de 
forma activa i conscient. I és que tots i cadascun de 
nosaltres som actors de canvi i tenim la capacitat de 
generar impacte positiu a tots nivells: individual, fa-
miliar, laboral, local, nacional, mundial i universal. 

I 21 dies és el nombre de jornades mínimes que 
apunten els experts, són necessàries per definir 
nous hàbits. Rutines que de forma repetida estruc-
turen la manera com ens relacionem amb els altres 
i el nostre entorn. I és que la pregunta clau és "Com 
puc contribuir jo a fer-ho possible?" Observem les 
nostres capacitats, potencial i valors, tinguem una 
visió oberta i inclusiva, una actitud positiva i proac-

tiva i treballem en equip.

Aquesta és la perspectiva amb la qual hem treballat 
al llarg dels darrers 12 anys a la Fundació Ferrerue-
la Sanfeliu i amb la que seguim mirant endavant 
per identificar els reptes socials i transformar-los en 

oportunitats de canvi.

Des de la FFS et convidem des d'avui i durant 21 
dies, a observar de forma més conscient els teus pe-
tits gestos, paraules i relacions interpersonals. Re-
corda que quelcom tan senzill com somriure és fer 

salut, i quan ho fas amb el cor, és contagiós.

Un somriure 
Marie Reig Florensa

Cultura & Comunicació FFS
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SALUT OFTALMOLÒGICA

Assistència a persones
en risc d’exclusió social

Treballem per una sanitat accessible per a tothom

Col·laboradors: Benestar Social, Xarxa d’Entitats Socials d’Atenció a les Necessitats Bàsiques, Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent, 
Lleida pels Refugiats, Fundació la Tutela, Fundació Aspros, Llars del Seminari, Associació AREMI, Fundació ASPAMI

Sinergies compartides 
L'èxit d'aquest servei oftalmològic per a persones en 
risc d’exclusió social es basa en les sinergies com-
partides amb l'administració i entitats socials pú- 
bliques i privades de Lleida. Així s’han establert 
convenis de col·laboració i protocols de derivació 
que garanteixen el seguiment durant tot el procés, 
des de la detecció del pacient, la derivació i l'aten- 
ció oftalmològica corresponent. Aquest servei porta 
en marxa 8 anys, i seguim treballant i teixint xarxa 
perquè la salut arribi a tothom.

Cartera de serveis i tractaments oftalmològics

Visites
i diagnòstics

Cirurgies Atenció
d'urgència

Persones en situacions de pobresa 
i risc d’exclusió a Lleida

27,9%*
*Idescat 2011

A Lleida hi ha persones i col·lectius que requereixen 
d’una atenció sanitària especial per la seva situació 
socio-econòmica:

A. Sense tarja d'identificació sanitària (TIS) que 
no poden accedir a les consultes d'especialistes de 
la xarxa pública de salut: (nens i nenes sahrauís 
acollits per les famílies lleidatanes, persones nou-
vingudes en situació irregular i d'urgència mèdica).

B. Amb necessitats especials que requereixen una 
atenció i seguiment molt proper (persones amb dis-
capacitats intel·lectuals, o en risc d'exclusió social, 
pobresa i/o sense llar).

Conscients de les nostres capacitats i de les dificul-
tats que presenta viure en aquesta situació de risc 
sociosanitari, des de la FFS facilitem una cartera 
completa de serveis i tractaments oftalmològics.

Conveni de col·laboració entre Llars del Seminari i la FFS, 2017
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SALUT OFTALMOLÒGICA

2017RESULTATS
Visites realitzades i persones
beneficiàries del servei 
d'assistència oftalmològica

2018

 Persones amb discapacitat intelectual
 Nens i nenes sahrauís 
 Persones en risc d'exclusió social

19 visites
12 pacients

27 visites
27 pacients

Total

57/41
Total

69/43/1
visites pacientsvisitespacients cirurgia

11 visites
2 pacients

16 visites 
6 pacients

32 visites 
16 pacients

21 visites 
21 pacients

El diagnòstic precoç 
de patologies oculars 
infantils és fonamental 
per al bon desenvolupa-
ment de la visió

