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A punt de començar la commemoració dels nostres primers quinze anys, hem 
iniciat un procés de reflexió que ens ha d’ajudar a projectar la nostra tasca i a 
millorar-ne els resultats. Amb aquests objectius hem impulsat el Pla estratègic 
2015-2019, que ens estimula a treballar amb una mirada més àmplia i a buscar 
una implicació social més gran, sense descuidar la voluntat de projecció global 
tant pel que fa a la participació en organismes internacionals com a la vincula-
ció d’altres països del nostre entorn en el projecte d’Ulls del món.

Seguint la nostra manera de fer –flexible, molt operativa i molt realista al terri-
tori on actuem– ens refermem en un model d’intervenció propi que impliqui 
les autoritats sanitàries locals i reforci el paper dels seus professionals, posant 
l’accent en la formació de tots ells, des dels agents de salut i els metges i met-
gesses de capçalera fins als especialistes en òptica i oftalmologia. 

Si alguna cosa se’ns ha de reconèixer és sens dubte la capacitat de mobilitza-
ció que aconseguim, no només dels professionals voluntaris –sense els quals 
la nostra intervenció seria impensable–, sinó també dels socis i sòcies, donants, 
institucions i persones destacades que ens aporten recursos, projecció i solida-
ritat per fer possible l’accés universal a la visió.

Rafael Ribó, president                                           

Quan se’ns presenta una dada tan contundent com que el 90% de les persones 
cegues viuen als països més pobres, és evident que a Ulls de món hem de fer 
nostre l’objectiu de fomentar la salut com a element essencial de la dignitat 
humana. Hi contribuïm sabent, d’altra banda, que el 80% de la ceguesa és 
curable o que es pot prevenir amb tècniques senzilles. I ho fem seguint les in-
dicacions de l’OMS, que recomana intervenir en zones geogràfiques amb altes 
taxes de prevalença de ceguesa, motiu pel qual tots aquests anys hem centrat 
la nostra intervenció al Sàhara, Moçambic, Bolívia i Mali. 

A Ulls del món tenim la sort de ser acompanyats per voluntaris i voluntàries 
amb una alta preparació i amb una gran consciència solidària, que el 2015 
ens han permès atendre un 36% més de pacients i incrementar notablement 
el nombre de persones sensibilitzades. Pel que fa a aquest últim aspecte, no 
deixem d’insistir a la població sobre la importància de prevenir les malalties 
oculars fomentant l’educació i la higiene per tal d’aconseguir un paper actiu 
amb relació a la pròpia salut. Sempre buscant la implicació dels professionals 
i de la mateixa ciutadania per assolir el nostre primer objectiu: reduir al màxim 
la ceguesa evitable.

Borja Corcóstegui, vicepresident 



Ulls del món treballa amb l’objectiu d’assolir un món en el qual les persones amb deficiències 

visuals i sense recursos econòmics dels països pobres puguin rebre atenció oftalmològica de 

qualitat per part dels seus serveis de salut, com també de crear les condicions necessàries per 

disminuir la incidència de les patologies oculars en cada territori. 

Així mateix, sensibilitza l’opinió pública del nostre entorn respecte a les deficiències de la sanitat 

bàsica en aquelles zones. 

Ulls del món aspira a un món en què no hi hagi persones cegues innecessàriament i a contribuir, 

per tant, a fer efectiu el dret a la visió.

MISSIÓ

VISIÓ

PRINCIPIS I 
PREMISSES 
D’ACTUACIÓ
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Ulls del món

Principis fonamentals

Humanitat

Independència

No-discriminació

Altruisme

Professionalitat

Transparència

Premisses d’actuació

Permanència

Desenvolupament

Cooperació

Eficiència

Ulls del món pretén ser una orga-

nització referent en el marc de la 

cooperació sanitària al desenvo-

lupament, que es distingeixi per 

dur a terme actuacions signifi-

catives gràcies a la qualitat dels 

professionals que col·laboren 

amb l’entitat. En aquest sentit, 

Ulls del món treballa amb criteris 

de transparència i eficiència per 

aconseguir l’excel·lència.

© Elisenda Pons / Ulls de Bolívia
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Un gran equip

  EQUIP OPERATIU A LA SEU

Núria Ramon Garcia  directora general
Elisenda Rom Suñol  cap Gabinet i Comunicació
Paco Sanz León  cap Programes
Anun Jiménez Ibáñez  cap Administració 
Jordi Iturbe Ferré  tècnic Gestió Econòmica
Albert de Renzi Buxó  tècnic Compres i Magatzem 
Bibiana Ruberte de la Iglesia  tècnica Seguiment Financer Programes 
Maria Carbajales Moreno  administrativa

  PATRONAT

Rafael Ribó Massó  president i membre  Comitè Executiu 
Borja Corcóstegui Guraya  vicepresident i membre Comitè Executiu 
Núria Ramon Garcia  directora general i membre Comitè Executiu
Vicenç Capdevila Cardona  secretari i membre Comitè Executiu
Josep Antoni Pujante Conesa  vocal, en representació    
                                          Generalitat de Catalunya
Meritxell Budó Pla  vocal, en representació Diputació de Barcelona
Pilar Solanes Salse  vocal, en representació Ajuntament de Barcelona
Xavier Grau Sabaté  vocal, en representació Fundació ONCE   
                            per a Llatinoamèrica, FOAL
M. Isabel Nieto Uresandi  vocal, oftalmòloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche  vocal, oftalmòleg
Maria Teresa Vilalta Ferrer  vocal, economista

  EQUIP OPERATIU SOBRE EL TERRENY 

Sàhara

María Tavera Villén  coordinadora programa Ulls del Sàhara
Nura Ahmedbaba  administrativa/logista

Moçambic

Eric Lavis  coordinador programa Ulls de Moçambic
Pierre Dufloo  coordinador Salut Comunitària
Helder Amaral  adjunt Salut Comunitària
Sarifa Ismael  administrativa
Carlos Ferreira  xofer/logista

Bolívia

Patricia Tárraga  coordinadora programa Ulls de Bolívia
Paola Dimattia  responsable informació, educació i comunicació Tarija
Ángela Mora  responsable informació, educació i comunicació La Paz
Angélica Luna  assistent logística farmàcia
Ana Lusmila Pacara tècnica informació, educació i comunicació
María Esther Espejo  administradora
Guido Huanca  tècnic informació/xofer
Aurora Mamani  auxiliar oficina La Paz
M. del Pilar Santivañez  auxiliar oficina Tarija

