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NATURALESA I DOMICILI

· Fundació Privada Ulls del Món
· Amb seu social a Barcelona, inscrita al Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 18 de juliol 
de 2001
· Amb delegació permanent a Euskadi,  inscrita al Registre 
de Fundacions del País Basc el 19 de juliol de 2005
· Amb nuclis territorials a Andalusia, Madrid i València

CONTEXT

Les dades

· S’estima que uns 37 
milions de persones en el 
món són cegues, i 124 
milions pateixen greus 
problemes de visió.
· 1,4 milions de menors de 15 anys són cecs.
· Una persona es queda cega cada 5 segons al món i un 
nen cada minut.
· La ceguesa s’associa a una menor esperança de vida: 
més del 82% dels cecs tenen menys de 50 anys.

La precarietat dels països pobres

· El 80% de la ceguesa és curable o es pot prevenir 
mitjançant tècniques relativament senzilles a les quals els 
països pobres no poden accedir.
· El 90% dels cecs viuen en els territoris més necessitats dels 
països pobres: com a mínim, hi ha 11,6 milions de cecs 
a la regió sud-est d’Àsia, 9,3 milions a la regió del Pacífic 
oest i 6,8 a l’Àfrica.

Les conseqüències

La ceguesa té un enorme cost personal, social i econòmic, 
atès que limita les possibilitats d’educació i autosuficiència 
de les persones i repercuteix directament en les seves famílies, 
comunitats i serveis socials i de salut.

MISSIÓ

Ulls del Món és una organització sense ànim de lucre que 
contribueix que les persones amb deficiències visuals i sense 
recursos econòmics dels països pobres puguin rebre atenció 
oftalmològica de qualitat per part dels seus serveis locals 
de salut, i sensibilitza l’opinió pública del nostre entorn 
respecte a les deficiències en la sanitat bàsica en aquells 
territoris.

OBJECTIUS

· Millorar la salut visual de les poblacions amb patologies 
oculars dels països en els quals actua.

· Formar els professionals mèdics locals i aportar coneixement 
tècnic en matèria oftalmològica i òptica.

· Aportar recursos materials (equipaments i insums) 
d’oftalmologia i òptica als centres mèdics col·laboradors.

· Prevenir les causes de la ceguesa evitable mitjançant 
campanyes de promoció de la higiene ocular i la revisió 
òptica de menors, així com realitzant estudis sobre la 
incidència de patologies oculars.

· Contribuir a la millora dels sistemes i procediments de 
sanitat ocular.

· Sensibilitzar l’opinió pública respecte a les deficiències 
en la sanitat dels països pobres.

PRINCIPIS FONAMENTALS

· Permanència de les actuacions, entesa com el compromís 
amb la població i les autoritats a llarg termini.

· Desenvolupament i aposta per a la formació com a eina 
de futur.

· Cooperació que implica la col·laboració amb les altres 
organitzacions que actuen a la zona i amb les autoritats i 
la xarxa sanitària local.

· Eficiència i capacitat de maximitzar i controlar els recursos 
i els resultats.
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RESUM DELS RESULTATS MÉS DESTACATS   
2001-2005

· S’han desplaçat unes 90 comissions mèdiques i formatives 
composades per professionals voluntaris de l’àmbit ocular.

· S’han atès gairebé 17.000 persones i s’han intervingut 
més de 3.000 pacients cecs o amb patologies oculars.

· S’han dotat d’equipament (quirúrgic i de consulta) i de 
material (instrumental i farmacològic) els hospitals de Rabuni 
i Bol·la als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf 
(Algèria), l’Hospital Central de Maputo i el Provincial 
d’Inhambane a Moçambic i l’Hospital Municipal Boliviano 
Holandés a Bolívia, que ja disposen d’unitats d’oftalmologia 
complertes.

· S’han equipat els tallers d’òptica de Rabuni, Bol·la i Dajla 
i les consultes d’Auserd, Al Aiún i Smara als campaments 
de refugiats sahrauís.

· S’ha atorgat una beca a un metge sahrauí perquè 
s’especialitzi en oftalmologia a l’Estat espanyol.

· S’ha facilitat que dues residents en oftalmologia de 
Moçambic hagin continuat la seva formació a l’Estat espanyol 
i que la cap del servei d’oftalmologia de l’Hospital Central 
de Maputo hagi seguit un curs d’actualització a Barcelona.

· S’han impartit cursos de subespecialització als oftalmòlegs 
bolivians de La Paz, amb formació pràctica a El Alto.

· S’han format 16 tècnics d’òptica sahrauís en refracció, 
taller i organització de l’òptica.

· S’han organitzat dos cursos de formació en atenció ocular 
bàsica adreçats a auxiliars d’infermeria encarregats de la 
recepció dels pacients i la seva derivació dins del sistema 
sanitari públic de Moçambic.

· S’han evacuat 8 sahrauís amb greus patologies per ser 
operats al nostre país.

· S’han impartit 10 xerrades informatives i de prevenció de 
malalties oculars entre la comunitat indígena d’El Alto.

· S’ha elaborat un estudi sobre la incidència del tracoma 
entre la població sahrauí i s’ha avançat en la metodologia 
per a la realització d’un altre estudi a la província 
d’Inhambane.

· S’ha posat en marxa el nou web de la Fundació i l’enviament 
periòdic d’informació 
als voluntaris.

· S’ha consolidat la 
celebració anual de 
La Nit dels Ulls del 
Món, com a instrument 
d e  d i v u l g a c i ó  
d’act ivi tats de la 
Fundació i de captació 
de fons.

Per al desenvolupament de totes les activitats, Ulls del 
Món ha comptat amb la implicació de les contraparts 
sobre el terreny, les autoritats locals i les entitats i 
professionals responsables del desenvolupament 
oftalmològic a cada territori. Destaquen, especialment, 
els tècnics d’oftalmologia de la RASD, els infermers 
de l’Hospital de Rabuni, els tècnics d’oftalmologia i 
els infermers de l’Hospital Provincial d’Inhambane, els 
professionals del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital 
Central de Maputo i els oftalmòlegs, infermers, auxiliars 
i treballadors socials de l’Hospital Municipal Boliviano 
Holandés.

EXPANSIÓ TERRITORIAL I PROJECCIÓ 
INTERNACIONAL

Ulls del Món ha consolidat, l’any 2005, el nucli territorial 
d’Euskadi, atès que es tracta d’un territori amb un teixit 
oftalmològic interessat en la cooperació internacional i on 
hi ha professionals que col·laboren amb la Fundació, 
periòdicament i des de la seva creació. En aquest sentit, 
Ulls del Món compta, des de mitjans d’any, amb un 
representant per a la delegació al País Basc, Kike Otaegui.

A més, al llarg de l’any, Ulls del Món ha continuat 
col·laborant amb l’Agència Internacional per a la Prevenció 
de la Ceguesa (International Agency for the Prevention of 
Blindness, IAPB), de la qual és membre del Consell, en el 
programa VISION 2020: The Right to Sight (El Dret a Veure-
hi). Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Agència i 
l’Organització Mundial de la Salut en la qual participem 
unes 60 organitzacions internacionals amb l’objectiu comú 
de combatre la ceguesa evitable en els països més 
vulnerables del món.

