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ÒRGAN DE GOVERN 

El Patronat, que és l’òrgan col·legiat que vetlla pel compliment 
de la missió de la Fundació, s’ha reunit en dues ocasions 
en convocatòria ordinària l’any 2006, delegant l’impuls de 
les accions estratègiques en el Comitè Executiu que, per la 
seva banda, ha celebrat 15 reunions al llarg de l’any.

President i membre del Comitè Executiu:

Rafael Ribó Massó

Vicepresident i membre del Comitè Executiu: 

Borja Corcóstegui Guraya

Secretari i membre del Comitè Executiu: 

Raimon Bergós i Civit

Vocals i membres Comitè Executiu: 

Núria Ramon i Garcia 
Vicenç Capdevila i Cardona

Vocals: 

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)
Fernando Iglesias García (en representació de la 
Fundación ONCE para América Latina)
Salvador Clotas Cierco (director de la Fundación Pablo 
Iglesias)
Ma. Isabel Nieto Uresandi (oftalmòloga)
José Juan Martínez Toldos (oftalmòleg)
Francisco Poyales Galán (oftalmòleg)

ÒRGAN D’ASSESSORAMENT

El Comitè Mèdic, presidit pel Dr. Corcóstegui, és l’encarregat 
d’aportar coneixement tècnic en el disseny dels programes. 
S’ha reunit el mes de juny i ha delegat en 4 membres 
(supervisors mèdics) el monitoratge periòdic de les activitats 
oftalmològiques de cadascun dels programes en marxa. 
Aquests professionals s’han implicat en l’organització de 
les comissions i en el disseny de les activitats de cooperació.

Dr. Josep M. Rafart i Arumí - Programa Ulls del Sàhara
Dr. Andrés Müller-Thyssen - Programa Ulls de Moçambic
Dr. José Juan Martínez Toldos - Programa Ulls de Bolívia
Dra. Ma. Isabel Nieto Uresandi - Programa Ulls de Gaza

L’any 2006 també s’ha incorporat al Comitè Mèdic, amb 
funcions de secretari, el Dr. Ricardo Casaroli, impulsant i 
coordinant les activitats de formació d’Ulls del Món.

ÒRGAN DE GESTIÓ

L’equip operatiu de la Fundació, compost, en data 31 de 
desembre de 2006, per 14 professionals, ha executat els 
programes de cooperació i les campanyes de sensibilització 
d’acord amb les directrius establertes pel Patronat i el Comitè 
Executiu i les recomanacions expressades pel Comitè Mèdic.

A la seu: 

Núria Ramon, directora general
Elisenda Rom, cap de Gabinet i Comunicació
Anun Jiménez, tècnica de Voluntariat i Recursos Humans
Mayka Balaguer, tècnica del programa Ulls de Moçambic
Albert de Renzi*, tècnic de Compres i Magatzem
Sandra Barroso*, tècnica d’Activitats d’Òptica
Àngels Solà*, tècnica de Gestió Econòmica

Ulls del Món som més de 1.000 persones, entre 

voluntaris, responsables de les activitats, associats i 

col·laboradors, conscients que veure-hi és un dret 

universal i units per la convicció que, entre tots, podem 

tornar la visió a milers de persones innecessàriament 

cegues.

QUI SOM?
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Bibiana Ruberte, tècnica del programa Ulls de Bolívia
Anna Sánchez, tècnica de Seguiment Financer de 
Projectes (a partir del mes de febrer, en substitució de 
Viviana Ferradás)
Sandra Campañón, administrativa (a partir del mes de 
març, en substitució de Paula Terribas)
Montserrat Batlló, coordinadora de Programes (a partir 
del mes de novembre, en substitució de Laia Blanch) 

Sobre el terreny: 

Ilaria Ravai, tècnica del programa Ulls del Sàhara
Jaime N. Camacho, coordinador del programa Ulls de 
Bolívia sobre el terreny
Eugenio Langa, logístic del programa Ulls de Moçambic 
sobre el terreny

*A temps parcial

D’altra banda, en la implementació directa de les activitats 
mèdiques i especialitzades els protagonistes han estat els 
voluntaris. Dels 660 professionals que han mostrat el seu 
interès per col·laborar amb Ulls del Món, 102 voluntaris 
han participat, aquest any 2006, en alguna de les activitats 
de cooperació dutes a terme:

· 21 han donat suport a la Fundació en activitats realitzades 
des de l’Estat espanyol  

· 81 han viatjat al Sàhara, Moçambic i Bolívia (28 
oftalmòlegs, 4 anestesistes, 23 infermers, 16 optometristes, 
2 tècnics d’equipaments, 4 logístics i 4 professionals no 
sanitaris)

Gràcies a tots els voluntaris que han contribuït, solidàriament, a fer possible que milers de persones 
hagin recuperat la visió.