Mali

Albert Coulibaly  coordinador programa Ulls de Mali
Seydou Togo  assistent programa
Hélène Dena  administrativa
Mamadou Guindo  xofer/logista
Amanidiou Agnou, Dagaloum Doumbo, Barthelemy Guindo, Amadou Sana, 

Abdoulaye Zebré  guardes de seguretat

  CONSELL ASSESSOR

Josep Santacreu  conseller delegat DKV
Jordi Fontcuberta  conseller delegat General Optica
Agustín Martínez Bueno  director general Ercilla Hoteles
Josep Caminal  director general Presidència Grup Godó
Ángel Corcóstegui  soci fundador Magnum Capital 
Lluís Reverter  vocal 
El Comitè Executiu d’Ulls del món també forma part del Consell Assessor

  COMITÈ MÈDIC

Borja Corcóstegui  president 
Rebeca Atienza  supervisora mèdica Ulls del Sàhara
Ricardo Casaroli  secretari i supervisor mèdic Ulls de Moçambic
Hernán Gras  supervisor mèdic Ulls de Bolívia 
Andrés Müller-Thyssen  supervisor mèdic Ulls de Mali 
M. Isabel Nieto  vocal 

  DELEGATS TERRITORIALS

Rosario Martínez Navarro  delegada Comunitat Valenciana
Jesús Barragán Bretón  delegat Andalusia
Kike Otaegi Arizmendi  delegat País Basc i Navarra
Alfonso Jordán García  delegat Madrid 
Lurdana Texeira Gomes  nucli territorial Portugal
Hernán Gras  nucli territorial Argentina
Romain Bordas  nucli territorial França i Suïssa * Composició a 31 de desembre de 2015 
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A la Fundació Ulls del món volem créixer per poder ser més efectius en les nostres intervencions. Volem tenir 
un voluntariat ben preparat, volem formar millor els professionals dels països on col·laborem, volem concitar 
la solidaritat de la societat civil i no només la d’aquí sinó també d’altres llocs del món, volem disposar de més 
recursos per poder distribuir més material i medicaments, per poder posar en marxa nous equipaments i que 
aquests puguin funcionar de manera autònoma i així s’asseguri la sostenibilitat dels serveis locals de salut ocu-
lar que ajudem a crear. Tots aquests “volem” han pogut fer-se una mica més realitat aquest any 2015 gràcies 
a una incipient recuperació dels ingressos, especialment els que provenen dels donants privats i particulars. 
Uns recursos –materials, humans i econòmics– i uns resultats dels quals rendim comptes públicament i amb 
transparència, com amb aquesta memòria anual.

D’altra banda, per poder anar més enllà en aquests projectes necessitem comptar amb més complicitats per 
ser més visibles davant la societat i més presents allà on portem a terme la nostra acció. Sabem que cada 
ajuda, cada persona que es fa voluntària, cada professional format, cada centre de salut consolidat és una 
resposta directa i una solució efectiva als problemes de visió de molta gent que, cal recordar-ho, pateix també 
la xacra de la pobresa i la precarietat de serveis de salut.

Núria Ramon i Garcia, directora general



Objectius per créixer i tenir més impacte

Objectius per reduir la ceguesa evitable

Pla estratègic 2015-2019
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El 2015, Ulls del món ha portat a terme un procés de reflexió, en què han participat els diversos òrgans de la Fun-

dació, amb l’objectiu de donar resposta als principals dilemes i reptes amb què es troba l’entitat actualment. Les 

conclusions d’aquest procés han servit de base per a l’elaboració d’un pla estratègic amb el qual Ulls del món inicia 

una nova etapa mirant més enllà i buscant definir una visió ampliada de l’organització.

Fer més accessible la salut ocular Potenciar la formació de personal local Potenciar l’acció de lobby

Cercar noves vies de 
finançament

Incrementar les accions 
de comunicació

Implicar més el voluntariat i  
els òrgans assessors

Aconseguir aliances 
internacionals

Aconseguir que menys persones 
pateixin discapacitats visuals

Millorar la qualitat de l’atenció 
oftalmològica

Aconseguir la sostenibilitat dels 
serveis públics d’atenció ocular

Creixement econòmic de 
la Fundació

Arribar a més persones que 
coneguin la marca Reforçar l’estructura

Obtenir un impacte i una 
viabilitat més grans

· Sortida a districtes i zones rurals (amb 
especial atenció als infants i les dones)

· Formació de professionals

· Incorporació de nou personal

· Sensibilització en el terreny (informació, 
educació i comunicació - IEC)

· Dotació d’equipaments i materials

· Possible ampliació a altres zones

· Formació i actualització de professionals 
en els diferents nivells (personal mèdic, 
agents de salut, personal d’òptica, 
professionals d’oftalmologia…)

· Seguiment i supervisió dels resultats de 
les formacions

· Acció de lobby davant les autoritats locals

· Exploració de sistemes semiprivats 
d’atenció ocular

· Definició de l’estratègia de sortida                           

· Captació Sud-Sud

· Recerca d’entitats i persones 
vinculades a l’àmbit de la visió i 
la imatge

· Potenciació del fons d’art VISIONS

· Recerca de nous donants públics

· Recerca de grans donants privats                         

· Conversió de l’eix identitari, la 
visió i el valor de la imatge

· Potenciació de la comunicació 
dels mass media i on-line        

· Revisió i adequació del personal

· Millora de la gestió del voluntariat

· Potenciació dels òrgans assessors 
de la Fundació

· Potenciació del nucli basc             

· Estudi sobre possibles 
partenariats

· Aproximació a les entitats 
escollides           
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El mes de novembre Ulls del món va impulsar una activitat de formació en la tècnica de cirurgia de cataracta 

de petita incisió (SICS) amb la col·laboració de l’Institut Alcon. El Curs pràctic de cirurgia extracapsular sense 

sutura, avalat per l’Organització Mundial de la Salut, va tenir molt èxit de participació. Van impartir la formació els 

especialistes en oftalmologia Carlos Móser, Mónica Lecumberri i Miriam Ferran, els quals formen part de l’equip 

de col·laboradors i col·laboradores d’Ulls del món.

El 2015 en dades

professionals 
formats

2.188

persones 
sensibilitzades

54.811

intervencions 
quirúrgiques

2.724

persones ateses
(23.357 infants)

86.594

© Manel Esclusa / Ulls del Sàhara



Ulls del Sàhara
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Ulls del món va néixer el 2001 com a resposta a la necessitat d’acostar la salut ocular a la població refugiada sahrauí. 

Durant aquests catorze anys, Ulls del Sàhara ha consolidat el seu model d’intervenció, que no només ofereix atenció 

ocular a la població sinó que forma els professionals locals i facilita informació sobre salut ocular a la població, prin-

cipalment a les dones.

