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CONTEXT GLOBAL:
CEGUESA I DISCAPACITAT VISUAL

En el món hi ha més de 161 milions de persones amb discapacitat visual: 124 milions 
tenen una visió reduïda i 37 milions estan cegues.

Altres 153 milions pateixen discapacitats visuals degudes a defectes de refracció (miopia, 
hipermetropia o astigmatisme) no corregits. En la pràctica totalitat d’aquests casos seria 
possible normalitzar la visió amb ulleres o lents de contacte.

Més del 90% de les persones amb discapacitat visual viuen a països d’ingressos baixos 
i mitjans.

Excepte als països més desenvolupats, les cataractes segueixen sent la principal causa 
de ceguesa.

El tractament quirúrgic de les cataractes és un dels més rendibles que es poden realitzar 
als països en desenvolupament. Al llarg de l’any posterior a l’operació, la productivitat 
econòmica dels pacients pot augmentar fins el 1.500 % en relació amb el cost de la 
intervenció.

Les causes de discapacitat visual i ceguesa relacionades amb l’edat estan augmentant, 
igual que la ceguesa deguda a la diabetis no controlada.

L’aspecte positiu és que fins un 75% dels casos de ceguesa entre la població adulta són 
evitables mitjançant la prevenció o el tractament. 

La ceguesa d’origen infecciós està disminuint a tot el món gràcies a les intervencions de 
salut pública. El nombre de persones afectades de ceguesa per tracoma ha disminuït de 
360 milions el 1985 a uns 80 milions en 
l’actualitat.

Es calcula que al món hi ha 1,4 milions de 
menors de 15 anys cecs. No obstant això, 
la meitat dels casos de ceguesa infantil 
poden evitar-se amb un tractament precoç 
de la malaltia i la correcció de les anomalies 
congènites com ara les cataractes i el 
glaucoma.

© Isaac Freijo/Ulls del Món
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QUI SOM?

Ulls del Món som un col·lectiu de persones conscients 
que aconseguir prevenir i curar la ceguesa evitable 
és un repte que ens concerneix a tots i decidides a 
actuar per tal de garantir el dret universal a la visió 
en tots els indrets del planeta.

ÒRGAN DE GOVERN 2007: PATRONAT

Comitè Executiu
Rafael Ribó i Massó, president
Borja Corcóstegui Guraya, vicepresident
Raimon Bergós i Civit, secretari
Núria Ramon i Garcia, directora general
Vicenç Capdevila i Cardona, responsable de fundraising

Vocals
Raimon Belenes Juárez, en representació de la Generalitat 
de Catalunya (director de l’Institut de Diagnòstic per a la 
Imatge)
Dolores Gómez Fernández, en representació de la Diputació 
de Barcelona (presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública 
i Consum)*
Jordi Varela i Pedragosa, en representació de l’Ajuntament 
de Barcelona (gerent de l’Institut Municipal d’Assistència 
Sanitària)
Fernando Iglesias García, en representació de la Fundació 
ONCE per a Llatinoamèrica, FOAL (director general)
Salvador Clotas Cierco, director de la Fundació Pablo Iglesias
M. Isabel Nieto Uresandi, oftalmòloga
José Juan Martínez Toldos, oftalmòleg

*A partir del 19 juliol de 2007, en substitució de Margarita Dordella i Cirera

ÒRGAN D’ASSESSORAMENT 2007: 
COMITÈ MÈDIC

President
Dr. Borja Corcóstegui Guraya

Secretari
Dr. Ricardo Casaroli-Marano

Supervisors mèdics
Dr. Josep Maria Rafart i Arumí - Supervisor mèdic del programa 
Ulls del Sàhara
Dr. Andrés Müller-Thyssen Bergareche - Supervisor mèdic 
del programa Ulls de Moçambic
Dr. José Juan Martínez Toldos - Supervisor mèdic del programa 
Ulls de Bolívia
Dra. M. Isabel Nieto Uresandi - Supervisora mèdica del 
programa Ulls de Gaza