Oftalmòlegs: 
Alfredo Adán · Jon Albisu · Tirso Alonso · Maite Arbona · Luís Arias · Maite Arrazola · José Azogue · Ricardo Casaroli · 
Joan Castellví · Borja Corcóstegui · Andreu Coret · José M. Diéguez · Fabiola Eder · Remberto Escoto · Rubén Ángeles 
Figueroa · Pablo Fernández · Manel Forcadell · Alicia Galán · Rodolfo Gamarra · Jordi Gatell · Iñaki Genua · Hernán 
Gras · M. Teresa Marieges · Ferran Mascaró · Carlos Mateo · Isabel Méndez · Carlos Móser · Andrés Müller-Thyssen · 
Jeroni Nadal · Rafael Navarro · Teresa Noguer · José Ignacio Ostolaza · Joan Prat · Enrica Sales · Antoni Salvador · Jorge 
Sánchez Rodas · Joan Solans · Josep Visa 

Anestesistes: 
 Julia Del Valle · Cristina González · M. Carmen Pérez · David Singer

Infermers / Instrumentistes:  
Susana Agra · Ahmed Salem Bujema · Sara Burgués · Montse Carol · Carme Castel · Cristina Enrique · Izaskun Ferrer · 
M. Teresa García · María José Gombau · Vicente Herráez · Remei Hurtado · Tanit Iglesias · Gladis Julián · Mercedes 
Luzón · Carmen Martos · Consuelo Méndez · Soledad Ráfegas · Lourdes Rebollo · Nekane Sanz · Miquel Àngel Sarri · 
Martxeli Seco · Olga Valverde · Esther Vilalta

Optometristes:  
Anabel Baile · Isabel Barberà · Maria Barceló · Mònica Boluda · Vanesa Budi · Maribel Espino · Rubén Darío Fernán-
dez · José Conchi Garcia · Francesc Gatell · M. Encina González · Gemma Llambí · Begoña Medel · María Núñez · 
Mónica Peláez · Mauro Pellegrini · Flor Romero · Marta Senau · Laura Ventosa

Tècnics d’equipaments:  
Jesús Barragán · Manuel Díaz del Real

Logístics:  
Oriol Barba · Jaume Nebot · Marta Serra · Núria Serra

Professionals no sanitaris:  
Núria Andreu · Manel Esclusa · Mercedes De la Rosa · Patrícia Fernández-Deu · Isaac Freijo · Mercedes González ·
Adrià Lorente · Marta Moreno · Jordi Muntaner · Laura Parrilla · Elisenda Pons · Conchi Varela · Marc Vilà
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EXTENSIÓ TERRITORIAL I PROJECCIÓ 
INTERNACIONAL

Ulls del Món ha estrenat dues delegacions més aquest any 
2006: una a Andalusia i una altra a València, representades 
per Consuelo Méndez i Rosario Martínez, respectivament, 
i ha consolidat la delegació del País Basc, registrada l’any 
2005 i encapçalada per Kike Otaegui.

Així mateix, s’han reforçat el nucli territorial Lisboa, ciutat 
que compta amb un teixit oftalmòlogic interessat en la 
cooperació internacional i amb professionals que col·laboren 
periòdicament amb la Fundació.

Al llarg de 2006 Ulls del Món ha continuat sumant esforços 
amb les gairebé 80 organitzacions internacionals que 
conformen l’Agència Internacional per a la Prevenció de la 
Ceguesa (IAPB en les sigles en anglès), de la qual la 
Fundació és membre del Consell, a través del programa 
VISIO 2020: el dret a veure-hi, una iniciativa conjunta de 
la IAPB i l’Organització Mundial de la Salut que té com a 
objectiu combatre la ceguesa evitable en els països més 
vulnerables del món abans de l’any 2020.

En aquest sentit, la Fundació ha estat present en el congrés 
de l’Agència que ha tingut lloc a Ginebra, entre els dies 
20 i 22 de setembre.

Per al desenvolupament de les activitats, Ulls del Món 
ha comptat també amb la implicació de les contraparts 
sobre el terreny, les autoritats sanitàries locals i les 
entitats i professionals responsables del desenvolupament 
oftalmològic en els centres de salut de cada territori.

© Elisenda Pons/Ulls del Món

© Ulls del Món



37 milions de persones al món són cegues i 124 milions 
tenen baixa visió, per tant, més de 161 milions de 
persones experimenten greus deficiències visuals.

1,4 milions de menors de 15 anys són cecs.

Un nen té un 60% de possibilitats de morir en el primer 
any d’haver-se quedat cec.

El 75% de la ceguesa és curable o es pot prevenir 
mitjançant tècniques relativament senzilles a les quals 
els països pobres no poden accedir.

El 90% de la gent cega viu en els països més necessitats.

Hi ha llocs al món on poder veure-hi significa poder 

viure, ser autònom, treballar, atendre la família. Les 

malalties de la vista limiten les possibilitats de les 

persones i les seves comunitats. A Ulls del Món sabem 

que retornant-los la vista estem combatent, també, la 

pobresa.

QUÈ ENS MOU?
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MISSIÓ: Ulls del Món és una entitat 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 a crear les condicions per disminuir la 
incidència de les patologies oculars a cada territori. Així 
mateix, 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

· Formar els professionals mèdics locals i aportar coneixement 
tècnic

· Dotar els centres de salut d’equipaments i materials fungibles 
necessaris per a la pràctica mèdica

· 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 
gestió de la sanitat ocular

· Sensibilitzar la societat en relació amb la precària situació 
oftalmològica en que es troben els països més pobres 
del món

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

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

· Desenvolupament i aposta per 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

© Isaac Freijo/Ulls del Món



SÀHARA

BOLÍVIA MOÇAMBIC
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  ULLS DEL SÀHARA

Territori d’intervenció
Campaments de refugiats de Nacions Unides 
a Tindouf, Algèria
------------------------------------------

Informació general
El poble sahrauí viu en situació d’exili des 
de fa més de 30 anys, amb absoluta dependència 
de l’ajuda humanitària internacional. Les 
condicions de vida en la desèrtica zona de 
Tindouf són extremadament difícils per la 
duresa del clima, la freqüència de les 
tempestes de sorra i l’escassetat d’aigua.
------------------------------------------