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ
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ACTORS

El Patronat s’ha reunit en dues ocasions en convocatòria 
ordinària l’any 2005 i ha estat compost per:

Rafael Ribó Massó, president del Patronat i del Comitè 
Executiu
Borja Corcóstegui Guraya, vicepresident i membre del 
Comitè Executiu
Núria Ramon i Garcia, directora general i membre del 
Comitè Executiu
Raimon Bergós i Civit, secretari jurídic i membre del Comitè 
Executiu
Vicenç Capdevila i Cardona, advocat i membre del 
Comitè Executiu
Elena Salgado Méndez, ministra de Sanitat i Consum, en 
representació de la Fundación para la Cooperación y 
Salud Internacional Carlos III
Raimon Belenes Juárez, gerent de l’Institut Català de la 
Salut, en representació de la Generalitat de Catalunya 

Margarita Dordella i Cirera, presidenta delegada de 
l’Àrea de Salut Pública i Consum, en representació de la 
Diputació de Barcelona
Jordi Varela i Pedragosa, gerent de l’Institut Municipal 
d’Assistència Sanitària, en representació de l’Ajuntament 
de Barcelona
Rafael Mondaca Medina, en representació de la Fundación 
ONCE para América Latina
Salvador Clotas Cierco, director de la Fundación Pablo 
Iglesias
Júlio León Carrión, oftalmòleg*
Rosario Martínez Navarro, oftalmòlega*
Mª Isabel Nieto Uresandi, oftalmòlega
Francisco Poyales Galán, oftalmòleg

(*L’any 2005 han deixat de formar part del Patronat per transcurs 
del termini de mandat)

El Comitè Executiu s’ha reunit en 14 ocasions al llarg de 
l’any 2005, impulsant les accions estratègiques de la 
Fundació.

El Comitè Mèdic, format per oftalmòlegs de reconegut 
prestigi vinculats directament amb la Fundació i encarregats 
de l’assessorament tècnic en el disseny dels programes i la 
supervisió oftalmològica de les activitats de la Fundació, 
s’ha reunit el mes de juny i ha delegat en 4 oftalmòlegs la 
supervisió periòdica de cadascun dels projectes en marxa, 
els quals han col·laborat, d’una manera activa i constant, 
en l’organització de les comissions i en el disseny de les 
actuacions de cooperació.

Els supervisors mèdics dels programes han estat:

Programa Ulls del Sàhara - Dr. Josep Mª. Rafart i Arumí

Programa Ulls de Moçambic - Dr. Carlos Móser Würth

Programa Ulls de Bolívia - Dr. José Juan Martínez Toldos

Programa Ulls de Gaza - Dra. Mª Isabel Nieto Uresandi

L’any 2005 Ulls del Món ha reestructurat l’equip operatiu, 
tant a la seu com sobre el terreny, per tal de millorar el 
rendiment i l’eficàcia de l’organització pel que fa al disseny, 
la implementació i el seguiment dels projectes de cooperació, 
així com la divulgació de les activitats de cooperació i la 
recaptació de fons per als programes.

El nou organigrama ha comportat una redefinició de les 
funcions de cada lloc de treball i la incorporació de 3 nous 
professionals (dos a mitja jornada i un a temps complet) 
respecte a l’any 2004; així com la substitució d’altres dos 
tècnics de projectes.

L’organització de l’equip operatiu l’any 2005 ha estat el 
següent:

*Provisionalment la gestió dels materials 
i els equipaments es realitza des de l’Àrea 
de Programes

RESPONSABLE DE 
PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ
Viviana Ferradás

COORDINADORA DE 
PROGRAMES
Laia Blanch

TÈCNIC DE COMPRES I MAGATZEM
Albert de Renzi *

TÈCNICA DE VOLUNTARIAT I RECURSOS HUMANS
Anun Jiménez

DIRECTORA GENERAL
Núria Ramon

CAP DE L’ÀREA 
D’ADMINISTRACIÓ
Elisenda Rom

TÈCNICA DE PROGRAMES
Mayka Balaguer

TÈCNICA D’ACTIVITATS D’ÒPTICA
Sandra Barroso

COORDINADOR PROGRAMA ULLS DE MOÇAMBIC SOBRE EL TERRENY
Martins Rafael

TÈCNICA DEL PROGRAMA ULLS DEL SÀHARA
Ilaria Ravai

COORDINADOR PROGRAMA ULLS DE BOLÍVIA SOBRE EL TERRENY
Jaime Camacho

TÈCNICA DE GESTIÓ ECONÒMICA
Àngels Solà

ADMINISTRATIVA
Paula Terribas

CAP DE GABINET I 
COMUNICACIÓ

Elisenda Rom
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L’any 2005, 103 nous professionals han ofert la seva 
col·laboració desinteressada a la Fundació, i s’ha arribat 
a gairebé 500 voluntaris inscrits.

D’aquests voluntaris, 88 s’han implicat directament amb 
alguna de les activitats de cooperació dutes a terme per la 
Fundació l’any 2005:
· 5 han donat suport a la Fundació en qüestions administratives 
i en l’organització d’actes de comunicació.
· 83 han viatjat al terreny. Concretament, al llarg de l’any, 
s’hi ha desplaçat 32 oftalmòlegs, 3 anestesistes, 25 infermers, 
17 òptics, 4 logístics i, també, 2 tècnics d’equips.

Oftalmòlegs 
Rubén Ángeles Figueroa, Cristina Aranzasti, Consuelo 
Arroyo, José Azogue, Javier Bardavío, Ricardo Casaroli, 
Joan Castellví, Xavier Corretger, Vicente Chaqués, Fabiola 
Eder, Manel Forcadell, Carlos Gálvez, Rodolfo Gamarra, 
Iñaki Genua,  Lurdana Gomes, Olga Iturralde, Mireia Jornet, 
Ferran Mascaró, Rosario Martínez, José Juan Martínez 
Toldos, Pilar Molia, Carlos Móser, Andrés Müller-Thyssen, 
Ma. Teresa Noguer, Carolina Pallàs, Joan Prat, Josep Ma. 
Rafart, Eulàlia Rosiñol, Erica Sales, Antoni Salvador, Mikel 
Seminario i Rosa Sust.

Anestesistes 
Julia del Valle, Cristina González i David Singer.

Instrumentistes/infermers
Glòria Arnan, Sara Burgués, Montse Carol, Carme Castel, 
Marta Castellví, Adriana Díaz de Cerio, Izaskun Ferrer, 
Inma Fontanet, Teresa García, Raquel Gorriz, Fernándo 

Gutiérrez, Elisa Jiménez, Francesca José, Alfons Margalef, 
Sònia Martínez, Consolación Méndez, Ma. Ángeles 
Monzón, Ma. José Moreno, Lourdes Rebollo, Cristina Revert, 
Arantzazu Rived, Carme Saurí, Martxeli Seco, Anna Tarragó 
i Mariví Zubizarreta.