ÒRGANS DE GESTIÓ 2007: EQUIP OPERATIU, 
DELEGATS TERRITORIALS, COL·LABORADORS 
LOCALS I VOLUNTARIS

Personal a la seu
Núria Ramon, directora general
Elisenda Rom, cap de Gabinet i Comunicació
Anun Jiménez, cap de l’Àrea d’Administració
Albert de Renzi*, tècnic de Compres i Magatzem
Sandra Barroso*, tècnica d’Activitats d’Òptica
Bibiana Ruberte, tècnica de Programes a la seu
Albert Recarens, tècnic de Comunicació
Gloria Arquillo, tècnica de Gestió de Subvencions (a partir 
d’octubre, en substitució de Marta Abad)
Josep Peris, tècnic de Gestió Econòmica (a partir de novembre, 
en substitució d’Àngels Solà)
Sandra Campañón, administrativa

* A temps parcial

Personal sobre el terreny
Ilaria Ravai, coordinadora del programa Ulls del Sàhara sobre 
el terreny
Jaime N. Camacho, representant d’Ulls del Món a Bolívia
Mayka Balaguer, coordinadora del programa Ulls de 
Moçambic sobre el terreny
Eugenio Langa, logístic del programa Ulls de Moçambic sobre 
el terreny

Delegats territorials
Kike Otaegui, delegat d’Ulls del Món al País Basc
Rosario Martínez, delegada d’Ulls del Món a la Comunitat 
Valenciana
Lelo Méndez, delegada d’Ulls del Món a Andalusia
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Col·laboradors locals
Ahmedu Abba · Fatma Abdi · Luali Abdi · Mohamed Abed ·
Hasana Ahmed · Mulay Ahmed · María Luz Alí · Ahmedu
Azman · Mahfud Azman · Abdelfatah Chej · Anita Felizarda 
Elias · Marisol González · Verónica Guata · Mohamed
Habitna · Saad Hadu · Hamudi Hametu · Zaim Larosi · Betoula 
Lazrag · Mahamud Lehbib · Jatri Lekbir · Mohamed Mahfaud · 
Abdu Mohamed · Ammu Mohamed · Dish Mohamed · Hamdy 
Mohamed · Hamudi Mojtar · Mohamed-Said Mohamed · 
Wadad Mohamed · Adelina Pedro · Roxana Rios · Erika
Ross · Bachir Salek · Mulay Salim · Chebi Sidahmed · Miguel
Siquice · Lefquir Takio · Juana Tapia · Sergio Valente

Voluntaris 2007

Oftalmòlegs
Rubén Ángeles · Pedro Arbona · Elena Arrondo · Rebeca 
Atienza · José Azogue · Guillermo Alfredo Bianchi · Franz 
Buitrago · Pablo Germán Cabello · Begoña Campos · Maribel 
Canut · Ricardo Casaroli · Borja Corcóstegui · F. Xavier 
Corretger · Laura Cortázar · José M. Diéguez · M. Elva Dorado ·
Fabiola Eder · Daniel Elies · M. Victoria Fernández · Iñaki 
Genua · Lurdana Gomes · Mireia Jornet · Conxita Larena · 
Ljubica Marasovic · Jesús Martín · Ferran Mascaró · Elena Milla ·
Rafael Montero · María Moreno · Andrés Müller-Thyssen ·
M. Isabel Nieto · M. Teresa Noguer · José Ignacio Ostolaza ·
M. Jesús Pérez · Joan Prat · Josep M. Rafart · Bernardo
Sánchez · Josep Torras · Jesús Torres · Ana Wert

Metges
Begoña Campos · Shirley Cuentas  · Maria Mercè Franch · 
Luis Alberto Pereira · Alfons Sancho

Anestesistes
Cristina González · David Singer

Infermeres / instrumentistes
Susana Agra · Lola Carralero · Carme Castel · Izaskun Ferrer ·
M. del Carmen García · M. Pilar Gascón · Tanit Iglesias · 
María Jiménez · Gladis Ruth Julián · Zaida López · Lelo

Méndez · Lourdes Rebollo · María Sánchez · Nekane
Sanz · Martxeli Seco · Anna Tarragó · Natalia Zapiraín · 
Mariví Zubizarreta