El mes d’octubre hi va haver inunda-

cions als camps de refugiats i refugia-

des que van causar danys importants 

i van empènyer molta gent a traslla-

dar-se temporalment als territoris alli-

berats. Durant el mes de novembre, Ulls 

del món, en col·laboració amb el Depar-

tament d’Oftalmologia sahrauí, va fer 

un control exhaustiu de malalties con-

tagioses, sobretot conjuntivitis, que va 

permetre detectar un augment de casos 

que no es va considerar alarmant.

Atenció oftalmològica

El mes de març va tenir lloc una co-
missió mèdica als campaments de 
Tindouf, integrada per la supervisora 
mèdica del programa, Dra. Rebeca 
Atienza, l’oftalmòleg i patró Dr. Andrés 
Müller-Thyssen, l’anestesista Marisa 
Paños, les infermeres Soledad San 
Segundo i Carmen García Olmo, el 
tècnic d’equipaments Jesús Barragán 
i el logista Ammu Edda. La comissió va 
atendre 364 persones que havien es-
tat derivades prèviament pels tècnics 
locals d’oftalmologia. Durant l’estada 
dels voluntaris i voluntàries de la co-
missió a l’Hospital de Bol·la, es van dur 
a terme 108 intervencions quirúrgiques 
en les quals va col·laborar el personal 
de quiròfan i planta del propi hospital.

D’altra banda, el 2015, tècnics d’of-
talmologia del Departament Central 
d’Oftalmologia s’han desplaçat a les 
escoles de les cinc wilaies (Bojador, 
Auserd, Dajla, Al-Aaiun i Smara) per 
revisar la vista als alumnes amb l’ajuda 
de les infermeres escolars.

Pel que fa a la distribució de material 
i medicaments, al llarg de l’any s’han 
entregat 3.548 ulleres de presbícia, 
s’han muntat 1.041 ulleres graduades i 
s’han distribuït 700 pots de Cusimolol, 
un medicament per al tractament del 
glaucoma.

Formació especialitzada   
del personal local 

El 2015, Ulls del món ha organitzat 
dues comissions de formació del 
personal local. La Comissió Formati-
va d’Oftalmologia, encapçalada per 
María Sanchidrián, es va desplaçar a 
l’Hospital Nacional Bachir Saleh de Ra-
buni i als hospitals regionals d’Auserd, 
Smara i Al-Aaiun i va formar 12 metges 
i metgesses generalistes de diverses 
wilaies, 11 tècnics i tècniques d’oftal-
mologia i tres persones amb perfil sa-
nitari. Aquesta intervenció va tenir una 
gran acollida per part del personal lo-
cal, ja que li va oferir eines per afrontar 
el diagnòstic i tractament de patologies 
oculars i li va permetre actualitzar els 
seus coneixements en urgències ocu-
lars, glaucoma, oftalmologia infantil i 
complicacions postoperatòries.

Raúl Conde es va encarregar de la for-
mació específica d’optometria que es 
va desenvolupar als hospitals regionals 
de les wilaies d’Smara, Dajla, Auserd i 
Al-Aaiun, a més de l’Hospital Militar de 
Bol·la i l’Hospital Nacional de Rabuni. 
Durant les sessions es van formar els 
tècnics d’oftalmologia i el personal sa-
nitari, que van actualitzar els seus co-
neixements en refracció i en taller.

Millora de les instal·lacions   
de salut ocular

El 2015 s’ha acabat la construcció de 
la consulta, la sala d’espera, el magat-
zem i el taller d’òptica de l’Hospital Na-
cional de Rabuni.
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12.399
persones ateses

(4.506 infants)

108
intervencions 
quirúrgiques

60
 professionals 

formats

6.698
persones 

sensibilitzades

Accés a informació sobre salut 
ocular de la població sahrauí

El 2015 s’han portat a terme dues 
campanyes nacionals d’informació i 
prevenció en salut ocular, la primera 
dedicada a donar informació sobre els 
defectes refractius i la importància de 
l’ús d’ulleres i la segona a la conjuntivi-
tis i la manera de prevenir-la. 

També s’han fet xerrades d’informació, 
educació i comunicació en higiene i 
salut ocular a les daires, adreçades 
principalment a les dones i portades a 
terme pel personal d’atenció primària 
de salut format prèviament per Ulls 
del món i el Departament d’Oftalmo-
logia del Ministeri de Salut. A més a 
més, s’ha volgut sensibilitzar els met-
ges tradicionals de les wilaies sobre la 
importància de la higiene dels ulls i la 
prevenció de malalties oculars. 

Coincidint amb la revisió visual dels in-
fants a les escoles, s’han fet jocs de 
sensibilització sobre els perills a què 
estan exposats els ulls o la importàn-
cia de cuidar les ulleres, entre altres 
aspectes.

Al llarg de l’any s’han emès 17 anuncis 
de TV i ràdio als mitjans de comunica-
ció locals. Amb motiu de les inunda-
cions es van modificar les falques de 
ràdio i s’hi van explicar mesures d’hi-
giene bàsiques i de prevenció de la 
conjuntivitis.

MARROC

CAMPAMENTS
DE REFUGIATS

SAHRAUÍS

MAURITÀNIA

Illes Canàries ALGÈRIA

OCEÀ

ATLÀNTIC

Tindouf

24.500
persones han rebut informació sobre salut ocular a través

dels mitjans de comunicació

Rabuni



Ulls de Moçambic
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Ulls del món va iniciar la seva activitat a Moçambic l’any 2002, amb la posada en marxa d’una unitat oftalmològica a 

l’Hospital Provincial d’Inhambane i, posteriorment, amb l’obertura de la segona òptica pública del país. Amb el temps 

ha anat establint forts vincles de col·laboració amb el Ministeri de Salut i les autoritats locals de la província d’Inham-

bane. Actualment forma part de la Coalició Moçambiquesa per a la Salut Ocular (MECC). 

Suport a les autoritats locals

El 2015, la Fundació ha donat suport 
al Ministeri de Salut en l’elaboració 
del Pla d’oftalmologia 2015-2019 i en 
la planificació i implementació de les 
accions anuals, i s’ha coordinat amb el 
responsable provincial d’oftalmologia. 
Com cada any, Ulls del món també ha 
fet donació de material i medicaments 
per a la cirurgia de cataractes.

A més, al llarg de l’any, Ulls del món ha 
col·laborat en 12 campanyes de pre-
venció en matèria de salut ocular por-
tades a terme pel Ministeri de Salut i 
la Direcció Provincial de Salut, com ara 
diverses fires de salut, una fira d’en-
senyament i una campanya de consul-
tes a la presó d’Inhambane.