Optometristes
Salut Albà, Ma. Isabel Barberá, Maria Barceló, Ricardo 
Barros, Sandra Barroso, Vanesa Budi, Imma de Febrer, 
Mirian Egea, Maribel Espino, Marta Farré, Mireia Hereu, 
Beatriz Martín, Begoña Medel, Montse Morató, Carlos 
Plà, Flor Romero i Marco Rodríguez.

Logístics
Elena Blesa, Teresa Cano, Maria Planas i Irene Signorelli. 

Tècnics d’equipaments
Jesús Barragán i Oriol Rogé.

GRÀCIES A TOTS

Ulls del Món vol agrair la contribució solidària 
dels voluntaris de la Fundació que amb el seu 
esforç han fet possible que milers de persones 

hagin recuperat la visió.



ÈMFASI EN LA FORMACIÓ

Al llarg de l’any 2005 s’han potenciat i ampliat les 
accions adreçades a la formació, teòrica i pràctica, 
del personal sanitari local no vinculades directament 
a les activitats de les comissions mèdiques. Destaquen, 
especialment, les activitats de capacitació en conceptes 
oculars bàsics als triagems (auxiliars d’infermeria) de 
la ciutat de Maputo, en el programa Ulls de Moçambic.

8

Programes 2005

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

TOTAL

Preparació, redefinició
i avaluació

2

2

4

Medicoquirúrgica

4

4

4

12

Formació

3

3

3

9

TOTAL

9

9

7

25

DISTRIBUCIÓ DE COMISSIONS PER PROGRAMES
I ÀREES D’ACTUACIÓ:

SÀHARA

BOLÍVIA

GAZA (PALESTINA)

MOÇAMBIC

ÂREES GEOGRÀFIQUES D’ACTUACIÓ:

Programes 2005

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

TOTAL

Consultes

1.812

1.099

3.001*

5.912

Intervencions

201

582

172

955

DISTRIBUCIÓ DE PACIENTS PER PROGRAMES
I TIPUS D’ATENCIÓ:

*Inclou 1.457 refraccions.

PROGRAMES DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT



ULLS DEL SÀHARA

DADES GENERALS

Projectes en marxa:

· Projecte d’atenció i tractament oftalmològic
· Projecte d’enfortiment de les consultes i els tallers d’òptica

País o àrea: 

Campaments de refugiats de Nacions Unides a Tindouf, 
Algèria

Territori d’intervenció: 

Les wilayas d’Smara, Auserd, Dajla i L’Aiun, cadascuna 
dividida en 6 o 7 dairas i les institucions nacionals de 27 
de Febrer, 9 de Juny i 12 d’Octubre.

Actor local: 

Ministeri de Salut del govern de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD), Servei d’Oftalmologia

Situació política i social:

El poble sahrauí viu en situació d’exili en la desèrtica zona 
de Tindouf, en territori algerià, des de fa 30 anys, amb 
absoluta dependència de l’ajuda humanitària internacional.

Condicions sanitàries i oftalmològiques:

Als campaments hi ha importants deficiències alimentàries, 
farmacològiques i higièniques, com a conseqüència de la 

manca d’estructures sanitàries adequades, que condicio-
nen la salut, també l’oftalmològica, de la població.  

Dotació professional i estructura:

Actualment als campaments no hi ha cap oftalmòleg. Hi 
ha, però, una plantilla de 16 tècnics que s’ocupen 
fonamentalment de l’atenció optomètrica de la població. 
Tanmateix els manca la formació, les habilitats i els 
equipaments i fungibles necessaris per al diagnòstic i el 
tractament de les patologies oculars i les deficiències 
visuals.

 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES I RESULTATS ASSOLITS

Consultes i intervencions

· S’hi han desplaçat 4 comissions medicoquirúrgiques, dues d’elles hi han portat a 
terme activitats pediàtriques, formades per 9 oftalmòlegs (més el Dr. Khatri, resident 
en tercer any), 3 anestesistes, 8 infermers, 5 optometristes, 3 logistes i 2 tècnics 
d’equipaments, que han consultat 1.812 persones, tant per al diagnòstic com per al 
seguiment postoperatori i la revisió periòdica de cada cas (molt especialment de la 
població infantil) i han realitzat 201 intervencions quirúrgiques a malalts amb patologies 
oculars.

9
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Formació

· S’ha continuat amb la beca de formació del doctor sahrauí, El-Khalil Khatri Mohamed-Lamin, en l’especialitat d’oftalmologia 
a l’Hospital de l’Esperança de Barcelona. A més, els mesos de març i novembre, el Dr. Khatri també ha viatjat als campaments 
en dues comissions d’Ulls del Món per completar la seva formació pràctica amb activitats sobre el terreny; concretament 
en la tècnica de la cirurgia de cataractes extracapsulars.

· Les comissions medicoquirúrgiques han anat formant els infermers i les infermeres de quiròfan de l’Hospital de Rabuni i 
Bol·la en instrumentació oftalmològica; així mateix, la comissió pediàtrica també ha dut a terme activitats de formació en 
oftalmologia pediàtrica a metges generalistes i tècnics d’oftalmologia de Dajla, els quals han adquirit coneixements relacionats 
amb la profilaxi, el diagnòstic precoç i el tractament inicial de malalties oftalmològiques entre la població infantil. També 
s’ha realitzat un curs d’iniciació, teòrica i pràctica, en les normes d’higiene 
i asèpsia de quiròfan, adreçat als infermers de l’Hospital Nacional de Rabuni.

· S’hi han desplaçat 3 comissions de formació en refracció i optometria, 
compostes per 9 optometristes i un logista, que han impartit cursos de 
capacitació en refracció, muntatge d’ulleres i organització de consultes a 
16 tècnics encarregats del funcionament de les òptiques als campaments. 
També s’han creat instruments ad hoc de registre de pacients, control de 
material, etc.

Dotació d’equipament i material sanitari

Equipament

· S’han cedit 3 retinoscopis, 2 tonòmetres de Perkins, 2 oftalmoscopis directes, 1 oftalmoscopi indirecte, 1 làmpada 
d’escletxa portàtil, 2 biselladores manuals, 2 biselladores automàtiques, 4 frontofocòmetres i 1 projector d’optotips.

Instrumental

· S’ha donat 1 caixa de cataractes i instrumental específic de pediatria, glaucoma i parpelles.

Material

· S’ha donat el material necessari per a la cirurgia i el tractament de tots els pacients, 1.200 ulleres premuntades de 
presbícia, 1.800 lents en brut, més de 900 muntures i 1.150 ulleres de sol, així com els recanvis i fungibles imprescindibles 
per al bon funcionament de les òptiques.

Estructura

· S’ha construït una oficina del Servei d’Oftalmologia de la RASD i s’ha rehabilitat una part de l’òptica de Rabuni.