Condicions sanitàries i oftalmològiques
Als campaments manquen estructures 
d’assistència social i de salut adequades, 
la qual cosa comporta deficiències higièniques, 
alimentàries i farmacològiques entre la 
població. Com a conseqüència, el 35% dels 
nens pateixen desnutrició crònica.
------------------------------------------
Activitat realitzada

- Projecte d’atenció oftalmològica a la 
població sahrauí: consulta, intervencions 
quirúrgiques, prevenció i formació

- Projecte d’enfortiment de les consultes 
i tallers d’òptica
------------------------------------------
Actor local

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

Fons destinats
215.060,51 euros

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

TOTAL

Prospecció, preparació
seguiment i avaluació

1

1

2

4

Medico-
quirúrgica

4

4

4

12

Formació

3

3

1*

7

TOTAL

8

8

7

23

DISTRIBUCIÓ DE COMISSIONS PER PROGRAMES I ACTUACIÓ:

* Cal tenir en compte que, a més, també s’han realitzat 2 cursos de formació per videoconferència

PROGRAMES DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

© Manel Esclusa/Ulls del Món
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   ULLS DE BOLÍVIA

Territori d’intervenció
La Paz i ciutat satèl·lit d’El Alto
------------------------------------------

Informació general
Bolívia és el segon país més pobre de 
Llatinoamèrica, superat només per Haití. 
Gairebé el 70% de la població viu en situació 
de pobresa, sense accés als serveis bàsics 
d’educació i salut i sense ingressos mínims 
per mantenir-se.
------------------------------------------

Condicions sanitàries i oftalmològiques
A Bolívia la dotació estatal dels serveis 
d’educació i de salut és molt deficient, 
sobretot en les àrees rurals. Només el 25% 
de la població té accés als serveis d’atenció 
sanitària i manca atenció oftalmològica en 
el marc de les institucions públiques de 
salut.
------------------------------------------

Activitat realitzada
- Projecte d’atenció en salut oftalmològica 
al Municipi d’El Alto
- Projecte de formació i actualització en 
subespecialitats oftalmològiques dels 
professionals locals

Actor local
Ministeri de Salut i Esports de la República 
de Bolívia, Institut Nacional d’Oftalmologia, 
Directori local de Salut de la ciutat d’El 
Alto, Municipalitat de la ciutat d’El Alto, 
Medicus Mundi a Bolívia, Hospital Municipal 
Bolivià Holandès
------------------------------------------

Fons destinats
206.494,93 euros

ULLS DE MOÇAMBIC

Territori d’intervenció
Ciutat de Maputo i província d’Inhambane
-----------------------------------------

Informació general
Des de 1994, després de 12 anys de Guerra 
Colonial i 16 de Guerra Civil, Moçambic ha 
viscut vàries eleccions generals i, a poc a 
poc, està consolidant el procés de 
democratització. Malgrat els progressos, la 
majoria de la població no percep millores 
significatives en les seves condicions de 
vida: un 70% del país viu sota el llindar de 
la pobresa. 
------------------------------------------

Condicions sanitàries i oftalmològiques
A Moçambic els recursos sanitaris són 
insuficients i la població viu en condicions 
poc saludables. El 43% de la població no té 
accés a aigua potable i l’esperança de vida 
en néixer és de 42 anys. Respecte a la salut 
oftalmològica, aproximadament, hi ha 180.000 
cecs i més de 700.000 persones que tenen 
problemes oculars, causats, principalment 
per cataractes.
------------------------------------------

Activitat realitzada
- Projecte de formació i dotació del Servei 
d’Oftalmologia de l’Hospital Central de Maputo
- Projecte d’atenció oftalmològica a la 
província d’Inhambane
------------------------------------------

Actor local
Ministeri de Salut de la República de Moçambic 
------------------------------------------

Fons destinats
316.838,67 euros

© Isaac Freijo/Ulls del Món

© Elisenda Pons/Ulls del Món

Les activitats del programa Ulls de Gaza han estat suspeses atès el conflicte polític i bèlic que es viu a la zona.
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INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

A l’Hospital Nacional de Rabuni, en el marc del projecte 
Ulls del Sàhara, s’han realitzat 253 intervencions quirúrgiques, 
el 77% de les quals han estat de cataractes. A Moçambic 
s’han dut a terme 21 operacions a l’Hospital Central de 
Maputo i 535 a l’Hospital Provincial d’Inhambane, on s’ha 
treballat a un ritme molt alt amb una mitjana de 13 
intervencions per dia. I, a l’Hospital Municipal Bolivià 

Holandès d’El Alto, les intervencions quirúrgiques han sumat
231 casos, 129 dels quals han estat dones.

CONSULTES I REVISIONS

Respecte a les consultes i revisions oculars realitzades en 
el marc de les comissions medicoquirúrgiques als campaments 
de refugiats sahrauís s’ha passat consulta a tots els centres

Ulls del Món ha prioritzat, l’any 2006, la qualitat i 

l’eficiència de les activitats i ha incorporat noves 

mesures de seguiment i revisió periòdica dels pacients 

atesos per tal d’aconseguir canvis significatius en la 

salut ocular de les persones sense recursos.