Atenció oftalmològica 

La xarxa sanitària de la província d’In-
hambane ha atès més de 28.000 per-
sones amb problemes oculars a través 
de diverses campanyes i expedicions 
locals amb l’objectiu de descentralit-
zar i aproximar l’assistència a les co-
munitats rurals. S’ha ofert atenció of-
talmològica a Mabote, Govuro, Inhas-
soro, Pembe (Homoine), Funhalouro, 
Morrumbene, la presó d’Inhambane i 
el centre de gent gran de Massinga, 
entre altres.

En les revisions oculars s’han detectat 
casos de cataractes que s’han operat 
posteriorment durant les expedicions 
locals a Vilankulo, Massinga i Chicu-
que. El maig va tenir lloc una comis-
sió quirúrgica a l’Hospital Rural de 
Vilankulo, en la qual, a més de prac-
ticar intervencions, es va formar una 
infermera tècnica en anestèsia ocular. 
El mes d’agost es va portar a terme 
una campanya de cirurgia de catarac-
tes al districte de Massinga. Així ma-
teix, s’han organitzat dues setmanes 
intensives de cirurgia de cataractes a 
l’Hospital Provincial d’Inhambane, pro-
posades a la primera reunió provincial 
d’oftalmologia.

Revisió a les escoles i  
formació de professors

Ulls del món contribueix a combatre la 
ceguesa evitable des de la infantesa 
mitjançant la formació del professorat 
en l’ús de les taules d’agudesa visual 
i la pràctica de revisions a les escoles 
a fi de detectar els infants amb proble-
mes de refracció ocular. El 2015 s’han 
fet set tallers de formació al professo-
rat i s’han seleccionat els estudiants 
amb problemes de salut, als quals s’ha 
practicat una revisió posterior. Les es-
coles primàries que s’han visitat han 
estat les EPC de Mavume, Funhalou-
ro i Mussengue (districte de Mabote), 
l’EPC 7 de Abril (Inhambane), l’EPC 
Nhamaxaxa (ciutat de Maxixe), l’EPC 
Panda i l’EPC Inhassune (Panda).
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28.590
persones ateses

(6.332 infants)

834
intervencions 
quirúrgiques

298
 professionals 

formats

5.317
persones 

sensibilitzades

Maxixe
Massinga

Maputo

SUD-ÀFRICA

ZIMBÀBUE

ZÀMBIA

TANZÀNIA

MALAWI

SWAZILÀNDIA

Formació de professionals de  
la salut i d’agents comunitaris

Mitjançant un conveni amb la Direcció 
Provincial de Salut d’Inhambane, s’han 
organitzat set accions de capacitació 
de metges tradicionals en diversos dis-
trictes com ara Vilankulo, Inhassoro, 
Maxixe, Zavala, Inharrime, Morrumbene 
i Massinga. A més a més, s’han format 
21 professionals dels primers nivells 
d’atenció sanitària que han fet pràcti-
ques a l’Hospital Rural de Chicuque.

Sensibilització    
de les comunitats

Ulls del món promou i desenvolupa 
diverses activitats de prevenció i de-
tecció precoç de patologies oculars a 
través d’accions d’informació i sensi-
bilització en salut visual. A més de les 
accions específiques que es porten a 
terme cada any, com ara la participa-
ció en fires de salut, el 2015 s’ha fet 
una activitat destacada de sensibilitza-
ció a través del teatre a la plaça muni-
cipal de Maxixe a la qual han assistit 
unes 3.000 persones.

Ulls del Moçambic fa sensibilització 

sobre salut ocular a través d’obres 

de teatre. El 2015 s’han sensibilitzat 

5.317 persones.

Inhambane

OCEÀ

ÍNDIC

INHAMBANE

Zabala

Vilankulo

Inhassoro
Mabote

Panda
Morrumbene



Ulls de Bolívia
Ulls de Bolívia va néixer l’any 2003 amb l’objectiu de millorar les condicions de salut visual de la població boliviana, 

especialment al municipi d’El Alto i a les comunitats rurals del Departament de La Paz. Deu anys més tard, Ulls del 

món va aconseguir traspassar a les autoritats sanitàries locals la xarxa oftalmològica de salut creada a El Alto i va 

iniciar el procés a Tarija, regió on ja s’ha posat en marxa el primer quiròfan d’oftalmologia del sistema públic de salut.
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Més d’un miler de persones van participar en la Caminada

pel Dia Mundial de la Visió a La Paz.

Suport a les polítiques   
públiques de salut ocular

Ulls del món participa en el Comitè 
Nacional de Salut Ocular i Lluita contra 
la Ceguesa, que ha elaborat el docu-
ment del Pla nacional de salut ocular, 
encara pendent d’aprovació. A més, 
ha promogut la creació del càrrec de 
coordinador/a nacional de salut ocu-
lar, que ha estat aprovat pel Ministeri 
de Salut el juny de 2015 i finançat per 
la Fundació durant els primers mesos, 
i ha aconseguit que es constitueixi 
l’àrea de salut ocular dins del Ministe-
ri de Salut. La creació d’aquesta nova 
àrea representa un pas transcendental 
en la gestió de la salut oftalmològica a 
Bolívia. 

Ulls del món dóna suport a l’Institut Na-
cional d’Oftalmologia (INO) en diver-
sos àmbits. D’una banda, contribueix 
que des d’aquest institut es realitzin 
cada any més consultes i intervencions 
quirúrgiques, principalment a través de 
la formació dels residents i especia-
listes en atenció oftalmològica i salut 
ocular comunitària. La Fundació també 
acompanya el personal de l’INO en els 
desplaçaments a zones rurals per por-
tar a terme tant accions de prevenció i 
atenció oftalmològica i òptica com de 
capacitació del personal de salut de 
primer nivell.

Formació d’oftalmòlegs

Al 2015 s’ha organitzat la visita de cinc 
experts (doctors Miguel Scalamogna, 
Amanda Guerrero, Felipe Chiriboga, 
Hernán Gras i Jorge Mercado) per a la 
formació d’oftalmòlegs i residents en 
el curs de Diplomat en Cirurgia de Ca-
taractes. Hi han participat un total de 
16 especialistes, 10 dels quals són re-
sidents, i s’han practicat 100 cirurgies 
en el marc d’aquest curs. La Fundació 
també ha aportat el material quirúrgic 
i els medicaments necessaris per al 
seguiment de les persones operades.