Pont de malalts

· S’han evacuat dos pacients que, ateses les seves patologies i tenint en compte el diagnòstic dels metges que els han 
consultat, no han pogut ser atesos als campaments i han estat tractats, altruistament, a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 
i a l’Hospital Cruces de Barakaldo (Biscaia).

· També s’ha participat en les III Jornades de les Cases d’Acollida dels Malalts Sahrauís, celebrada a Sabadell, entre els 
dies 21 i 23 de maig, en les quals s’ha acordat garantir una plaça fixa per a malalts amb patologies oculars.

Prevenció

· S’han dut a terme el seguiment dels pacients amb malalties oculars com el glaucoma i el tracoma.

· S’han realitzat activitats vinculades a la salut ocular infantil, com ara revisions als infants de totes les guarderies de Dajla, 
de 3 guarderies d’Smara i d’un centre d’educació especial de nens d’Smara, així com dues xerrades adreçades a mestres, 
representants de les daires i mares de família a Smara i 27 de febrer.
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Activitats de reforç i enfortiment del servei sanitari local

· S’han desplaçat 2 comissions de seguiment del projecte, que 
s’han reunit amb les autoritats locals i la direcció dels hospitals 
per tal de presentar el programa, avaluar i redefinir els acords 
de cooperació vigents. Així mateix, el ministre de Salut, Boullahi 
Siid, i el president de la Fundació, Rafael Ribó, han signat novament 
el mes de maig un protocol marc de col·laboració que estableix 
el context en el qual es desenvolupa la col·laboració d’ambdues 
parts i els compromisos de cadascuna.

· S’ha mantingut el Pla d’incentius econòmics per als professionals 
sanitaris locals, iniciat fa dos anys i que ha estat positiu per al desenvolupament del programa.

· S’ha convidat el responsable d’oftalmologia dels campaments, Mohamed Mahfud Aomar, a visitar la Fundació a Barcelona 
per tal de reforçar la col·laboració pel que fa a l’assistència ocular de la població i acordar els procediments necessaris 
per al bon funcionament in situ de les comissions mèdiques i òptiques.

Sóc Elena Blesa, visitadora mèdica per a la Unitat de Negoci de Novartis Ophtalmics i aquest any he viscut 
una experiència inoblidable.

Quan la direcció de Novartis Ophtalmics, juntament amb la Fundació Ulls del Món, ens va presentar l’oportunitat 
de participar, com a voluntaris, en una comissió oftalmològica als campaments de refugiats del Sàhara vaig 
pensar: “On firmo?”, i em vaig presentar formalment a la selecció que va realitzar la Fundació per tal d’escollir 
un bon logista.

Mesos més tard viatjava amb els professionals sanitaris de la tercera comissió de l’any en direcció a Alger.

El meu rol en l’expedició consistia a ser “la logista” o persona encarregada d’assegurar el bon funcionament 
de la comissió: preparar els materials i fàrmacs per a les consultes i intervencions, coordinar la programació 
dels quiròfans i el trasllat a l’hospital dels pacients, ajudar l’equip mèdic a passar consulta i moltes altres coses.

La meva feina va començar alguns dies abans de marxar quan em vaig posar en contacte amb els voluntaris de l’expedició anterior per a esbrinar 
què havien deixat enrere i, coordinadament amb les responsables de la Fundació, vam realitzar un llistat de material per endur-nos al Sàhara: 
11 caixes, 280 kg de material, i tot sota la meva responsabilitat. Quin estrès!

Arribar a Tindouf no és una tasca fàcil. Es tracta d’un aeroport militar del qual només s’enlairen i aterren avions civils durant la matinada. Hi 
vam arribar de nit i a buscar les caixes! Vaig tenir la sensació de ser una mare que ha perdut els seus fills, i quan les vaig trobar vaig tornar a 
respirar amb normalitat.

El Sàhara m’esperava amb les seves bestioles de 6 i 8 potes, les dutxes d’aigua freda (quan hi ha aigua), les habitacions per a cinc persones 
amb matalassos a terra i les jornades laborals de 16 hores.

Tanmateix, tots aquests inconvenients queden compensats quan coneixes a la seva gent, oberta, amable, somrient, optimista i generosa. Un 
goig! Sembla un tòpic, però realment m’han ensenyat a donar prioritat a les coses quotidianes de la vida. Estan mal nodrits, els falta aigua 
potable, viuen en un clima duríssim, depenen totalment de l’ajuda humanitària però, a pesar de tants obstacles, et reben amb els braços oberts.

Per al dia a dia d’una comissió mèdica es necessita una bona organització logística. L’equip es divideix en dos grups i cada un visita una mitjana 
de 60 pacients diaris. Molts del que són diagnosticats un dia, seran operats el dia següent i passen la nit dormint al terra, davant de l’Hospital.

Prenc notes durant tot el dia, empleno les cartilles sanitàries dels pacients i per a la nit ho passo tot a l’ordinador. El control dels pacients és
necessari per a un bon seguiment postoperatori dels casos. Però, ni aquí, en mig del desert, m’allibero del portàtil.

Les setmanes passen ràpid i quan arriba l’hora de dir adéu m’adono que, encara que tinc ganes d’arribar a casa meva, dutxar-me amb aigua 
calenta, caminar descalça sense témer la picada dels escorpins, menjar sense mastegar partícules de sorra..., deixo alguna cosa de mi al Sàhara...



ULLS DE MOÇAMBIC

DADES GENERALS

Projectes en marxa:

· Projecte de formació a Maputo
· Projecte d’atenció i tractament oftalmològic a Inhambane

País o àrea:

República de Moçambic

Territori d’intervenció: 

La capital del país, Maputo i la província d’Inhambane, 
situada 450 km al nord de Maputo

Actor local: 

Ministeri de Salut de la República de Moçambic

Situació política i social: 

Moçambic té més de 19 milions d’habitants, el 69% dels 
quals viuen per sota del llindar de la pobresa: gairebé el 
40% amb menys d’un euro al dia. El 43% de la població 
no té accés a aigua potable i l’esperança de vida en néixer 
és de 38,5 anys.

Condicions sanitàries i oftalmològiques: 

Les principals causes de malaltia i defunció són les infeccions 
i patologies víriques i la taxa de mortalitat infantil és de 125

infants per cada 1.000 nascuts vius. Aproximadament hi 
ha 160.000 cecs i gairebé 600.000 persones tenen 
problemes oculars, majoritàriament causats per patologies 
de còrnia, glaucoma, tracoma, desnutrició, traumatismes i 
malalties degeneratives. 

Dotació professional i estructura: 

Les especialitats mèdiques estan, en general, poc 
desenvolupades. En total, Moçambic disposa de 14 
oftalmòlegs, 7 dels quals treballen a l’Hospital Central de 
Maputo i només 4 són de Moçambic.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES I RESULTATS ASSOLITS

Consultes i intervencions

· S’han desplaçat 4 comissions medicoquirúrgiques a l’Hospital Provincial d’Inhambane, formades per 8 oftalmòlegs i 12 
infermers instrumentistes que han atès 1.099 persones amb deficiències visuals i han realitzat 545 intervencions quirúrgiques.