MILLORA DE LA 
SALUT OCULAR DE LA POBLACIÓ

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

TOTAL

Consultes i
refraccions

4.349*

2.825

3.751

10.925

DISTRIBUCIÓ DE PACIENTS PER PROGRAMES I TIPUS D’ATENCIÓ OFTALMOLÒGICA:

* Inclou 2.926 refraccions realitzades en el marc de campanyes de prevenció.

Intervencions
quirúrgiques

253

556

231

1.040

Total
pacients tractats

4.602

3.381

3.982

11.965

Les comissions mèdiques, desplaçades 
per períodes d’uns quinze dies de 
mitjana a cada territori, han treballat 
directament als hospitals, centres de 
salut i òptiques locals atenent 9.039 
pacients amb deficiències visuals i 
patologies oculars i revisant la visió a 
2.926 nens en les guarderies i centres 
educatius.

© Manel Esclusa/Ulls del Món
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de salut de totes les wilaies i s’han realitzat un total de 129 
refraccions i 1.294 consultes, la majoria casos de cataractes 
però, també, pacients amb conjuntivitis greus, glaucoma i 
pterigion, entre altres patologies oculars. El seguiment 
d’aquests pacients s’ha realitzat amb agilitat i eficiència 
gràcies a l’ús de la cartilla oftalmològica i l’actualització 
de la base de dades de malalts; instruments creats “ad hoc” 
per Ulls del Món en anys anteriors.

2.068 persones han estat visitades a l’Hospital Provincial 
d’Inhambane, on també s’han dut a terme 720 segones 
consultes. A l’Hospital Central de Maputo les 37 visites 
s’han realitzat a pacients amb malalties de l’òrbita de l’ull.

D’altra banda, al llarg del 2006, els oftalmòlegs de les 
comissions mèdiques desplaçades a Bolívia han visitat 1.721 
persones que s’han desplaçat a l’Hospital Municipal Bolivià 
Holandès de la ciutat d’El Alto i han realitzat 231 consultes 
successives, mentre que els optometristes que han format part 
de les comissions han dut a terme 1.799 refraccions oculars.

A més, gràcies a la creació d’una plaça permanent per a 
un oftalmòleg, el Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Municipal 
Bolivià Holandès d’El Alto ha atès més de 5.902 persones 
en el període entre comissions i ha fet el seguiment i controlat 
l’evolució dels casos atesos pels professionals d’Ulls del Món.

PONT DE MALALTS

L’any 2006 s’han evacuat dels campaments dos malalts 
que presentaven patologies greus que no es podien tractar 
a l’Hospital de Rabuni i que els professionals de les comissions 
mèdiques han considerat que, per la gravetat del seu 
diagnòstic i els requeriments tècnics del seu tractament, 
havien de ser atesos a l’Estat espanyol. Ambdós han estat 
tractats de les seves patologies a Barcelona, un a l’Hospital 
Clínic i l’altre a l’Hospital de l’Esperança.

“No es tracta només de salut, la vista és imprescindible per 
guanyar-nos la vida”, comenta la Sra. Victoria Mamani quan 
arriba a la consulta de l’Hospital Municipal Bolivià Holandès. 
Veure-hi, per a les dones de l’associació d’adults de la província 
d’Aroma, de la qual ella és la dirigent, és també una qüestió 
econòmica. 

Viuen de l’artesania, teixint a mà ponchinas, mantillas, pañoletas, 
sacos i barrets amb llana de llama i alpaca i aquesta, que és 
la seva forma de subsistència, es veu impossibilitada quan 
perden la visió.

© Ferran Garcia/Ulls del Món

© Isaac Freijo/Ulls del Món

© Isaac Freijo/Ulls del Món
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BEQUES

Ulls del Sàhara ha acomplert aquest any 2006 una de les 
apostes principals del programa de cooperació: la formació 
d’un metge sahrauí en l’especialitat d’oftalmologia. El Dr. 
Khalil Khatri, que va iniciar a mitjans de l’any 2003 la 
seva formació a Barcelona, gràcies a una beca facilitada 
per Ulls del Món, ha finalitzat aquest any els seus estudis 
a l’Hospital de l’Esperança. En aquest sentit, els campaments 
de refugiats comptaran, a partir de l’any 2007, amb un 
oftalmòleg sahrauí per atendre les necessitats oftalmològiques 
de la població.

El Dr. Khatri ha participat també l’any 2006 en dues de les 
comissions quirúrgiques que s’han desplaçat als campaments 

amb l’objectiu de completar la seva formació en les tècni-
ques quirúrgiques que s’empren a l’Hospital de Rabuni.

Mentrestant, un altre metge, però d’origen moçambiquès, 
el Dr. Abel Dos Santos Polaze ha començat l’any 2006 la 
seva especialització en oftalmologia, també a l’Hospital 
de l’Esperança, a través d’una beca mixta que implica 8 
mesos anuals de formació a Barcelona i 4 a Maputo. La 
beca del Dr. Polaze té una duració de 4 anys i, en finalitzar 
l’especialització, passarà a formar part del Servei 
d’Oftalmologia del seu país.

La Fundació ha atorgat, així mateix, dues beques, de tres 
mesos de duració cadascuna, a professionals bolivians per 
facilitar la seva subespecialització en oftalmologia. Aquestes

L’any 2006 s’ha ampliat les activitats de transferència 

de coneixement i capacitació pràctica del personal 

local no vinculades directament a les comissions 

mèdiques i adreçades a enfortir els coneixements i la 

praxis professional dels equips que s’ocupen de la 

salut visual de la població a cada territori.