Educació i sensibilització
sobre salut ocular

Promovem la prevenció de patologies oculars

La promoció d’una cultura preventiva és part essen-
cial d'una bona salut ocular. Les patologies pròpies 
de l’edat pediàtrica (defectes refractius i estrabis-
me) afecten al rendiment escolar i a la integració 
social dels infants. En adults, el glaucoma, la retino-
patia diabètica, i la Degeneració Macular requerei-

xen una detecció i diagnosi precoç per evitar pèrdua 
de visió irreversible.
És per aquest motiu que la FFS realitza campanyes 
de prevenció i detecció de malalties oculars (com el 
glaucoma) i ofereix cursos i tallers de sensibilització 
en hàbits saludables per a diferents grups d'interès.

Col·laboradors: Ajuntament de Lleida - Benestar Social, escola Sant Josep de Calassanç, Camps Elisis i Joan XXIII / Finançat per: Ajuntament de Lleida
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La prevenció i la detecció precoç
és part essencial d'una bona salut ocular

TALLERS I JORNADES FORMATIVES QUE S'ORGANITZEN DES DE LA FFS
Eduquem a cuidar-la, detectar-la i respectar-la

Dirigit a

Escoles Associacions
Professionals

de la salut

Infants de 3r a 6è 
de primària

Comunitat
Educativa

Entitats 
i casals socials

Farmacèutics, òptics, 
personal d’atenció 

primària

Objectiu
del taller

Prendre consciència 
dels ulls i la vista, com 
funciona, per què hi 

veiem diferent? Ulleres? 
Ull gaundul? taller 

interactiu per treballar 
els valors del respecte

Importància de la salut 
visual en el rendiment 
escolar i les relacions 

socials. Senyals de 
com detectar defectes 
visuals en els nostres 

infants?

Patologies més 
habituals i i possibles 
tractaments i cures. 

Símptomes i consells 
de com cuidar la nostra 

salut visual

Prevenció i diagnòstic 
de patologies fàcilment 

detectables

*Sessions inscrites dintre del programa educatiu “L’Aventura de la vida”, que promou les habilitats per la vida i els hàbits saludables entre els infants

Des de la FFS treballem per arribar als col·lectius més vulnerables: escoles d'alta complexitat, centres per a la 
tercera edat, pacients amb diabetis i baixa visió.

Dades de l'any 2018

5
xerrades

en escoles

6
xerrades

en casals socials

1
campanya

de glaucoma

+35
revisions a majors

de 60 anys

SALUT OFTALMOLÒGICA

RESULTATS 2018
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Cooperació
oftalmològica al Senegal

Contribuïm a millorar la salut ocular pública al Senegal

1. NORMALITZACIÓ DEL DRET A LA SALUT OCULAR A KOLDA (SENEGAL)

Fa més de 10 anys que la FFS va iniciar una relació 
estreta amb les institucions senegaleses amb l'ob-
jectiu de millorar i normalitzar l'assistència sanitària 
pública a la regió de Kolda, una de les zones rurals més 
empobrides del Senegal. Tot i que el projecte a Kol-
da va tancar al 2015, la FFS ha continuat treballant 

i mantenint forts vincles institucionals i mèdics a la 
regió. Durant la nostra trajectòria en cooperació, l’e- 
ducació i la participació activa i conjunta de la co-
munitat i les institucions han sigut les eines clau per 
emprendre canvis positius i estructurar millores sos-
tenibles.

Col·laboradors: Ministeri de Salut de Senegal, Govern local de MYF i Centre de Salut de MYF / Finançat per: ANESVAD

Juntament amb les vacunacions, la millora de la visió és l'acció sanitària més efectiva 
per lluitar contra la pobresa (Organització Mundial de la Salut-OMS)

1.1. 
Campanyes de cirurgia de cataracta a Vélingara 
Les autoritats locals de Kolda conviden anualment al 
Dr. Ferreruela i l’equip d’ ILO a les campanyes anu- 
als de cirurgia. Aquestes tenen doble funció: sensi-
bilitzar a la població de l'eficàcia de la sanitat públi-
ca i donar suport i fer seguiment als metges locals 
en diagnosis i tècniques quirúrgiques. El fet que la 
FFS hagi passat d’organitzadora de la campanya a 
convidada, és un exemple del model de cooperació 
sostenible assolit.