Les comissions quirúrgiques formati-
ves s’han promocionat a través d’ac-
cions en mitjans de comunicació mas-
siva, en les quals també s’han donat 
consells de salut ocular i s’ha donat a 
conèixer la convocatòria per a pacients 
amb recursos econòmics escassos 
per tal que puguin ser beneficiaris de 
la cirurgia de cataractes.

Formació del personal de salut 
de les zones rurals

Ulls del món ha donat suport al Servei 
Departamental de Salut de La Paz en 
la formació teòrica i pràctica en oftal-
mologia bàsica als centres de salut de 
primer nivell d’atenció rural d’aquest 
departament. S’ha intervingut en un 
total de 40 estructures de salut i s’han 
capacitat 224 sanitaris, principalment 
personal de medicina, infermeria i au-
xiliars d’infermeria. Els metges i met-
gesses residents de l’INO, per la seva 
banda, han format 144 professionals 
de la salut en oftalmologia bàsica du-
rant les intervencions als diferents mu-
nicipis del país.



4.852
persones ateses

(643 infants)

1.003
intervencions 
quirúrgiques

1.276
professionals 

formats

19.140
persones 

sensibilitzades
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Sensibilització en salut ocular  
i difusió de bons hàbits

El 2015 s’han sensibilitzat 3.267 estu-
diants i s’han capacitat 181 docents en 
agudesa visual dels municipis d’Uncía, 
Yapacaní, Cobija, Punata, Colcapirhua 
i Sipe Sipe. A més, s’han ofert xerrades 
educatives a 6.009 estudiants i s’han 
capacitat 327 docents al departament 
de La Paz. En l’àmbit de la sensibilit-
zació en salut ocular, cal destacar es-
pecialment les accions celebrades en 
el marc del Dia Mundial de la Visió als 
municipis de La Paz, Puerto Pérez i Pu-
carani, amb concursos escolars, ma-
ratons i caminades, així com les dues 
fires de salut de La Paz (plaça Cama-
cho i plaça San Francisco).

Com a suport a aquestes accions s’han 
potenciat les aparicions als mitjans de 
comunicació i s’han imprès 60.000 uni-
tats de documents de promoció de la 
salut (fullets, cartells i carnets de salut).

Avenços en el projecte   
a la regió de Tarija

Ulls del món ha reforçat les bases del 
sistema d’atenció i prevenció oftal-
mològica a la xarxa sanitària del de-
partament de Tarija. A l’Hospital San 
Juan de Dios s’ha posat en marxa un 
quiròfan d’oftalmologia que Ulls del 
món ha dotat amb un autoqueratò-
metre i refractòmetre, un microscopi 
quirúrgic amb característiques espe-
cials, un braç coaxial apte per a l’en-
senyament, una làmpada de fenedura, 
un autoclau i un biòmetre ultrasònic, a 
més d’un estoc bàsic de material per a 
la cirurgia de cataractes. 

El 2015 s’ha organitzat una comissió 
formativa a Tarija en el marc del curs 
de Diplomat en Cirurgia de Cataractes. 
La formació, adreçada als residents 
de l’INO, ha estat dirigida pels doctors 
Joel Moya Saldías, Hernán Gras, Jorge 
Mercado, Luis Alberto Pereira i Eduar-
do D’Arlach i l’infermer de quiròfan 
Armando Huarachi. D’altra banda, els 
doctors Wilder Vila, Katia Arroyo i Mar-
co Mareño han impartit formació teòri-
ca i pràctica en oftalmologia bàsica 
amb enfocament comunitari als cen-
tres de salut de Tolomosa, Camacho i 
San Roque. En aquests centres rurals 
s’han format 92 professionals sanitaris 
i s’han atès 211 persones. 

Pel que fa a la sensibilització de la 
població sobre salut ocular i les opor-
tunitats de tractar els seus problemes 
visuals, s’han fet xerrades educatives 
a 7.464 estudiants d’11 unitats educati-
ves i s’han capacitat 241 docents en la 
determinació de l’agudesa visual.

BRASIL

PARAGUAI

ARGENTINA

PERÚ

XILE

TARIJA

LA PAZ

Tarija

Cobija

La Paz

YapacaníPunata
Sipe Sipe

Colcapirhua

Uncía

Oruro

105.000
persones han conegut els seus 
drets en salut ocular a través
dels mitjans de comunicació

El Alto



Ulls de Mali
Ulls del món treballa des de l’any 2008 a la regió de Mopti (Mali) per acostar l’atenció visual a la població que, ja sigui 

per qüestions econòmiques o territorials, no hi té accés. La Fundació també intervé en la formació dels professors i 

les professores i del personal d’atenció comunitària, així com en la capacitació d’especialistes a l’Institut d’Oftalmo-

logia Tropical d’Àfrica (IOTA). I porta a terme activitats d’educació i sensibilització de la població.
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Millora de l’atenció sanitària  
a les principals patologies  
oculars

El 2015 ha augmentat considerable-
ment el nombre de persones diag-
nosticades a l’Hospital Sominé Dolo 
(HSD) de Mopti i al Centre de Salut 
de Referència de Bankass (CSRéf de 
Bankass) fruit de la tasca de sensibi-
lització que Ulls del món ha portat a 
terme els últims anys a la regió.

El 2015 també han estat importants les 
campanyes de detecció de defectes 
visuals en els infants. Al llarg de l’any, 
sis assistents mèdics d’oftalmologia, 
sota la supervisió de l’optometrista de 
l’HSD de Mopti, s’han desplaçat a 42 
escoles de Douentza i de Mopti per 
revisar la vista a 11.876 estudiants. 
Aquest procés ha permès diagnosti-
car 141 problemes refractius, amb la 
corresponent graduació d’ulleres, i 187 
patologies oculars diverses.

Reforç de les infraestructures 
sanitàries i dels equips 
oftalmològics

Per tal de contribuir a una atenció de 
qualitat, Ulls del món ha fet donació 
de 53 kits de cataractes i instrumen-
tal quirúrgic al CSRéf de Bankass, a 
més de millorar els equipaments del 
centre. Així, la sala de documentació 
s’ha transformat en quiròfan de la uni-
tat d’oftalmologia i s’han instal·lat nous 
sistemes elèctrics, aire condicionat i 
finestres i portes de vidre.

Per la seva banda, l’Hospital Sominé 
Dolo de Mopti s’ha dotat de lents orgà-
niques cilíndriques, tant positives com 
negatives, per tal que el taller d’òptica 
pugui respondre a les necessitats re-
fractives de la població. El 2015, la Fun-
dació també s’ha fet càrrec dels dos 
desplaçaments del tècnic d’electrome-
dicina de l’IOTA per portar a terme el 
manteniment i reparació dels equips 
oftalmològics i òptics. Les tasques de 
manteniment s’han fet en presència del 
personal de manteniment de l’HSD de 
Mopti a fi de facilitar la transferència de 
competències i coneixements.