FORMACIÓ DEL PERSONAL LOCAL

“Poder ser avui a Barcelona és una de les coses més importants 
que m’ha passat a la vida. Quan, durant la meva presentació 
per iniciar la residència en oftalmologia a l’Hospital Central de 
Maputo, vaig saber, per la directora del Servei d’Oftalmologia 
i, actualment, tutora a Maputo de la meva especialitat, que una 
organització estrangera oferia una beca d’especialització, m’hi 
vaig interessar de seguida i, afortunadament, la Fundació Ulls 
del Món va acceptar la meva candidatura.  

Sóc aquí, a l’Hospital de l’Esperança, des de juny de 2006, estudiant i aprenent dels meus professors i futurs 
col·legues de professió. L’especialització a Moçambic es realitza, com a norma general, dos anys més tard d’acabar 
la carrera de medicina, excepte en situacions extremes quan l’entitat competent pot decidir l’ingrés directe d’un 
metge recent graduat en l’especialitat. Són poques, generalment una per any, les persones que trien l’oftalmologia. 
Tanmateix, a mi m’agrada, de fet, m’ha interessat sempre.  

Em trobo a gust a Barcelona amb els meus companys i, tot i que enyoro els meus fills i la meva dona, considero 
que aquest temps que passaré aquí, abans de tornar al meu país a treballar com a oftalmòleg, és una oportunitat 
en la meva carrera professional. Per això, estic aprofitant al màxim cada dia que passa per avançar en la meva 
formació.”

Abel Dos Santos Polaze, resident moçambiquès en oftalmologia

© Ulls del Món
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beques, i gràcies, especialment, a la col·laboració solidària 
de l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), han fet possible 
que la Dra. Maria Elva Dorado s’hagi format en l’ús del 
facoemulsificador en les cirurgies de cataractes, i el Dr. 
Franz Buitrago, en el diagnòstic d’exàmens complementaris.

D’altra banda i un any més, el responsable del Servei 
d’Oftalmologia de la RASD, Mohamed Mahfud Aomar, 
s’ha desplaçat a Barcelona amb un doble objectiu: d’una 
banda, ampliar la seva formació general en òptica i en 
ofimàtica i, d’altra banda, revisar i coordinar, conjuntament 
amb l’equip de la Fundació, les activitats del programa de 
cooperació als campaments.

CYBERCAMPUS ULLS DEL MÓN

L’any 2006 s’ha posat en marxa un nou sistema de formació 
dinàmic: el projecte Cybercampus Ulls del Món, que té 
com a objectiu formar professionals de la salut ocular dels 
territoris més pobres del món en subespecialitats 
oftalmològiques mitjançant les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC).

Aquesta innovadora iniciativa, endegada en el marc del 
programa Ulls del Bolívia, ha fet possible que més de 20 
oftalmòlegs i estudiants d’oftalmologia s’hagin format en les 
subespecialitats de retina, vitri, màcula i estrabisme, a través 
de videoconferència. 

L’experiència del Cybercampus ha estat molt positiva i
molt ben acollida per la 
direcció de l’Institut 
Nac iona l  d ’Of ta l -
mologia de La Paz i 
multiplica les possibili-
tats de formació de la 
Fundació, reduint els 
costos que el des-
plaçament sobre el 
terreny comporta.

FORMACIÓ IN SITU

La formació del personal local en cada territori s’ha centrat 
en col·lectius professionals diferents: 

Als campaments de refugiats sahrauís les activitats relatives 
a la capacitació en optometria general i pediàtrica i al 
taller s’han adreçat als òptics sahrauís. 

En total, 12 dels tècnics que treballen en les diferents wilaies 

han ampliat la seva formació en refracció i muntatge d’ulleres 
i, per primera vegada, han rebut nocions bàsiques 
d’oftalmologia per tal que ells 
mateixos puguin reconèixer les 
patologies més freqüents entre la 
població sahrauí i detectar quan 
un pacient requereix atenció 
oftalmològica. Aquest any 2006 
s’ha finalitzat la primera fase de 
la seva formació i ja poden donar 
suport a les comissions mèdiques 
de la Fundació sense que calgui 
la participació d’un professional 
de l’Estat espanyol que supervisi, 
en cada cas, la seva feina.

A Moçambic les activitats a Maputo s’han centrat en la 
formació en subespecialitats oftalmològiques als titulats i 
residents moçambiquesos (en total una plantilla de 12 
professionals), concretament en 
les disc ip l ines d’òrbi ta i  
oculoplàstia, en la tècnica de la 
facoemulsificació i en l’ús de nous 
equipaments per al tractament i 
diagnòstic de les patologies 
oculars. Aquests cursos han donat 
resposta a les necessi tats 
d’actualització i ampliació de 
coneixement demanades per la 
cap del Servei d’Oftalmologia 
de l’Hospital Central de Maputo, 
Dra. Yolanda Zambujo. 

D’altra banda, també l’any 2006, s’ha continuat amb la 
formació del personal de triagems (auxiliars d’infermeria) 
dels centres sanitaris de la ciutat de Maputo. A aquests 
cursos han estat convocades 48 persones i han tingut com 
a objectiu millorar la detecció precoç de les patologies 
oculars i facilitar-ne la prevenció.

El programa Ulls de Bolívia, per la seva banda, ha completat 
la formació dels oftalmòlegs bolivians, realitzada en el 
marc del programa Cybercampus Ulls del Món, amb un 
curs pràctic sobre l’ús del facoemulsificador en les cirurgies 
de cataracta a l’Institut Nacional d’Oftalmologia de La Paz. 