2017 16a
campanya

80
cirurgies

Suport
i seguiment

Suport
i seguiment

Promoció
de la salut

Promoció
de la salut

2018

SALUT OFTALMOLÒGICA

17a
campanya

79
cirurgies



1.2.
Inaugurem la primera consulta oftalmològica
al departament de MYF (Kolda)
La posada en funcionament de la primera consulta 
d'oftalmologia al departament de Médina Yoro Fou-
lah (MYF) és el resultat del treball conjunt de les 
autoritats mèdiques Senegaleses i la FFS per poder 
oferir assistència ocular en les zones rurals del país. 
MYF és un dels departaments de Kolda que fins a 
la data no comptava amb cap centre de salut ocu-
lar. Aquesta nova consulta dóna cobertura a més 
de 156.000 habitants de la zona i complementa la 
tasca desenvolupada per la FFS al llarg dels darrers 
10 anys.
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SALUT OFTALMOLÒGICA

TREBALLEM EN EQUIP

Ministeri de Salut
facilita una plaça de tècnic 
superior en oftalmologia 
per realitzar les consultes

a MYF

FFS
equipa

la consulta

Autoritats 
MYF

construeixen
la consulta

Com a mostra d'afecte i agraïment, les autoritats locals van dedicar la nova consulta a l’experta en Cooperació Internacional "Carlota Esteve", respon-
sable i coordinadora durant aquests 10 anys dels projectes que la FFS desenvolupa al Senegal. Un programa que ha ajudat a garantir la salut ocular 
bàsica a més de 600.000 habitants de la Regió. 

Resultat: La consulta dóna cobertura als 156.000 habitants de MYF 
que fins a la data no disposaven de cap centre d'atenció ocular 
bàsica accessible.

2. MILLORA DE LA SALUT OCULAR DELS JOVES A DAKAR

Aprofitant l’expertesa i la xarxa de col·laboradors 
fruit dels 12 anys de cooperació a Senegal, durant 
el 2017-2018 es va posar en marxa un projecte per 
millorar la salut ocular dels joves menors de 15 anys 
que viuen en els barris més desafavorits de Dakar. 
El següent gràfic ens resumeix el projecte i l’èxit de 
les actuacions realitzades.

Col·laboradors: OCULARIS, Institut de les Desigualtats (ID), Hospital Abass Ndao de Dakar / Finançat per: Fundació Probitas

Al Senegal, 
el 50% de la ceguesa 
infantil es pot evitar
o tractar

Organització Mundial 
de la Salut-OMS
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Activitats Eixos de treball Objectiu General

406
joves diagnosticats
amb necessitat d’ulleres

231
ulleres
dispensades

1
òptica
operativa

10
escoles formades i equipades 
per cribratge i detecció 
de defectes visuals

RESULTATS 2017-2018

Objectiu
Millora de la salut ocular

dels joves de Dakar.

Augment de la detecció 
de patologies oculars 

a joves menors
de 15 anys.

FORMACIÓ
I CAPACITACIÓ

2
tècnics

en muntatge 
d’ulleres

100
cribatges

realitzats per 
professorat 

format

10
kits

de detecció
a les escoles

1
òptica

a l’Hospital
d’Abass Ndao

PROMOCIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

DE LA
POBLACIÓ

EQUIPAMENTS

20
professors

en cribatge i de-
tecció de defectes 

visuals entre
l’alumnat

5.000
flyers

formatius 
i distribució
a les escoles

100
xerrades

a centres de salut 
i escoles

20
dones

en salut ocular 
bàsica



SALUT OFTALMOLÒGICA

3. DIPLOMA EN OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA A LA UNIVERSITAT DE DAKAR

LA FFS porta 5 anys col·laborant en la posada en 
marxa del primer diploma en oftalmologia pedià-
trica a la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar. 
L'objectiu del projecte és millorar la salut ocular in-
fantil a través de l’especialització en pediatria dels 
oftalmòlegs senegalesos.
El diploma s’imparteix en modalitat online, comple-
mentat amb sessions presencials, que compten amb 
el suport d’un equip mèdic català, i la possibilitat de 
realitzar estades de formació a l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona.