Formació

· S’han desplaçat 3 comissions formatives a l’Hospital Central de Maputo, compostes per 5 oftalmòlegs i 1 instrumentista, 
que han dut a terme 23 seminaris de formació a l’equip local (oftalmòlegs i residents) en les subespecialitats d’òrbita i retina, 
a banda de 37 intervencions quirúrgiques.
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· S’ha impartit dos cursos de capacitació de triagems 
(auxiliars d’infermeria) en atenció ocular bàsica, al qual 
han assistit més de 60 professionals encarregats de la 
recepció dels pacients i l’adequada derivació dels casos. 
Per a la realització d’aquest curs (de 85 hores), Ulls del 
Món ha col·laborat amb la Direcció Nacional d’Oftalmologia 
de Moçambic, la Direcció de Salut de la Ciutat de Maputo 
i l’ONG Helen Keller Internacional.

· S’ha dut a terme un curs d’actualització en subespecialitats 
oftalmològiques a la directora del Servei Nacional 
d’Oftalmologia, la Dra. Yolanda Zambujo, que s’ha desplaçat 
a Barcelona el mes de novembre i ha seguit les activitats de subespecialització programades per l’Institut de Microcirurgia 
Ocular i l’Hospital General de l’Hospitalet.

· S’han iniciat els tràmits per a la formació en oftalmologia d’un metge de Moçambic durant 4 anys. Aquest professional, 
que és previst que es desplaci a l’Estat espanyol el primer semestre del 2006, rebrà una formació mixta entre Barcelona i 
Maputo i assumirà el compromís, acordat amb les autoritats locals, d’incorporar-se, una vegada finalitzi l’especialitat, al 
Servei Nacional d’Oftalmologia de Moçambic per tal de treballar amb la població més vulnerable del país.

Dotació d’equipament i material sanitari

Equipament

· S’ha cedit 1 làser Yag, 1 esterilitzador, 1 electrocoagulador, 
2 oftalmoscopis indirectes i 2 lents de 20 D i 90 D.

Instrumental

· S’han donat 2 caixes de cataractes i 1 caixa d’oculoplàstia.

Material

· S’ha donat el material necessari per a la cirurgia i el tractament de tots els pacients de les comissions a Inhambane, a
més dels insums i els medicaments per a intervencions quirúrgiques a l’Hospital Central de Maputo.

Prevenció

· S’han realitzat xerrades informatives en prevenció de 
patologies oculars i en cures postoperatòries entre els pacients 
i els seus acompanyants que han estat tractats a l’Hospital 
Provincial d’Inhambane.

· Així mateix, s’han realitzat reunions amb altres organitzacions 
sense ànim de lucre i els oftalmòlegs locals per tal d’establir 
criteris metodològics per a la realització d’un estudi sobre 
la prevalença del tracoma a la província d’Inhambane.

Activitats de reforç i enfortiment del servei sanitari local

· S’han desplaçat 2 comissions de seguiment del projecte després que el govern canviés en les darreres eleccions generals, 
les quals han redefinit les línies estratègiques de treball i han signat un nou acord de col·laboració amb el Ministeri de Salut. 
Així mateix, al llarg de l’any s’ha potenciat el vincle amb altres organitzacions sense ànim de lucre que treballen a Moçambic, 
així com amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

· S’ha participat en les Jornades sobre el Pla Nacional d’Oftalmologia, celebrades a Maputo el mes de juliol, i s’ha donat
suport a la directora del Servei Nacional d’Oftalmologia en el disseny i l’elaboració d’aquest pla.
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El miracle de tornar a veure 

El Valentín té 9 anys i viu a Liberdade, un barri d’Inhambane fet de petites cabanes amb sostres de palmera, sense 

aigua corrent ni clavegueram, i solcat per camins estrets de sorra que desemboquen al mar.

Mentre els nens del poblat van a l’escola, les hores fosques del Valentín transcorren a casa, junt amb la seva àvia i 

la Zelda, l’actual muller del seu pare. La malaltia es percep en ell a través d’unes taques blanques en els ulls que li 

impedeixen veure ni tan sols la llum.

El Valentín no recorda un altre món que el de les tenebres. Es mou amb facilitat pel pati de sorra que coneix com 

el palmell de la seva mà, i s’apropa de tant en tant a la ràdio amb increïble precisió per tal de pujar i baixar el volum. 

La programació musical s’interromp després d’una cançó de Neyma, la cantant de moda, perquè el locutor anunciï 

en bitonga, una les les llengües locals, que una expedició d’oftalmòlegs d’Espanya acaba d’arribar a l’Hospital 

Provincial d’Inhambane, una de les províncies més deprimides de Moçambic, país que té el trist privilegi d’ocupar 

el cinquè lloc en el rànking mundial de pobresa, segons Nacions Unides.

A Moçambic l’assistència oftalmològica és pràcticament nul·la: gairebé 19 milions de persones i compten únicament 

amb tres oftalmòlegs locals establerts a la capital, Maputo.

De la mà de la seva àvia, el Valentín entra a habitació petita i fosca on les doctores Jornet i Sust el visitaran. Tan bon 

punt l’examinen amb la làmpada de fenedura, les doctores diagnostiquen que el Valentín té una cataracta congènita 

bilateral. Si hagués nascut en un país avançat, aquesta disfunció, que s’hauria detectat precoçment, ja estaria curada. 

Però el problema és que el Valentín va néixer a Moçambic, porta molts anys sense veure-hi, i els seus ulls s’han 

habituat a la foscor. L’operació d’ambdós ulls eliminarà les cataractes i, si tot va bé, li permetrà recuperar certa visió.

A fora, molts altres pacients esperen el seu torn d’entrada al quiròfan, i observen amb neguit el personal sanitari 

de la Fundació. La majoria d’ells sembla no entendre què se’ls hi ha perdut allí a cinc dones blanques, ni tampoc 

perquè s’esforcen en ajudar-los tan generosament.

La intervenció a la qual ha estat sotmès el Valentín pot considerar-se una de les més complexes de les que s’han 

efectuat en aquest viatge. Tot i que haurà de transcórrer encara algun temps per a tenir la certesa de que els seus 

ulls s’han habituat a la llum, tot sembla indicar que ha resultat un èxit.

Cada reconeixement s’efectua en la consulta amb 

il·lusió, i tot indica que la missió es pot considerar 

complerta. Ningú roman insensible front a 

l’espectacle d’observar com poden valer-se per 

sí mateixos el que van arribar, només un dia abans, 

mesurant les seves passes amb l’ajuda d’un bastó 

i aferrats a una mà amiga. L’alegria es percep en 

uns ulls que tornen a la vida sota el sol de 

Moçambic, com abans ho van fer també altres al 

Sàhara i Bolívia. És el gran repte d’un grapat 

d’homes i dones que han decidit posar la ciència 

a contribució d’una causa justa, d’un miracle: el 

d’aconseguir que cada dia siguin més els ulls que 

s’obrin al món.