Òptics / optometristes
Anabel Baile · Mònica Boluda · Vanesa Budi · Maribel Espino ·
Rubén Fernández · José Conchi García · Hussein Mohamed · 
Carlos Pla · Patricia Saavedra · Laura Ventosa · Salvador Vidal

Tècnics d’equipaments
Jesús Barragán · José Luis Royo

Tècnic en pròtesi ocular
Javier Laiseca

Logístics
Txema Sorozabal · Carlos Torre

Professionals no sanitaris
Núria Andreu · Manel Esclusa · Patrícia Fernández- Deu · Noelia 
Jiménez · Adrià Lorente · Laura Parrilla · Elisenda Pons ·
Marta Serra · Isabel Torres · Conchi Varela · Marc Vilà · Glòria 
Vives

Gràcies 
als 690 professionals 

que heu mostrat el vostre 
interès a col·laborar amb Ulls 

del Món, tant als qui us heu 
implicat en les activitats com
als qui l’any 2007 no hi

heu pogut participar 
directament.
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Personal sobre el terreny

© Ferran Garcia/Ulls del Món



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.

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.

XARXA INTERNACIONAL

Ulls del Món ha seguit, al llarg de l’any 2007, sumant 
esforços amb les entitats internacionals que treballen per 
eradicar la ceguesa evitable abans de l’any 2020 dins 
del programa VISIÓ 2020: EL DRET A VEURE-HI. Es tracta 
d’una iniciativa conjunta de l’Organització Mundial de la 
Salut i de l’Agència Internacional per a la Prevenció de 
la Ceguesa (IAPB, sigles en anglès), de la qual Ulls del 
Món forma part del Consell Assessor.

© Manel Esclusa/Ulls del Món



ULLS DEL MÓN ACTUA:
PROGRAMES DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

SÀHARA

BOLÍVIA MOÇAMBIC

GAZA (PALESTINA)
MALÍ

Obrim els ulls als països pobres

© Elisenda Pons/Ulls del Món
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PAÏSOS

ULLS DEL SÀHARA

Després de més de 30 anys, el conflicte del Sàhara Occidental segueix 
sense resoldre’s. Malgrat la designació de Peter van Walsum com a enviat 
de Nacions Unides a la zona, la celebració del referèndum d’autodeterminació
previst en el Pla Baker encara no té un calendari definit.

Als campaments estan incrementant les desigualtats socials, com a conseqüència 
del naixement d’una economia informal, i la població jove està emigrant 
a la recerca d’una millor qualitat de vida als països del primer món.

Programa: Atenció oftalmològica i òptica a la població sahrauí; consulta, 
intervencions quirúrgiques, prevenció i formació.

Ubicació: Campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria.

Condicions sanitàries i oftalmològiques: Les deficiències alimentàries i la degradació en els àmbits de la salut i l’educació 
provoquen un deteriorament de les condicions de vida dels refugiats sahrauís que es concreta en retards en el creixement 
infantil, desnutrició crònica i anèmia, entre d’altres. La sanitat sahrauí depèn absolutament de l’ajuda exterior i les activitats 
vinculades als projectes no poden ser sostenibles si no és per la presència d’ONG i d’altres organismes internacionals.

Actor local: Servei d’Oftalmologia del Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD).

Beneficiaris: Persones amb problemes oculars que es dirigeixen als serveis de salut locals amb la finalitat de ser visitades 
o intervingudes, així com els nens i nenes en edat escolar que són revisats i els professionals sanitaris sahrauís que reben 
formació.

ULLS DE MOÇAMBIC 

Malgrat les millores en l’àmbit social i econòmic dels darrers anys, Moçambic segueix 
sent el sisè país amb un índex de desenvolupament més baix, segons el Programa 
de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Més del 70% de les persones 
viuen per sota el llindar de la pobresa i el país segueix sent dependent de l’ajuda 
exterior.