Col·laboradors: OCULARIS, Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Ministeri de la Salut de Senegal, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
Institut de les Desigualtats (ID) / Finançat per: Ajuntament de Terrassa, Universitat de Lleida (UDL), Ajuntament de Lleida, Fundación Visión Mundi

4. RECERCA I INNOVACIÓ

Compromesos amb els avenços i la millora continua
La recerca, la participació en congressos i seminaris 
sobre innovacions en el camp de l’oftalmologia, i les 
trobades amb altres entitats per compartir experièn- 
cies, són necessàries per mantenir-nos al dia i per 
a la millora continua en l’àmbit de la salut i la coo-
peració.
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Al Senegal, on viuen més de
15 milions d’habitants, només 
hi ha 61 oftalmòlegs. Això posa 
en risc la població infantil

QUÈ HEM ACONSEGUIT?

1 diploma en oftalmologia
pediàtrica online

1 consulta d'oftalmologia 
pediàtrica

8 oftalmòlegs formats
per formar

1 aula de formació

4 beques de formació



SALUT OFTALMOLÒGICA

2017 2018

Pla per detectar problemes visuals a La Mariola
El Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes, amb la 
col·laboració del Departament d’Ensenyament i a tra- 
vés d’ILO, va elaborar un pla de detecció de proble-
mes visuals en centres escolars d’alta complexitat 
com a mesura per lluitar contra l’abandonament i el 
fracàs escolar.
Els resultats de l’estudi van mostrar que més de la 
meitat dels alumnes del barri de La Mariola presen-
ten alguna disfunció visual que pot condicionar el 
seu rendiment acadèmic.

VI Congrés Internacional per la prevenció de la
ceguesa en països en vies de desenvolupament
La Federació ONGs espanyoles que treballen en la 
lluita contra la ceguera (PoderVer),va organitzar el 
26 i 27 de novembre 2017 a Logroño un congrés 
per reunir a totes les ONGs i entitats implicades i 
posar en comú millors pràctiques i reptes dins de la 
Cooperació Internacional a l’Àfrica i SudAmerica.

Les “Aules contra la Pobresa” a la Universitat 
de Lleida
“Aules contra la pobresa” és un programa que im-
pulsa la reflexió crítica sobre les causes i les con-
seqüències de la pobresa i què podem fer des de 
la pràctica professional de diferents titulacions. La 
FFS va participar en les jornades del 2017, Dones i 
la Pobresa, en una sessió interactiva dirigida a l’a-
lumnat de segon de medicina, per compartir expe-
riències en l’àmbit del dret a la salut i el gènere. 

Curs en cirurgia refractiva làser
La Clínica ILO va participar en el curs de cirurgia 
refractiva per presentar l'eficàcia i riscs de la tècnica 
làser trans-Prk en la correcció de la miopia i astigma- 
tisme. La trobada va reunir a Madrid a experts en el 
camp de la cirurgia refractiva per compartir conei-
xement, experiències i casos pràctics en els avenços 
dels làsers d'última generació. 

ILO rep el distintiu “Empresa Solidària 2018” 
de Lleida
L’Ajuntament de Lleida reconeix la tasca social d’ILO 
en el camp de la solidaritat, la cooperació i el desen- 
volupament a la nostra ciutat. Es distingeix la volun- 
tat de treballar en sinergia amb altres entitats i d’ofe- 
rir serveis oftalmològics gratuïts a persones en risc 
d’exclusió social.

15a edició del Festival de Videoftalmologia 
de Lleida
ILO/FFS va organitzar a la Facultat de Medicina de 
Lleida, la 15a edició del Festival Nacional de Video- 
ftalmologia amb l’objectiu de crear un espai de con-
nexió i comunicació entre els residents de la UDL  
i oftalmòlegs de prestigi. 