Així mateix, a l’Hospital Municipal Bolivià Holandès també 
s’han dut a terme activitats formatives adreçades al personal 
de quiròfan bolivià, tant als oftalmòlegs com als infermers. 
Aquestes sessions formatives s’han centrat en la cirurgia de 
la cataracta, de la via llagrimal i oculoplàstica, l’implant 
de pròtesis oculars, l’ús dels facoemulsificadors, la 
instrumentació a la sala d’operacions i les biometries i el 
càlcul de lents intraoculars.

© Ulls del Món
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MATERIAL, EQUIPAMENT I INSTRUMENTAL

A banda d’aportar els materials necessaris per a dur a 
terme les consultes, intervencions i tractaments vinculats a 
les comissions mèdiques que es desplacen sobre el terreny, 
al llarg del 2006 Ulls del Món ha dotat els hospitals de 
referència de cada programa amb els equipaments necessaris 
per a completar les unitats oftalmològiques en cada territori 
i amb l’instrumental i material fungible per garantir-ne el 
funcionament bàsic, també en el període entre comissions.

Així mateix, s’ha facilitat la revisió periòdica i s’han 
subministrat els recanvis necessaris per al correcte 
funcionament de les instal·lacions.

El desenvolupament de les instal·lacions locals d’atenció 

oftalmològica és un dels pilars centrals per a l’atenció 

de la salut ocular de la població de cada territori. Per 

això, Ulls del Món ha continuat proporcionant material 

i equipament als centres sanitaris, hospitals i òptiques 

amb què col·labora.

DOTACIÓ I SUPORT
ALS SERVEIS D’OFTALMOLOGIA

703 ulleres de presbícia, 165 ulleres 
de sol, 409 ulleres graduades especials

Ulls del Sàhara

Equipament i instrumental oftalmològic

2 bisturís elèctrics, 1 taula de quiròfan, 1 aspirador, 
2 fonts de llum freda, 1 lent de 20D, 1 tonòmetre 
de Goldman, 3 autorefractòmetres, 1 ventilete, 
1 projector d’optotips, 1 làmpada de visió 
pròxima, 1 retinoscopi, 1 caixa de proves, 2 
ulleres de prova, 5 foròpters

1.667 ulleres de presbícia, 225 ulleres 
muntades, 2.444 muntures, 1.584 
ulleres de sol, 5.797 lents en brut, 8 
tests per a revisions infantils

2 autorefractòmetres, 1 angiògraf, 1 biòmetre, 
2 facoemulsificadors, instrumental específic per 
a intervencions d’òrbita

210 ulleres de presbícia, 130 ulleres 
de sol

1 foròpter, 1 projector d’optotips

Material òptic

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia
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INFRAESTRUCTURA

Ulls del Món també ha aportat, al llarg del 2006, material 
i equipament no oftalmològic necessari per al bon 
funcionament del programa de cooperació i dels serveis 
d’oftalmologia i tallers d’òptica locals, com ara estabilitzadors 
de corrent per a l’Hospital Provincial d’Inhambane, mobiliari 
per als tallers d’òptica de Smara, l’Aaiun, Auserd i Rabuni, 
maquinària de refrigeració per a l’Hospital Nacional de 
Rabuni, entre d’altres. 

Al llarg de l’any 2006, Ulls del Món també ha donat suport 
als Serveis d’Oftalmologia de cada territori amb l’objectiu 
de millorar els sistemes i procediments de la sanitat ocular. 
Concretament, s’ha contribuït en el condicionament de 
l’oficina del Servei d’Oftamologia de la RASD que ha de 
permetre millorar l’organització de l’atenció als pacients 
sobre el terreny, així com en l’assessorament per a la posada 
en marxa de sistemes informàtics de gestió d’històries clíni-
ques que facilitin el seguiment dels pacients a l’Hospital 
Central de Maputo i a l’Hospital Municipal Bolivià Holandès.

15
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REVISIONS OCULARS

L’any 2006 s’ha completat la revisió ocular, iniciada l’any 
2005, de tots els nens de totes les guarderies de wilaia i 
s’ha començat la revisió dels alumnes de les escoles primàries 
amb l’objectiu de detectar de forma precoç possibles 
anomalies oculars entre la població més jove als campaments 
de refugiats sahrauís de Tindouf. En total s’han realitzat 
2.926 revisions al llarg de l’any. 

La iniciativa de més envergadura ha tingut com a 
protagonistes als alumnes d’ensenyament primari de les 
escoles de l’Aaiun. Concretament, s’han revisat 2.052 nens 
dels quals 114 tenien problemes refractius que s’han corregit 
amb ulleres, i 185, que podien patir malalties oftalmo-
lògiques, han estat atesos per la comissió quirúrgica 
especialitzada en oftalmologia pediàtrica desplaçada al 
Sàhara el tercer trimestre de l’any.

XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ

A la wilaia d’Auserd s’ha impartit una xerrada de 
sensibilització adreçada a mares i mestres de les guarderies 
amb l’objectiu de millorar la prevenció de les malalties 
oculars infantils.

En el marc del programa Ulls de Moçambic també s’han 
dut a terme activitats de sensibilització i, en aquest sentit, 
s’han realitzat 6 xerrades de prevenció de patologies oculars 
a la ciutat d’Inhambane i al districte de Massinga, als 
centres de salut de Xicomo, Nechengue, Muvamba i Murille 
i, també, s’han impartit 40 xerrades específiques sobre 
cures postoperatòries adreçades als pacients de l’Hospital 
Provincial d’Inhambane i els seus familiars. 