El creixement econòmic i els avenços en termes de desenvolupament s’han concentrat 
a la zona de Maputo i en les ciutats de les províncies del sud, generant unes desigualtats 
regionals molt agudes. Els serveis sanitaris han millorat a través de la rehabilitació i 
reconstrucció d’unitats sanitàries, la formació de recursos humans i l’extensió de la 
xarxa de cobertura; tanmateix, subsisteixen enormes carències.

Programa: Atenció oftalmològica i òptica (assistència, prevenció, formació i equipament) 
a la província d’Inhambane i a l’Hospital Central de Maputo.

Ubicació: Província d’Inhambane i ciutat de Maputo.

Condicions sanitàries i oftalmològiques: Els habitants de Moçambic viuen en condicions 
poc saludables: gairebé la meitat de la població no té accés a aigua potable i l’esperança de vida és inferior als 50 
anys. Hi ha importants dèficits sanitaris i oftalmològics, amb 180.000 cecs i més de 700.000 persones amb problemes 
oculars. Un dels reptes és la posada en marxa del Pla Nacional d’Oftalmologia, aprovat el 2007 pel Ministeri de Salut 
i que ha de permetre reduir la ceguesa a través del control de les principals causes de les patologies i el desenvolupament 
dels recursos humans i infraestructures.

Actor local: Ministeri de Salut de la República de Moçambic i Direcció Provincial de Salut d’Inhambane.

Beneficiaris: Persones de la província d’Inhambane amb problemes oculars que es dirigeixen als serveis de salut locals
per ser tractades i els professionals sanitaris d’Inhambane i de Maputo formats per la Fundació.



ULLS DE BOLÍVIA

A Bolívia els indígenes i els camperols són els grups de població més desprotegits 
i marginats en un context amb grans desigualtats socials. 

A tot el país manquen recursos i infraestructures sanitàries i la situació és encara 
més greu en les àrees rurals, davant les dificultats d’accessibilitat per les carac-
terístiques geogràfiques. 

L’any 2007 ha estat un any especialment intens en l’àmbit polític i social en el 
qual s’han reproduït les protestes dels habitants de la ciutat d’El Alto i d’altres 
localitats que ja van convulsar la societat l’any 2006. Qüestions com la llei 
d’hidrocarburs o la reforma constitucional han incrementat la tensió en la vida 
política i social del país.

Programa: Atenció oftalmològica i òptica a la població d’El Alto; consulta, 
intervencions quirúrgiques, formació i prevenció.

Ubicació: Ciutat satèl·lit d’El Alto i Institut Nacional d’Oftalmologia de La Paz. 

Condicions sanitàries i oftalmològiques: El 70% de la població d’El Alto es troba en situació de pobresa i pateix 
discriminacions a causa de pautes culturals, lingüístiques i educatives. Els factors sociodemogràfics i mediambientals del 
municipi (nivells extrems de radiació solar a causa de l’altitud de la zona, aire amb quantitats mínimes d’oxigen, etc.) 
deixen la població en una situació crítica respecte a la salut oftalmològica.

Actors locals: 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, Societat Boliviana d’Oftalmologia.

Beneficiaris: Població en situació de pobresa del municipi d’El Alto i la seva àrea d’influència que requereix atenció 
oftalmològica i que es dirigeix als serveis de salut per ser tractada. També els professionals sanitaris locals i les persones 
que assisteixen a les sessions de sensibilització i de prevenció ocular.

GAZA (PALESTINA)

Les activitats del programa Ulls de Gaza han estat suspeses un any més atès el conflicte polític i bèl·lic que es viu a la 
zona de Palestina. Tot i això, durant el 2007, Ulls del Món ha donat suport a les activitats de dotació de material mèdic
a l’Hospital Europeu de Gaza realitzades per l’Ajuntament de Barcelona.

MALÍ

El mes de desembre de 2007 Ulls del Món ha realitzat un viatge d’identificació a Malí per tal de conèixer la situació 
del país africà en matèria de salut oftalmològica.

Malí és el cinquè país amb un índex de desenvolupament humà més baix segons el Programa de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament (PNUD). Tot i que la situació política s’ha estabilitzat des de l’any 1995, els problemes de 
pobresa a Malí són de caràcter estructural. El país depèn fortament de l’ajuda internacional i té un sector agrícola molt 
vulnerable als canvis i les sequeres reiterades.