Setmana mundial del glaucoma
La visió que es perd amb el glaucoma no es pot recu-
perar. Per això, i amb motiu de la Setmana Mundial 
del Glaucoma, ILO/FFS va obrir una campanya de 
revisions gratuïtes i de sensibilització a Lleida per a 
la detecció precoç d'aquesta malaltia silenciosa.
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EL BENESTAR
DE LES PERSONES
NO ES BASA ÚNICAMENT
EN LA SALUT FÍSICA
I L’ABSÈNCIA
DE MALALTIES

Parlar de salut social és en-
tendre que hi ha molts factors 
que condicionen i dificulten 
poder gaudir d’una vida salu- 
dable, com l’accés a la viven-
da, l’atur, l’exclusió social o les 
desigualtats de gènere. Parlar 
de salut social és també escol-
tar les emocions, replantejar 

creences i valors, cultivar l’a- 
mabilitat i la compassió cap a 
les persones i l’entorn. Per a- 
questa raó ens obrim a reptes, 
formes d’expresió i propostes 
educatives, artístiques i cultu-
rals que estimulin el desenvo-
lupament del nostre millor jo 
individual i col·lectiu.

SALUT SOCIAL

Educació per al
desenvolupament

Creiem en la educació com a motor de canvi social

1. PROMOCIÓ DEL DRET A LA SALUT DE LES DONES SENEGALESES

La desinformació, la manca de professionals i in-
fraestructures sanitàries en algunes regions, la de-
pendència econòmica, el poc poder de decisió en 
la planificació familiar i algunes pràctiques tradi-
cionals amb fortes arrels socioculturals són factors 
pels quals les dones esdevenen un col·lectiu molt 
vulnerable, que requereix major atenció i esforç per 

garantir el seu dret a la salut. Amb el lema “ Je dis 
oui a ma santé” (Jo dic sí a la meva salut), aquest 
projecte ha perseguit l’objectiu d’establir mecanis-
mes de defensa i promoció dels drets sexuals i re-
productius (DSR) de les dones senegaleses i a fo-
mentar el debat d’un tema de salut pública sovint 
considerat tabú.

Col·laboradors: Institut de les Desigualtats (ID), Federation des Association Feminines Du Senegal (FAFS)
Finançat per: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
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Al Senegal, 
només un 20% 
de les dones 
prenen decisions 
autònomes
sobre la seva 
pròpia salut 

ONU Dones, 2015



Promoció
del dret a la salut
de les dones
senegaleses

2018

Eixos de treball Activitats Resultats

APODERAMENT
DE DONES
LÍDERS

INCREMENT DEL PODER
DE DECISIÓ DE LES DONES
EN QUANT LA SEVA
PRÒPIA SALUT

5 jornades formatives en matèria
de salut i drets sexuals
i reproductius

5 tallers de capacitació
en comunicació i lideratge 
i promoció dels DSR

ESTABLIMENT D’UNA
LINIA DE TREBALL
CONJUNT PER DEFENSAR 
I PROMOURE ELS DSR
EN LA POLÍTICA 
I LA SOCIETAT

Creació i desenvolupament 
d’una xarxa comunitària de salut 

Formació de grups de treball
amb diferents col·lectius 
(autoritats religioses i polítiques, 
dones electes, agents sanitaris, 
professionals de l'educació, joves 
i adolescents)

INCIDÈNCIA
SOCIAL 
I POLÍTICA

POBLACIÓ MÉS
CONCIÈNCIADA SOBRE
ELS DRETS SEXUALS
REPRODUCTIUS

SENSIBILITZACIÓ 
DE LA POBLACIÓ

150 díptics

17 emissions de radio

1500 còmics

1 compilació musical

8 documentals



SALUT SOCIAL
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Promoció de l’art 
i de la cultura

En cada activitat i projecte, hi posem també el cor

Col·laboradors: Centre de Titelles de Lleida, Orfeó Lleidatà, Turó de la Seu Vella de Lleida, Luisa Conejos, Alicia Gutiérrez Sanfeliu, 
Mikel Paz, Marie Reig Florensa

1. SANTA LLÚCIA

em podeu passar la 
imatge més gran? La 
que m'heu passat no 
es pot obrir

La Fira internacional de teatre de titelles de Lleida 
és un exemple de com l’art i la cultura ens uneixen i 
ens fan créixer com a societat responsable. A la FFS 
les titelles ens agraden especialment perquè arriben 
al cor de grans i petits, i ens fan somiar i depertar la 
nostra creativitat. Compromesos amb les iniciatives 
artístiques que tenen lloc a la nostra ciutat, donem 
suport al centre de titelles de Lleida i estem oberts 
a col·laborar formes d’expressió i activitats culturals 
que transmetin valors positius d’igualtat i respecte i 
que estimulin el nostre esperit crític i creatiu.