Extracte de l’article de la periodista
Patrícia Fernández-Deu publicat el 20/10/05

en La Revista de La Vanguardia



DADES GENERALS

Projectes en marxa:

· Projecte de millora en l’atenció i el tractament oftalmològic 
a la comunitat d’El Alto
· Projecte de formació a l’Instituto Nacional de Oftalmología 
de La Paz

País o àrea: 

República de Bolívia

Territori d’intervenció: 

La Paz i la ciutat satèl·lit d’El Alto

Actor local: 

Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, Instituto Nacional 
de Oftalmología, Directorio local de Salud de la Ciudad 
de El Alto, Municipalidad de la Ciudad de El Alto, Medicus
Mundi, Hospital Municipal Boliviano Holandés.

Situació política i social: 

Bolívia és el segon país més pobre de Llatinoamèrica. Dels 
més de 8 milions d’habitants del país, el 58% no compta 
amb una habitatge adequat ni accés a aigua potable i el
80% viu concentrada a les grans ciutats. El Alto, situada 
a 4.000 metres sobre el nivell del mar, compta amb un 
68% de la població en situació de pobresa. La Paz és la 
principal ciutat del país i seu del govern.

Condicions sanitàries i oftalmològiques: 

L’atenció sanitària a Bolívia està centrada en l’atenció 
primària i només el 25% de la població té accés a l’atenció 
ocular. La ceguesa i la discapacitat visual afecten a més 
de 400.000 persones i la majoria dels casos són recu-
perables amb el tractament medicoquirúrgic adequat.

Dotació professional i estructura: 

A Bolívia hi ha 226 oftalmòlegs, concentrats en els principals 
nuclis de població i la resta del país pràcticament no té 
professionals. A més, les condicions salarials que aplica el 
sistema de salut són poc atractives per als professionals i 
tècnics especialitzats, la qual cosa incideix en que la majoria 
es dediquin a la pràctica privada en nuclis econòmicament 
més afavorits.
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ACTIVITATS DESENVOLUPADES I RESULTATS ASSOLITS

Consultes i intervencions

· S’han desplaçat 4 comissions medicoquirúrgiques a 
l’Hospital Municipal Boliviano Holandés d’El Alto, compostes 
per 7 oftalmòlegs, 4 instrumentistes i 4 òptics, les quals 
han atès 1.544 persones, han realitzat 172 intervencions 
quirúrgiques i han dut a terme 1.457 refraccions. La 
convocatòria dels pacients s’ha realitzat en les zones 
perifèriques i les comunitats més pobres d’El Alto, divulgant
les activitats a través de fulletons informatius.

ULLS DE BOLÍVIA



Formació

· S’han desplaçat 3 comissions formatives a l’Instituto Nacional de Oftalmología, formades per 3 prestigiosos oftalmòlegs 
i 1 instrumentista que han realitzat 12 seminaris de subespecialització i actualització de coneixements (en retina i glaucoma) 
a una mitja de 20 oftalmòlegs locals. Aquestes comissions de formació han ampliat la seva vessant pràctica amb 10 
seminaris de 36 hores de capacitació adreçada a oftalmòlegs i infermers del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Muni-
cipal Boliviano Holandés, principalment en l’ús del facoemulsificador i en les tècniques quirúrgiques d’òrbita.

Dotació d’equipament i material sanitari

Equipament

· S’ha cedit 1 microscopi, 1 electrocoagulador, 1 làmpada 
de fenedura i 1 campímetre

Instrumental

· S’ha donat 1 caixa per a glaucoma i pinces específiques

Material

· S’ha donat el material necessari per a més de 200 
intervencions i per al tractament de, com a mínim, 500 
pacients; a banda de 400 ulleres de presbícia i amb 
graduacions especials.

Prevenció

· S'han realitzat 4 xerrades de prevenció en sanitat ocular 
adreçades a la població beneficiària del projecte i que 
han fet èmfasi en conceptes bàsics d'higiene ocular, com 
ara mantenir els ulls nets i com detectar conjuntivitis en fases 
inicials, per a evitar que es compliquin petites infeccions.

Així mateix, les xerrades han tractat els factors que incideixen 
en les patologies oculars i les principals malalties.

Activitats de reforç i enfortiment del servei sanitari local

· S’ha consolidat el Servei d’Oftalmologia de l’Hospital 
Municipal Boliviano Holandés com a servei permanent amb 
la incorporació d’una oftalmòloga amb plaça fixa que 
garanteixi l’atenció de les persones amb escassos recursos 
econòmics en els períodes intercampanyes.

Precisament aquesta doctora (María Elva Dorado) està previst 
que viatgi al llarg de l’any 2006 a Barcelona per a formar-
se en la utilització de noves tecnologies per a la cirurgia 
de la cataracta.
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L’any 2005 s’ha agreujat la crisi social, 
econòmica i política que assola Bolívia 
com a conseqüència de l’intens debat 
sobre la nacionalització dels recursos 
energètics. Al llarg de l’any, el país s’ha 
vist paralitzat en vàries ocasions com a 
conseqüència de vagues generals i 
bloqueigs d’accessos. Les constants revol-
tes han provocat l’avançament de les 
eleccions presidencials, en les quals ha 
sortit elegit Evo Morales.

Ulls del Món, fidel al compromís adquirit 
amb la població local i superant els 
entrebancs causats per la inestabilitat 
política del país, ha mantingut les activitats 
a El Alto i La Paz al llarg de l’any, en 
relació amb les quals ha comptat amb el 
reconeixement i encoratjament de la 
comunitat i les contraparts locals.

ACTIVITATS A GAZA

Després d’un primer viatge de prospecció a la franja de 
Gaza, Palestina, l’any 2002, el programa “Ulls de Gaza” 
ha tingut molt limitades les seves activitats en la zona i, si 
bé s’han programat en diverses ocasions accions de formació 
per al personal local (entre elles la dotació d’una beca de 
formació a l’Estat espanyol per a un professional palestí), 

aquestes no s’han pogut dur a terme atesa la complexa 
situació política.

Malauradament, el mes de novembre de 2005, s’ha suspès 
una comissió, formada pels doctors Ernesto Basauri i David 
H. Verity, procedents del País Basc i del Regne Unit 
respectivament, que estava previst que es desplacés a 
l’Hospital Nasser per a formar als oftalmòlegs locals en les 
subespecialitats de retina i òrbita, en el marc d’un acord 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Municipalitat de Gaza.



Ulls del Món ha elaborat el Pla Integral de Comunicació 
Estratègica 2005-2007 que estableix les principals 
línies de sensibilització i captació de fons que s’han de 
desenvolupar i els objectius que s’han d’assolir. 
Al llarg de l’any, Ulls del Món ha dut a terme diverses 
activitats, d’acord amb els principis del Pla, destinades, 
principalment, a incrementar la consciència de l’opinió 
pública respecte a les deficiències en la sanitat ocular bàsica 
dels països amb els quals col·labora la Fundació i en suport 
al dret universal a la visió.