Formació en salut ocular  
al personal mèdic i als   
agents comunitaris

L’oftalmòleg de l’HSD de Mopti va im-
partir dos tallers de formació i reciclat-
ge en nocions bàsiques d’oftalmologia 
a 51 agents de salut de Bandiagara i 
Koro. Amb aquesta formació es pretén 
que els professionals puguin detectar 
problemes oculars i, en cas que calgui, 
derivar els pacients al servei d’oftalmo-
logia de Mopti o de Bankass.

Quant a la formació especialitzada, el 
mes d’agost, el Dr. Joseph Bacin va im-
partir un curs de formació en la subes-
pecialitat de retina als especialistes en 
oftalmologia i residents de l’IOTA. En el 
marc d’aquesta formació es van visitar 
30 pacients per setmana, set dels quals 
van ser intervinguts, i el Dr. Bacin va 
dedicar tres dies a la formació dels re-
sidents en interpretació d’angiografies. 

El mes de desembre, l’equip de la uni-
tat d’optometria de l’IOTA va oferir for-
mació contínua a una tècnica en mun-
tatge d’ulleres de l’HSD de Mopti.

D’altra banda, el mes de març un 
equip de vuit formadors (un oftalmòleg, 
tres agents de salut i quatre tècnics su-
periors en tracoma) van capacitar 222 
agents comunitaris dels districtes de 
Ségué, Diallassagou, Baye i Bankass 
Central en recerca activa i detecció de 
casos de triquiasi tracomatosa i cata-
racta. 58 d’aquests agents comunitaris 
eren dones representants de la Coor-
dinació d’Associacions i ONG Femeni-
nes (CAFO), entitat a través de la qual 
s’han sensibilitzat 5.011 persones.



40.753
persones ateses

(11.876 infants)

797
intervencions 
quirúrgiques

554
 professionals 

formats

23.656
persones 

sensibilitzades
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Millora de la detecció precoç 
i dels coneixements de la 
població en prevenció de  
salut ocular

Malgrat les dificultats d’accés a algu-
nes zones per causes geogràfiques i 
de seguretat, s’ha aconseguit portar 
informació de salut ocular a una bona 
part de la regió i la tasca a les escoles 
ja ha donat fruits, com ara la derivació 
d’alumnes als centres d’atenció ocular 
per part del professorat.

Durant els mesos d’abril i maig es va 
desenvolupar una formació en casca-
da sobre cures bàsiques de salut ocu-
lar a Douentza. En una primera fase, 
l’oftalmòleg del CSRef de Bankass va 
formar 40 professionals de Douentza, 
els quals, al seu torn, van instruir 210 
professionals de vuit centres educatius.

També s’han impartit lliçons model 
sobre deficiències visuals a l’Aca-
dèmia d’Ensenyament de Douentza 
(Bandiagara) i als centres educatius 
de Bankass i Koro. Hi han participat 
16.961 alumnes, dels quals 597 han 
estat derivats al centre de salut. La 
Fundació ha donat als docents parti-
cipants 160 optotips d’agudesa visual 
Snellen “E” i 160 guies d’utilització, i 
s’han realitzat dos vídeos didàctics. 

D’altra banda, cal destacar la celebra-
ció del Dia Mundial de la Visió, amb 
debats i conferències sobre el tracoma 
en escoles dels cinc districtes sanitaris i 
l’atenció a 1.684 persones.

El 2015 s’han fet 1.400 transmissions 

des de set ràdios locals per informar 

sobre les campanyes d’atenció ocular 

i difondre missatges de sensibilització 

als districtes de Bankass, Bandiagara 

i Koro.

MAURITÀNIA

SENEGAL

GUINEA

BURKINA FASOBamako

NIGÈRIA

Mopti
Ténenkou

Bankass

MOPTI
Douentza

Bandiagara
Koro

Djenné

ALGÈRIA



INGRESSOS

PÚBLICS
Patrons i institucions fundacionals  
Subvencions a la cooperació  

PRIVATS
Empreses i entitats
Adherits  
Donants esporàdics  
La Nit dels Ulls del món
Fons d’Art
Donacions de material i equipament 
en espècie

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

PROGRAMES D’ACTUACIÓ
Cooperació al desenvolupament 
Ulls del Sàhara
Ulls de Moçambic
Ulls de Bolívia
Ulls de Mali
Dotació de material i equipament rebut   
en espècie
Sensibilització  

CAPTACIÓ DE FONS

ADMINISTRACIÓ

TOTAL DESPESES

674.963 €

178.342 €
496.621 €

699.526 €
413.556 €
32.859 €
29.446 €
117.015 €
83.850 €
22.800 €

1.374.489 €

1.045.035 €
938.699 €
243.087 €
212.247 €
276.055 €
184.510 €
22.800 €

106.336 €

155.491 €

180.777 €

1.381.302 €

Dades econòmiques
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El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent.

INGRESSOSPRIVATS

PÚBLICS

49,1%

50,9%

PROGRAMES 
D’ACTUACIÓ

CAPTACIÓ  
DE FONS

ADMINISTRACIÓ

DESPESES

75,7%

13%

11,3%



Visibilització de la ceguesa
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El fons d’art VISIONS creix     
i es dóna a conèixer

El fons d’art solidari de la Fundació Ulls del món ha 
crescut l’any 2015 amb la donació de la sèrie d’es-
cultures Personetes de l’artista Olga Martínez i una 
fotografia de Lluís Duran. VISIONS està format per 60 
obres de 50 artistes de reconegut prestigi internacio-
nal com Alfaro, Barceló, Tàpies o Plensa, així com de 
joves talents i altres artistes catalans i de tot l’Estat 
espanyol que s’han sumat a la iniciativa i també han 
aportat el seu gra de sorra al projecte.

Una mostra d’aquest fons d’art es va poder veure a 
l’exposició “Llum + Llum”, organitzada a l’espai Ende-
sa de Barcelona i inaugurada el 28 de maig. Aquest 
projecte se centra en els ulls de les persones dels
territoris més vulnerables, persones que han de poder 
sortir de la foscor i gaudir de la llum, deixar d’estar 
cegues per causes que es poden prevenir o curar, 
precisament l’objectiu pel qual treballa la Fundació. 