2. SUPORT A ENTITATS, ARTISTES
I INICIATIVES LLEIDATANES

En les vetllades de Santa Llúcia celebrem la conti-
nuïtat de l’entitat i fem balanç de les activitats i tra-
jectòria. Una jornada emotiva on la cultura, la crea-
tivitat i el creixement personal en són protagonistes. 

2017
Música i silenci. L’atenció plena/mindfulness i la mú- 
sica com eines de reflexió, d’autoconsciència i com-
passió van ser les artistes de la vetllada a la sala de 
cambra de l’Orfeó de Lleida.

2018
Des de l’emblemàtic Turó de la Seu Vella de Lleida i 
amb la conferència “21 dies per canviar el món” la 
FFS convidava a treballar una actitud activa, positiva 
i col·laborativa amb la que afrontar els reptes i recor-
dava l’importancia dels petits canvis de cada dia i del 
treball en equip com eines de construcció social.

L’art, la cultura, la creativitat no només 
són font de riquesa, benestar i cohesió so-
cial, sinó que són eines d’autoconeixement, 
transmissors de valors positius i amb poder 
de transformació individual i social.



 

FINANÇAMENT 2017-2018
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INGRESSOS

2018

2017

2018

2017

DESPESES

INGRESSOS 2018 2017

Ingressos privats

Clínica ILO 16.500 € 13.600 €

Socis i sòcies 13.295 € 10.760 €

Subvencions privades - 65.000 €

Total 29.795 € 89.360 €

Ingressos públics

Generalitat de Catalunya 9.990 € 36.077 €

Ajuntament de Lleida 5.707 € 4.745 €

Universitat de Lleida 4.925 € 3.825 €

Diputació de Lleida - 4.949 €

Total 20.622 € 49.596 €

TOTAL 50.417 € 138.956 €

DESPESES 2018 2017

Salut oftalmològica

Promoció i assistència oftalmològica 
(Lleida)

4.208 € 4.546 €

Formació + Recerca 8.823 € 1.591 €

Cooperació Internacional (Senegal) 42.629 € 60.850 €

Total 55.660 € 66.987 €

Salut Social

Educació per al Desenvolupament 35.245 € 8.290 €

Art i Cultura 4.808 € 4.546 €

Total 40.053 € 12.836 €

Administració i Coordinació interna 10.716 € 12.612 €

TOTAL 106.429 € 92.435 €

  Ingressos públics

  Ingressos privats

  Salut oftalmològica

  Salut social

  Administració interna

Aquest resum financer que estàs llegint és per informar-te amb transparència de com optimitzem els recursos econòmics.
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VOLS FER UN DONATIU
PUNTUAL?
Una aportació, per petita que sem-
bli, ajuda a continuar treballant en  
l’àmbit de la salut i pel benestar 
de les persones.

VOLS FER-TE SOCI/A?
El recolzament dels nostres socis 
i sòcies dóna cos i ànima a la FFS 
i fan que puguem treballar i emprendre 
projectes de forma planificada 
i sostenible.

ETS UNA EMPRESA
COMPROMESA? 
La col·laboració entre empreses del 
territori enforteix la xarxa empresarial 
social de Lleida i activa sinergies per 
treure el màxim profit dels recursos 
disponibles.

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.

El límit de la deducció sobre la base liquidable 
es del 10%.

Article 19 (deducció de la quota de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques) de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense afany de lucre i dels incentius 
fiscals al mecenatge.

Aquests són els retorns fiscals:

Persona física (IRPF) Persona jurídica (IS)

75%
Els primers 150 €

-

30%
A partir de 150 €

35%
A partir de 150 €

35%
Bonus per fidelitat. 3 anys o més 

aportant a la mateixa entitat

40%
Bonus per fidelitat. 3 anys o més 

aportant a la mateixa entitat

APORTANT 
150 € A LA FFS, 

HISENDA 
ET TORNA 

112,5 €

Suma't i fes salut
LA TEVA DONACIÓ NO NOMÉS CONTRIBUEIX 
SINÓ QUE TAMBÉ DESGRAVA. 

fundacioferreruela.com