Participació en congressos

· Ulls del Món ha estat present en el 81è Congrés de la 
Societat Espanyola d’Oftalmologia, celebrat a Saragossa, 
entre els dies 22 i 25 de setembre, donant a conèixer les 
activitats de la Fundació entre els professionals de 
l’oftalmologia, a través d’un estand informatiu, i involucrant 
nous voluntaris en l’organització.

· La Fundació també 
ha participat en els 
congressos anuals de 
la Societat Espanyola 
i Europea de Retina i 
ha intervingut en la 
novena reunió de 
l ’A l iança pe r  a  
l’Eliminació Global del 
Tracoma, organitzada 
per l’Organització Mundial de la Salut el mes de març a 
Ginebra. També ha participat en la segona reunió de la 
Lliga internacional per al control del Tracoma, celebrada 
a continuació de la reunió de l’Aliança.

· Així mateix, Ulls del Món ha estat present en altres fires, 
entre elles el Gran Encontro de Gallegos del Mundo, celebrat 
a Barcelona entre els dies 24 i 26 de juny.

Realització d’activitats de sensibilització

· Ulls del Món ha produït el reportatge fotogràfic Ulls 

d’Inhambane, realitzat per la fotògrafa Elisenda Pons que 
il·lustra les activitats de la Fundació en aquesta província 
de Moçambic i fa el seguiment de l’evolució dels pacients 
que arriben cecs a la consulta i, gràcies a l’activitat 
medicoquirúrgica de la Fundació, marxen de l’hospital 
veient-hi.
El reportatge Ulls d’Inhambane s’ha exposat a la sala BBK 
de la Gran Via de Bilbao, els mesos d’agost i setembre, i 
a l’Hospital del Mar de Barcelona, el mes d’octubre. 

· El dia 13 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial de 
la Visió i en el marc del programa VISIÓN 2020: The Right 
to Sight (El dret a Veure-hi), Ulls del Món ha presentat un 
Manifest a Favor del Dret Universal a la Visió que dóna 
a conèixer la necessitat d’avançar, conjuntament amb altres 
entitats i amb les contraparts locals, en els programes 
internacionals de prevenció de la ceguesa per tal d’evitar 
que 100 milions de persones pateixin innecessàriament 
ceguesa l’any 2020.  La ministra de Sanitat i Consum, la 
consellera de Salut, el president de la Diputació i l’alcalde
de Barcelona hi han expressat el seu suport.

· A més, Ulls del Món ha posat en marxa el nou web, que 
conté informació actualitzada de l’agenda d’activitats de 
la Fundació, a banda 
dels objectius, línies 
d’actuació, projectes, 
etc. que es duen a 
terme; així com la 
possibilitat de fer un 
donatiu i/o fer-se’n 
soci en línia.
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I 
CAPTACIÓ DE FONS



Implementació d’activitats de captació de fons

· Ulls del Món ha celebrat, per quart any consecutiu, La Nit 
dels Ulls del Món, el dia 10 de novembre, per tal d’implicar 
la societat basca amb la Fundació i captar-ne recursos 
econòmics per al desenvolupament dels projectes de 
cooperació.
Un any més, el sopar, celebrat al Palacio Artaza de Leioa 
(Biscaia), ha estat un èxit de convocatòria i de recaptació 
i ha comptat amb la presència del lehendakari Juan José 
Ibarretxe, entre altres personalitats de l’àmbit empresarial, 
oftalmològic, cultural i polític basc, com ara els diputats 
generals de les diputacions forals de Biscaia i Guipúscoa 
i el tinent diputat de la Diputació Foral d’Àlaba, a més dels 
president de l’Associació de Municipis Bascos i l’Ararteko.

Els presentadors de La 
Nit han estat la cantant 
Nina i el periodista 
Pedro García Larra-
gán. El cantant basc, 
Mikel Erentxun, ha 
actuat al final de la 
vetllada.

· El 16 de juliol, la Fundació també ha organitzat un torneig 
de golf a Euskadi, amb la col·laboració del Real Club de 
Golf de San Sebastián, per recaptar fons i donar a conèixer 
les activitats de la Fundació. 

· A finals d’any, Ulls del Món ha posat en marxa una 
campanya pilot de captació de socis amb l’objectiu 
d’arribar al públic target (sensible a les activitats de coopera-
ció oftalmològica i a les dificultats inherents als problemes 
oculars) i de fomentar la seva implicació amb la Fundació. 
Ulls del Món pretén ampliar la seva base social afí a la 
missió i amb una implicació constant.

Fidelització dels voluntaris

· El dia 21 de juliol s’ha celebrat el 4t aniversari de la 
Fundació amb els voluntaris que han pogut venir a Barcelona, 
visitant el Museu d’Història de Catalunya. Els directius de 
la Fundació han aprofitat per agrair als voluntaris la seva 

dedicació desinteressada i per animar-los a tots a continuar 
col·laborant amb Ulls del Món.

· D’altra banda, la reunió anual de treball i avaluació de 
la Fundació, que té per objectiu fer balanç de les activitats 
realitzades durant l’any i proposar-ne millores, s’ha celebrat 
aquest any a les instal·lacions d’Alcon Cusí al Masnou, 
gràcies al patrocini d’aquest laboratori. Han participat en 
les jornades, els dies 16 i 17 de desembre, el membres 
del Comitè Executiu i de l’equip operatiu (tant a la seu com 
els membres de la plantilla que treballen sobre el terreny) i 
els supervisors mèdics de cada programa.

Aparicions en mitjans de comunicació

· L’any 2005 el president, el vicepresident, la directora 
general i diversos voluntaris han intervingut en els mitjans 
de comunicació en més de 60 ocasions donant a conèixer 
i sensibilitzant l’opinió pública respecte a les necessitats de 
molts territoris del món en matèria oftalmològica. A banda, 
s’han publicat diversos anuncis en mitjans de comunicació 
escrits.

· Ha estat molt especial la ressenya que el reconegut 
periodista Joan Barril ha realitzat amb motiu del Dia Mundial 
de la Visió, en la contraportada de El Periódico de Catalunya, 
fent èmfasi en les extraordinàries conseqüències del treball 
de la Fundació als països pobres: “poques coses són tan 
nobles com fer que els cecs hi vegin”, opina Barril.
Aquest periodista ha estat una de les cares famoses que al 
llarg de l’any 2005 s’ha significat en favor de la lluita 
contra la ceguesa evitable i, fins i tot, ha atorgat a Ulls del 
Món la dotació econòmica del Premi Nacional de Televisió
que li va ser lliurat pel programa L’illa del tresor.
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Ingressos Públics				 353.980,75

Patrons institucionals fundacionals			 180.000,00
Altres institucions (concursos i subvencions)			 173.980,75

Ingressos Privats				 533.957,04

Empreses (convenis i altres)				  	      323.149,79	
Adherits						 8.526,36
Donants esporàdics				 29.167,53
Altres				 5.213,36
Ingressos “La Nit”				    	      167.900,00

TOTAL INGRESSOS			 887.937,79

372.212,60
180.000,00
192.212,60

570.382,79
359.332,00

14.491,36
64.370,00

3.739,42
128.450,00

942.595,38

20052004

A més, hem incrementat el fons dotacional en 38.306,40 euros.