Amb aquestes xerrades s’ha pretès evitar infeccions 
postoperatòries i facilitar que aquestes persones transmetin 
els coneixements adquirits a altres persones de la seva 
pròpia comunitat.

Ulls del Món, al llarg del 2006, ha dut a terme 

campanyes de prevenció de patologies i de revisió 

ocular adreçades a les persones sense recursos 

econòmics de cada territori per tal d’ampliar els 

coneixements que té la població respecte a les pautes 

per evitar algunes patologies oculars i potenciar la 

detecció precoç de les que poden derivar en ceguesa.

PREVENCIÓ DE PATOLOGIES OCULARS

© Manel Esclusa/Ulls del Món
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Al Sàhara un cec són dos cecs 

“Aquí, el cec és una persona autosuficient, pot fer moltes 

coses. El cec, allà, al Sàhara, no ho és. No pot tenir una 

vida normal i limita la d’una altra persona del seu entorn: 

el cec depèn d’un fill, d’un germà, d’un altre membre de la 

seva família... Tenim, aleshores, un altre cec.” 

(Transcripció d’una resposta de l’entrevista realitzada a Mohamed 
Mahfud Aomar, responsable del Servei d’Oftalmologia de la RASD, 
el mes de juny de 2006 a Barcelona)

A Bolívia també s’han impartit 6 xerrades de sensibilització 
a la comunitat d’El Alto l’any 2006, al llarg de les quals 
s’han aportat als assistents nocions bàsiques sobre anatomia 
i fisiologia dels ulls, així com informació general sobre les 
principals patologies oculars, la seva detecció precoç i la 
cura i protecció de la visió. En les diferents sessions, hi han 
participat més de 270 persones entre mares i pares d’alumnes 
de col·legis de la ciutat d’El Alto, persones grans de la zona 
Nord, representants d’associacions d’adults del Departa-
ment de La Paz, grups veïnals de la zona de Villa Adela i 
estudiants de secundària d’El Alto, entre altres col·lectius.

© Ulls del Món
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Donar a conèixer quina és la situació oftalmològica 

als territoris amb què Ulls del Món col·labora i prendre 

consciència del que es pot fer per canviar aquesta 

realitat han estat els eixos de les activitats de 

comunicació de l’any 2006.

PRESA DE CONSCIÈNCIA I
CAPTACIÓ DE FONS

EXPOSICIONS, CONGRESSOS I JORNADES

L’any 2006 s’ha exposat en 4 espais diferents el reportatge “Ulls d’Inhambane”, realitzat per la fotògrafa Elisenda Pons que 
va ser testimoni de les activitats de cooperació de la Fundació a la província d’Inhambane, Moçambic, l’any 2005. Les 
fotografies mostren l’evolució dels pacients que arriben a l’Hospital Provincial d’Inhambane cecs i necessàriament acompanyats
i l’endemà, després de rebre el tractament adequat, surten de l’Hospital de forma autònoma i tornant a veure-hi.

D’altra banda, Ulls del Món ha estat present en congressos, a escala estatal i internacional, relacionats amb l’oftalmologia, 
i ha donat a conèixer les activitats de cooperació internacional de la Fundació entre els professionals de la salut ocular, 
a través d’estands i material divulgatiu.

La Fundació també ha participat l’any 2006 en la reunió anual de l’Aliança per a l’Eliminació Global del Tracoma, 
organitzada per l’Organització Mundial de la Salut entre els dies 10 i 12 d’abril a Ginebra, i a la Lliga internacional 
per al control del Tracoma, celebrada a continuació, amb l’objectiu d’intercanviar informació i experiències amb delegats 
d’entitats sense ànim de lucre, responsables de salut de governs locals, etc. sobre el control d’aquesta patologia ocular.

Així mateix, la Fundació ha estat present en activitats organitzades sobre el terreny, concretament en les jornades sobre 
coordinació sanitària celebrades als campaments de refugiats sahrauís el mes d’abril, en la qual han participat les diferents 
entitats sense ànim de lucre que tenen programes de cooperació en marxa a Rabuni. 

FIDELITZACIÓ

La Fundació ha celebrat al Museu Picasso de Barcelona el dia 20 de juliol el cinquè aniversari de la seva creació. Aprofitant 
l’homenatge que, durant el 2006, la Ciutat Comtal ha volgut dedicar al genial pintor malagueny, Ulls del Món ha reunit 
70 persones entre voluntaris, associats i col·laboradors en una visita guiada pel Museu, al final de la qual els membres

Espai cultural

Centre Cultural Barradas

Museu de Gavà

Centro Cultural Egia

Edifici Miramar

Població

L’Hospitalet de Llobregat

Gavà

Sant Sebastià, País Basc

Sitges

Data

24 maig - 18 juny

7 - 24 setembre

18 - 27 octubre

16 desembre - 7 gener

Congrés

Congrés Mundial d’Oftalmologia

Congrés de la Societat Espanyola de Retina i Vitri

Congrés de la Societat Espanyola d’Oftalmologia

Congrés de la Societat Portuguesa d’Oftalmologia

Població

São Paulo, Brasil

Barcelona

La Coruña, Galícia

Èvora, Portugal

Data

19 - 26 febrer

17 - 18 març

28 - 30 setembre

7 - 9 desembre
© Ulls del Món
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del Comitè Executiu han agraït l’esforç i dedicació de tots els col·laboradors de la Fundació en fer possible el miracle de 
tornar la visió a les persones sense recursos del països més pobres del món.