Al llarg del viatge i de les diferents reunions dutes a terme amb les autoritats sanitàries locals i el col·lectiu de professionals 
d’oftalmologia, Ulls del Món ha recopilat dades sobre ceguesa i atenció ocular de la població i està estudiant la 
possibilitat d’iniciar l’any 2008 un projecte de cooperació al desenvolupament oftalmològic a la regió de Mopti.

10
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ACTIVITATS I RESULTATS

Les activitats d’Ulls del Món de l’any 2007 s’han centrat principalment en la formació del personal d’oftalmologia 
local, en la prevenció de les patologies oculars i en la dotació dels centres de salut. En aquest sentit, s’han mantingut 
i fins i tot en algun projecte reduït, el nombre de comissions de caràcter quirúrgic, si bé atesa la reorganització i
major racionalització dels recursos, s’han obtingut resultats similars als de l’any 2006.

L’objectiu d’Ulls del Món ha estat, en aquest sentit, avançar en la sostenibilitat dels projectes per tal que els serveis 
sanitaris de cada territori es responsabilitzin de la planificació i gestió de les diferents línies d’intervenció destinades 
a la prevenció i el tractament de la ceguesa evitable.

11

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

Activitats a Malí

TOTAL

Médiques

5*

3

4

-

12

Distribució de comissions per programes i actuació:

Formació

3

6

4**

-

13

Prospecció, preparació, 
seguiment i avaluació

1

1

1

1

4

* S’hi inclouen dues comissions de revisió ocular infantil i una de consulta als territoris alliberats
** S’hi inclouen tres cursos de formació per videoconferència

TOTAL

9

10

9

1

29

© Elisenda Pons/Ulls del Món
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ATENCIÓ DE LES NECESSITATS OFTALMOLÒGIQUES BÀSIQUES

* S’hi inclouen 1.940 refraccions realitzades en el marc de campanyes de prevenció

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

TOTAL

Consultes i refraccions

3.099*

2.634

5.567

11.300

Distribució de pacients per programes i tipus d’atenció oftalmològica:

TOTAL TRACTAMENTS

3.363

3.171

5.816

12.350

Intervencions quirúrgiques

264

537

249

1.050

CONSULTES I REFRACCIONS

En el marc del programa Ulls del Sàhara, s’han dut a terme un total 
de 3.099 consultes i refraccions, de les quals 1.940 s’han realitzat 
en les comissions de revisió ocular infantil, mentre que les 1.159 
restants han tingut lloc a l’Hospital Nacional de Rabuni durant les 
comissions medicoquirúrgiques. S’ha realitzat un seguiment exhaustiu 
dels pacients visitats, utilitzant la cartilla oftalmològica, els registres 
de consulta i la base de dades de pacients, basada en el codi 
internacional marcat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 
pel que fa als camps de patologies i procediments quirúrgics.

Del total de 2.634 consultes i refraccions efectuades a Moçambic, 
2.482 han tingut lloc a l’Hospital Provincial d’Inhambane, on s’ha 
passat visita a 1.980 persones i s’han fet 502 segones visites. En 
molts casos, la massiva assistència de pacients ha obligat a elaborar 
llistes d’espera. També s’ha reforçat la coordinació amb els districtes, especialment amb el de Massinga, per així facilitar 
l’accés de les persones al centre. D’altra banda, en el marc dels cursos de formació a l’Hospital Central de Maputo, s’han 
fet 113 consultes i 39 segones visites.

En relació amb les comissions desplaçades a Bolívia, la xifra total de consultes i refraccions ha estat de 5.567 (3.349 
consultes i 2.218 refraccions). Les cataractes han estat les patologies més freqüents, però també s’han registrat casos de 
pterigion, glaucoma i retinopaties. A banda de l’atenció realitzada a l’Hospital Municipal Bolivià Holandès, la Fundació 
s’ha desplaçat a 16 comunitats de l’altiplà bolivià, on s’ha fet seguiment als pacients operats en les comissions i s’ha 
visitat i derivat aquelles persones que ho han necessitat.