Les despeses derivades del desenvolupament dels projectes de la Fundació han superat en un 3% els ingressos 
obtinguts al llarg de l’exercici, atesa la major activitat realitzada durant l’any, principalment quant a la
formació de personal sanitari local dels països amb els quals col·labora Ulls del Món.
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Programes de cooperació	

Enviament de comissions (quirúrgiques i formatives)		
Dotació d’equipaments i materials	
Formació, pont de malalts, campanyes de prevenció i col·laboracions externes 
Gestió i coordinació tècnica, seguiment sobre el terreny i avaluació

Comunicació i sensibilització     

Difusió externa i captació de fons i voluntaris	
Despeses de “La Nit”	

Administració i gestió	

Serveis centrals
Despesa nova seu						
Patronat				

TOTAL DESPESES

704.838,34
178.094,81
241.045,44

64.915,45
220.782,64

53.079,20
24.751,25
28.327,95

214.180,33
204.279,31

-

9.901,02

972.097,87

20052004

634.233,44
151.397,31
278.336,17

46.569,83
157.930,13

46.780,41
11.816,39
34.964,02

291.013,62

158.377,381
28.218,46

4.417,78

972.027,47
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GRÀCIES ALS COFINANÇADORS PÚBLICS

Patrons fundacionals

Administració local
Ajuntament de Bétera
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sant Sebastià - Donostiako Udala

Altres organismes
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Corporació Sanitària de Barcelona
Institut Municipal d’Assistència Sanitària

GRÀCIES A LES INSTITUCIONS PRIVADES 
COL·LABORADORES

Entitats col·laboradores

Patrocinadors

Farmacèutiques, laboratoris i cases comercials col·laboradores

Altres entitats que hi donen suport

COFINANÇADORS I 
ENTITATS COL.LABORADORES

Alcon Cusí
AMO
Bielsa Optics
Bioser
Bloss Group
Braun Medical
Corneal
Esteve
Eurooptica
Farma Lepori
Farmàcia R. Mestre Boleda
Hoya

INDO
Laboratorio Aragó
Medicalmix
Pfizer
Rayner
Reymon
Sangüesa
Sofymed
Sucesores de P. Molina
Suministros Hospitalarios
Topcon
Tuscania Occhiali

AMPA CEIP Mestre Enric Gibert
Bufet Bergós
Club Rotario Madrid Velázquez
Col·legi de Farmacèutics de la 
Província de Barcelona
Consorci per a la Normalització 
Lingüística
D’Aleph
Estrategia de Relaciones 
Informativas
Fundación Alicia Koplowitz
Fundació Antoni Serra 
Santamans

Fundació Autònoma Solidària
Fundació Catalana Occident
Fundació Miarnau-Grup Comsa
Fundación para la Cooperación 
y Salud Internacional Carlos III
Fundació Privada Girbau
Gran Logia de España
Lowe FMRG
Medicusmundi
MRW
Pescamar
VK Comunicación

Un agraïment molt especial per als centres de salut oftalmològica 
que han facilitat que desenes de professionals de tot l’Estat espanyol 
hagin participat l’any 2005 en els programes de cooperació 
internacional d’Ulls del Món.

Cada any són més els particulars, administracions, empreses, 
entitats financeres, fundacions i institucions privades que 
comparteixen els valors d’Ulls del Món i decideixen donar 
suport a la Fundació en les tasques de cooperació 
internacional.

La Fundació agraeix a tots l’esforç: als socis i donants 

puntuals que han contribuït a crear una incipient xarxa 
social de col·laboradors periòdics, als cofinançadors públics 
i les entitats col·laboradores que hi han aportat recursos 
econòmics, humans i materials per al desenvolupament dels 
projectes i als col·laboradors puntuals que s’han implicat 
en l’organització i desenvolupament de les activitats 
realitzades al llarg de l’any.

DKV
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa

Hoteles Ercilla



ÈXITS I REPTES
FEM QUE ELS SEUS ULLS HI VEGIN

En resum, l’any 2005 ha estat un any de consolidació dels programes, de l’estructura i també de 
millora qualitativa del funcionament d’Ulls del Món a la seu i sobre el terreny.

D’acord amb el Pla Estratègic aprovat pel Patronat de la Fundació per als anys 2004 i 2005, hem 
assolit els resultats següents:

1. Potenciar l’encaix dels programes; millorant el funcionament i l’eficàcia de les comissions, dividint 
els programes en projectes formatius i d’atenció oftalmològica i sistematitzant la gestió (adquisició i 
enviament) dels equips i materials.

2. Potenciar les activitats relacionades amb la formació del personal sanitari local de cada país; 
ampliant les activitats adreçades a la seva capacitació, tant a través de les comissions mèdiques 
com finançant beques per a la seva formació en el territori espanyol. Aquesta ha estat, sens dubte, 
la nostra principal aposta i en relació amb la qual hem obtingut importants fruits.

3. Potenciar l’estructura operativa; incrementant el personal en plantilla i redistribuint les tasques 
assignades a cada lloc de treball; així com millorant, significativament, la relació amb els voluntaris.

4. Implementar el Pla Integral de Comunicació Estratègica: les activitats previstes en el qual han 
significat un notable increment de la notorietat pública d’Ulls del Món, en l’àmbit autonòmic, estatal 
i internacional.

D’altra banda, el Patronat de la Fundació ha aprovat el nou Pla Estratègic 2006-2010, establint-hi 
com a objectius principals per als propers anys:

1. Potenciar l’encaix dels programes i les activitats d’Ulls del Món en les polítiques i compromisos 
dels governs i autoritats de les repúbliques sahrauís, moçambiquesa i boliviana, així com la col·labo-
ració amb altres organitzacions i xarxes de cooperació i sanitàries que cerquin objectius similars.

2. Continuar potenciant la formació, la transferència de coneixements i la dotació d’equipaments a 
cada país, en el marc dels respectius projectes de cooperació.

3. Mantenir i aprofundir en les línies d’actuació assistencialistes i de prevenció de patologies oculars.

4. Enfortir i integrar les activitats de comunicació interna i externa, especialment amb l’objectiu de 
sensibilitzar la societat respecte al dret universal a la visió.

5. Avançar en l’expansió territorial i l’encaix internacional d’Ulls del Món.

Núria Ramon i Garcia						
 Directora general
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TANCARÀS ELS ULLS
AL SEU FUTUR?



FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN

Tamarit 144-146, entl. 2ª · 08015 Barcelona
T: +34 93 451 51 52 · F: +34 93 451 47 77
www.ullsdelmon.org · fundacio@ullsdelmon.org

Ojos del mundo · Eyes of the world · Olhos do mundo ·