D’altra banda, la reunió anual de reflexió de la Fundació s’ha celebrat per 
segon any consecutiu a les instal·lacions d’Alcon Cusí a El Masnou, el dia 
15 de desembre. Amb l’objectiu d’intercanviar experiències i valoracions 
sobre les principals línies de treball de la Fundació, els membres de l’equip 
operatiu, també els qui coordinen les activitats sobre el terreny, han compartit 
una jornada intensa de debat amb els membres del Comitè Executiu, el Comitè 
Mèdic i els delegats territorials.        

SENSIBILITZACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS

L’any 2006, un cop més, s’ha tornat a celebrar La Nit dels Ulls del Món a Barcelona coincidint amb el cinquè aniversari 
de la Fundació. Es tracta del sopar anual de recaptació de fons i de rendició de comptes d’Ulls del Món. L’Hotel Palace 
ha estat l’escenari del sopar, presidit pel president de la Generalitat, Pasqual Maragall, al qual han contribuït més de 300 
persones de l’àmbit empresarial, sanitari, cultural i polític, entre elles la consellera de Salut, Marina Geli, el president de 
la Diputació, Celestino Corbacho, el delegat especial de l’Estat i president del Comitè Executiu del Consorci de la Zona
Franca, Manuel Royo i el regidor de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona, Ignasi Fina. 

Dos periodistes de reconeguda trajectòria, Ramon Pellicer i Àngels Barceló, han presentat, de forma solidària, l’acte, 
celebrat el dia 16 de novembre, que ha comptat amb l’actuació de la prestigiosa cantant d’òpera Barbara Hendricks, 
acompanyada al piano pel virtuós Albert Guinovart.

Ulls del Món també ha estat aquest any 2006 el beneficiari de l’acció solidària del Sitges Festival Internacional de Cinema 
de Catalunya que ha consistit en la donació d’un percentatge de la recaptació obtingut a través de la venda d’entrades.

INTERNET I IMPACTE EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 

El web d’Ulls del Món (www.ullsdelmon.org), accessible a través del domini en català, castellà, anglès, portuguès, francès 
i italià ha rebut més de 14.317 visites i s’ha consolidat com un espai àgil per conèixer les activitats de la Fundació. Les 
pàgines d’informació general “coneix-nos” han estat les més visitades, a la 
vegada que ha incrementat el nombre d’altes de socis i donacions realitzades 
a través del web. També electrònicament s’ha tramès el butlletí informatiu 
de la Fundació amb les notícies més destacades de cada trimestre.

D’altra banda, la presència de la Fundació en els mitjans de comunicació 
ha estat un any més significativa. Destaca la publicació, el dia 12 d’octubre, 
de dos reportatges sobre la tasca de la Fundació, vinculats al Dia Mundial 
de la Visió, una jornada anual que pretén focalitzar l’atenció de l’opinió 
pública, a escala internacional, en relació amb el problema global de la 
ceguesa i la manca de visió al món.

© Ulls del Món
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COFINANÇADORS PÚBLICS

Patrons fundacionals

Administració local
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament de Bétera
Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Sant Sebastià-Donostiako Udala
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Sitges

Altres organismes
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Consell de Mallorca
Corporació Sanitària de Barcelona
Institut Municipal d’Assistència Sanitària
Servei Català de la Salut

INSTITUCIONS PRIVADES

Entitats col·laboradores

Laboratoris i cases comercials col·laboradores

Altres entitats que donen suport
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Alcon Cusí
AMO
Bielsa Optics
Bloss Group
Braun Medical
Corneal
Dicogaf
Eurooptica
Hocatel
Hoya 
Laboratorio Gebro Pharma

Laboratorios Aragó
Medicalmix
Rayner
Sangüesa
Sofymed
Sucesores de P. Molina
Suministros Hospitalarios
Topcon
Tuscania Occhiali
Yodel Internacional

Asociación Española de 
Ayudantes al Oftalmólogo
Bufet Bergós
Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona
Consorci per a la Normalització 
Lingüística
D’Aleph
Estrategia de Relaciones 
Informativas
Fundación Alicia Koplowitz
Fundació Antoni Serra 
Santamans
Fundació Jesús Serra
Fundació Matias Gomà Serra
Fundació Miarnau 

Fundació Privada Girbau
Fundación para la Cooperación 
y Salud Internacional Carlos III
Gerona Grup Bilbao
Hoteles Ercilla
Lowe FMRG
Medicusmundi a Bolívia
MRW
Sitges Festival Internacional de 
Cinema de Catalunya
Techno Trends
UOC. Campus per la Pau i la 
Solidaritat
VK Comunicación

COFINANÇADORS
I ENTITATS COL·LABORADORES

Un agraïment molt especial per als centres de salut 
oftalmològica que han col·laborat amb la Fundació i 
han facilitat que desenes de professionals de tot l’Estat 
espanyol hagin participat l’any 2006 en els programes 
de cooperació d’Ulls del Món.

Gràcies a tots els que heu contribuït a canviar la 

realitat de milers de persones amb deficiències visuals 

i sense recursos donant suport a les tasques de 

cooperació al desenvolupament oftalmològic que 

realitza la Fundació.
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