L’exposició de fotografies “Con otros ojos”, que mos-
tra les instantànies que els fotògrafs Manel Esclusa i 
Elisenda Pons van captar durant la seva assistència 
a comissions de la Fundació Ulls del món, s’ha pogut 
veure el 2015 a l’Hospital de Dénia Marina Salud, a la 
Torre DKV de Saragossa i a l’Hospital VIAMED Santa 
Ángela de la Cruz de Sevilla gràcies a un conveni d’iti-
nerància amb DKV Seguros.

El 28 de febrer, Ulls del món va participar en la II Fira 
de la Solidaritat de Castellbisbal, on va donar a 
conèixer les activitats de cooperació que du a terme 
als territoris més pobres del món i, en especial, a Bolí-
via. L’Ajuntament de Castellbisbal, organitzador de la 
fira, ha subvencionat en altres ocasions les activitats 
de cooperació d’Ulls del món.

Centelles també va col·laborar amb la Fundació, a 
través de l’organització de la 4a cursa urbana Cente-
lles amb el Sàhara, que va tenir lloc el dia 11 d’abril.



Amb la crida Suma-t’hi amb un petit gest, el Centre 
Comercial Ànec Blau de Castelldefels (Barcelona) va 
iniciar el 13 de juny la campanya participativa i soli-
dària, que va portar per lema “Adéu a la Foscor” i que 
es va emmarcar dins de les celebracions del seu 10è 
aniversari.

Premi Catalana Occident

El 2015, Catalana Occident ha volgut guardonar el 
programa d’Ulls del món Obrint els ulls a Bolívia amb 
un dels Premis Solidaris de l’Assegurança 2015, 
convocats per INESE. En aquesta 15a edició s’han 
rebut 243 propostes de 135 ONG, entre les quals 25 
companyies asseguradores han triat les seves favori-
tes en àmbits tan diversos com la cooperació, l’exclu-
sió social, la infància i la dona. Es tracta de la segona 
ocasió en què Ulls del món rep aquest premi.

Mirades, un documental sobre la ceguesa 
evitable

El 2 de desembre es va estrenar Mirades, un docu-
mental que pretén sensibilitzar sobre la ceguesa evi-
table entre la població més vulnerable del món. Està 
produït conjuntament per creaRSA, organització que 
es dedica a la producció, realització i transferència de 
continguts, projectes educatius i activitats de respon-
sabilitat social, i Marc Vilarnau, dissenyador gràfic i 
productor audiovisual, per tal de donar visibilitat a la 
lluita contra la ceguesa evitable que Ulls del món du a 
terme a la província d’Inhambane, Moçambic.

El documental presenta una reflexió sobre la incidèn-
cia de les patologies oculars en l’autonomia de les 
persones a través de casos com el del Gabriel, que no 
podia llegir ni escriure a causa de greus deficiències 
visuals i a qui una revisió a temps i unes ulleres van 
permetre tornar a estudiar, o el de Bambo, un pacient 
de cataractes per a qui recuperar la visió va significar 
tornar a treballar i atendre la seva família.
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Open-eyes al Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya de Sitges

Ulls del món ha participat en el Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Catalunya celebrat a Sitges 
com a entitat beneficiària de l’esdeveniment.

La Fundació va disposar d’un espai propi al Village 
de l’Hotel Melià, en el qual va explicar als assistents 
la bona notícia: que es pot tornar la visió a persones 
cegues per causes prevenibles o curables. En aquest 
espai es van repartir entre el públic les open-eyes, 
unes ulleres de cartró opaques que els espectadors 
es podien posar en les escenes de por per simular 
que seguien veient el film, tot i que tenien els ulls tan-
cats. Aquestes ulleres van buscar la implicació i la 
col·laboració dels assistents, als quals es convidava a 
fer un donatiu per ajudar que altres persones puguin 
mantenir els ulls oberts. Les open-eyes també van 
animar els assistents a fer-se autoretrats amb les ulle-
res i compartir-los a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#ullsdelmon. Així, alhora que difonien la tasca soli-
dària d’Ulls del món participaven en el sorteig d’unes 
ulleres de sol donades per General Optica.

El Dia Mundial de la Visió se celebra    
arreu del món

El 8 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Vi-
sió. Ulls del món va aprofitar aquesta data per cons-
cienciar l’opinió pública sobre la possibilitat d’acabar 
amb la ceguesa evitable als països pobres i divulgar 
la tasca de la Fundació. Gràcies a la col·laboració de 
nombrosos mitjans de comunicació, Ulls del món va 
poder transmetre el seu missatge a més gent i difon-
dre així l’esforç i la feina de l’entitat a través d’anuncis 
i espais en premsa, ràdio i televisió. 

A la premsa, cal destacar les aparicions en diaris com 
El Punt Avui i Ara, així com l’entrevista al vicepresi-
dent d’Ulls del món, Borja Corcóstegui, publicada a 
La Vanguardia. Diverses emissores de ràdio també es 
van voler sumar al Dia Mundial de la Visió i contribuir 
a difondre la feina de la Fundació en la lluita contra 
la ceguesa evitable. La cadena COPE, Ràdio Canet i 
Ràdio Molins de Rei van entrevistar les portaveus de 
la Fundació. I emissores com Barcelona FM, Cata-
lunya Ràdio, Ràdio Estel o Ràdio Cornellà van emetre 
l’anunci de la Fundació. Pel que fa a televisió, l’espot 
d’Ulls del món es va veure a TV3, BTV i en 12 televi-
sions adherides a La Xarxa. L’Hospitalet TV va emetre 
una entrevista a Núria Ramon.
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Mirades, un documental sobre la ceguesa evitable

El 2 de desembre es va estrenar Mirades, un documental 
que pretén sensibilitzar sobre la ceguesa evitable entre la 
població més vulnerable del món. Està produït conjuntament 
per creaRSA, organització que es dedica a la producció, 
realització i transferència de continguts, projectes educatius 
i activitats de responsabilitat social, i Marc Vilarnau, dissen-
yador gràfic i productor audiovisual, per tal de donar visibili-
tat a la lluita contra la ceguesa evitable que Ulls del món du 
a terme a la província d’Inhambane, Moçambic.

El documental presenta una reflexió sobre la incidència de 
les patologies oculars en l’autonomia de les persones a 
través de casos com el del Gabriel, que no podia llegir ni 
escriure a causa de greus deficiències visuals i a qui una 
revisió a temps i unes ulleres van permetre tornar a estudiar, 
o el de Bambo, un pacient de cataractes per a qui recuperar 
la visió va significar tornar a treballar i atendre la seva família.
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La Serata degli Occhi del mondo a Lugano

El 9 d’octubre es va celebrar la 14a edició de La Nit 
dels Ulls del món. En aquesta ocasió el sopar solida-
ri, La Serata degli Occhi del mondo, es va celebrar 
al nou centre cultural LAC (Lugano Art & Culture) de 
Lugano, Suïssa. Hi va participar un públic divers d’ins-
titucions, empreses i particulars que van voler apor-
tar la seva solidaritat i contribuir a evitar que hi hagi 
persones innecessàriament cegues al món. El sopar 
va ser presidit per l’alcalde de Lugano i el president 
d’Ulls del món, Rafael Ribó. També hi va assistir el 
delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
França i Suïssa, Martí Anglada, a més d’una represen-
tació dels òrgans de govern d’Ulls del món, entre els 
quals el vicepresident, Borja Corcóstegui, la directora 
general, Núria Ramon, i el delegat d’Ulls del món a 
França i Suïssa, Romain Bordas. La Serata degli Oc-
chi del mondo va tenir el suport de l’European School 
for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO), 
amb seu a Lugano, amb la qual Ulls del món té es-
tablert un acord de col·laboració en l’àmbit de la for-
mació, l’Ajuntament de Lugano i l’Oficina de Turisme 
de Lugano.

Al llarg del sopar es van intercalar diferents parla-
ments per donar suport a la causa d’Ulls del món i 
també es van projectar diversos vídeos.

L’esdeveniment va tornar a ser un èxit atès que va 
aplegar unes 100 persones i va assolir la recaptació 
prevista, 120.000 euros, gràcies a les aportacions de 
les empreses que hi van participar i també d’altres or-
ganitzacions i particulars compromesos amb el Dret 
Universal a la Visió.

Entre el 7 i el 13 juny de 2015 es va córrer el Tour GBI 
Europa, el principal esdeveniment de la Global Biking 
Initiative (GBI), un projecte solidari sorgit el 2008 que 
organitza curses ciclistes benèfiques en més de 20 
països a favor de diferents ONG. En aquesta 8a edi-
ció, Haidar Liasse en va completar el recorregut a fa-
vor d’Ulls del món. El ciclista luxemburguès d’origen 
moçambiquès va anar en bici des de Venècia fins a 
Stuttgart.

Giuseppe Guarnaccia, 
director general 

d’ESASO



Presència social
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380.717 assistents a presentacions, xerrades i exposicions

139 aparicions en mitjans de comunicació

39.503.290 impactes

62.036 impactes en xarxes socials

11.676 visites a la web



ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

PATRONS FUNDACIONALS

ADMINISTRACIONS LOCALS

ALTRES ORGANISMES PÚBLICS

Col·laboradors/es i aliats/ades
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ORGANITZACIONS PRIVADES

ENTITATS COL·LABORADORES
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LABORATORIS I ORGANITZACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT DE LA SALUT

Abbot Medical Optics, Attittude Eyewear, Bayer Pharma AG, Bloss Group, Centre Òptic Teixidó, Col·legi Oficial d’Òptics i 
Optometristes de Catalunya, Consorci Sanitari Integral, CROMA, Dicograf, Farmàcia Teresa Insúa Rivero, Indo, Laboratorio 
Aragó, LCA Pharmaceutical, Lemaitre S.R.L., Leocadio Ramos Suministros Ópticos, ONG Proyso, Pharmaboz, Premier 
Internacional S.R.L., Sofymed, Suministros Hospitalarios, Topcon

ALTRES ORGANISMES

Ànec Blau, Agora, Cine de Garage, Consorci per a la Normalització Lingüística, creaRSA, Departamento de Internet, El Corte 
Inglés, Estudi Alicia Núñez, Grupo Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, INESE, La Vanguardia, Lugano MICE, Mckeeney Sisters, 
Minimal Films, MRW, Nexica, Planet Lingua, RACC, Recinte Modernista de Sant Pau, Techno Trends, VK comunicación

VOLUNTARIS, VOLUNTÀRIES, COL·LABORADORS I COL·LABORADORES

Sandy Altermatt, Eduardo D’Arlach, Katia Arroyo, Rebeca Atienza, Kepa Aulestia, Franck Bacin, Jesús Barragán, Gabor Bene, 
Carol Camino, Teresa Casanovas, Ricardo Casaroli, Felipe Chiriboga, Manel Ciurana, Raúl Conde, Ammu Edda, Miriam Ferran, 
Concha Gangoiti, Carmen García, María Carmen García Olmo, Maria Antònia Gaza, Ninoska Gonzales, Enrique González, 
Hernán Gras, Amanda Guerrero, Armando Huarachi, Mónica Lecumberri, Haidar Liaisse, Stephanie Lonsdale, Marco Mareño, 
Mónica Martínez, Gerard Martorell, Jorge Mercado, Carlos Móser, Joel Moya Saldías, Andrés Müller-Thyssen, Marisa Paños, 
Luis Alberto Pereira, Daniel Rausero, Sylvie Rochigneux, Soledad San Segundo, María Sanchidrián, Miguel Scalamogna, Marta 
Serra, Rafael Suso, Isa Torres, Olga Valverde, Abel Vergara, Wilder Vila, Stefanie Villegas

ALIANCES INTERNACIONALS

- Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB) 
- Aliança de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l’Eliminació Global del Tracoma l’any 2020 (GET 2020) + Coalició 

Internacional per al Control del Tracoma (ICTC)
- Coalició Moçambiquesa per a la Salut Ocular (MECC)
- Visió 2020 Amèrica Llatina

COL·LABORACIONS SOBRE EL TERRENY

Sàhara: Metges del món, Asociación Salud Visual, Kabara Lagdaf, Medicus Mundi Catalunya, Médico Internacional, ANARASD 
i Asociación Río de Oro 
Moçambic: Ametramo, CADE, Acamo, Acomuza, Amodevi, Tsinela, Tlharihane, Aguja i COWATER
Bolívia: Instituto Nacional de Oftalmología (INO), Instituto Boliviano de la Ceguera, Federación de Juntas Vecinales de Tarija, 
Club de Leones, Fundación Visión, Organización Panamericana de la Salud, Un solo corazón i Little hand
Mali: CAFO de Mopti, Institut d’Oftalmologia Tropical d’Àfrica (IOTA) de Bamako, ONG AMABIPP i Acadèmies d’Ensenyament 
de Douentza i de Mopti

ALIANCES

Ulls del món vol agrair l’aportació gràfica de Núria Andreu, Manel Esclusa i Elisenda 

Pons, i la d’altres persones que, ja sigui amb  fotografies o amb informació, han 

documentat les activitats de la Fundació.

© Elisenda Pons / Ulls d’Inhambane
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