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

Als campaments sahrauís, s’han realitzat 264 intervencions a l’Hospital 
Nacional de Rabuni, de les quals un 80% han estat de cataractes. 
A Moçambic, la xifra s’ha situat en 537, de les quals 480 s’han 
dut a terme a l’Hospital Provincial d’Inhambane en el marc de les 
comissions mèdiques, mentre que les 57 restants han estat a pacients 
de l’Hospital Central de Maputo. Gairebé la meitat dels casos han 
estat relacionats amb la patologia de cataractes, tot i que també 
n’hi ha hagut referents a conjuntivitis i glaucoma. Pel que fa a l’Hospital 
Municipal Bolivià Holandès, en el marc de les comissions 
medicoquirúrgiques s’han registrat 249 operacions, la majoria d’elles 
a pacients d’edat avançada.

© Núria Andreu/Ulls del Món
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ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS TÈCNIQUES LOCALS

BEQUES I ESTADES FORMATIVES

Aquest 2007 el sahrauí Khalil Khatri ha 
finalitzat el seu procés de formació. El metge, 
que s’ha especialitzat en oftalmologia a 
l’Hospital de l’Esperança de Barcelona gràcies 
a la beca atorgada per la Fundació, ha 
superat l’examen final de l’especialitat a 
l’Institut Superior de Ciències Mèdiques de 
l’Havana, a Cuba. Es preveu que el Dr. Khatri 
torni el 2008 als campaments de refugiats 
per dur a terme la seva tasca professional 
en diferents períodes de l’any.

Per la seva banda, Abel Dos Santos Polaze 
ha realitzat el segon any de beca en 
l’especialitat d’oftalmologia. El metge 
moçambiquès ha alternat un període de vuit 
mesos formant-se a l’Hospital de l’Esperança, 
amb un altre de quatre mesos de residència 
a Moçambic. Així mateix, la Dra. Margarida 
Chagunda, metge resident de l’Hospital 
Central de Maputo, s’ha desplaçat a 
Barcelona, en el marc d’una beca del Ministeri d’Assumptes Exteriors facilitada per la Fundació Ulls del Món i s’ha format 
a l’Institut de Microcirurgia Ocular en un pla de capacitació, de 6 mesos de durada.

Pel que fa al programa de Bolívia, s’ha atorgat una beca de tres mesos a l’oftalmòleg José Carlos Morote Román per 
realitzar una estada formativa a l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona, on s’ha especialitzat en cirurgia de
cataracta per facoemulsificació, coneixements que es preveu que apliqui al sistema sanitari públic del país. També s’ha 
promogut l’especialització en oftalmologia de dos residents de l’Institut Nacional d’Oftalmologia, Shirley Cuentas i Luis 
Alberto Pereira, que el 2007 han iniciat els seus estudis a La Paz i a qui Ulls del Món donarà suport durant els tres anys 
que duri la seva formació.

CURSOS PER VIDEOCONFERÈNCIA (CYBERCAMPUS ULLS DEL MÓN)

Per segon any, Ulls del Món ha apostat per la formació a distància en el programa Ulls de Bolívia, iniciativa que s’ha 
potenciat amb l’organització de tres cursos, que han permès a una vintena d’oftalmòlegs i estudiants d’oftalmologia formar-
se en les subespecialitats de glaucoma, facoemulsificació i neuroftalmologia. 

A banda, s’ha realitzat, també a través de videoconferència, una sessió sobre queratoplàstia en motiu del XXII Congrés 
Bolivià d’Oftalmologia, responent a una invitació de la Societat Boliviana d’Oftalmologia.
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FORMACIÓ SOBRE EL TERRENY

Els 13 tècnics d’òptica de les diferents wilaies que integren la plantilla 
dels campaments sahrauís han seguit la seva formació. Així, han rebut un 
curs en nocions bàsiques d’oftalmologia, centrat en la patologia del glaucoma 
i també se’ls han transmès nocions bàsiques d’oftalmologia pediàtrica i 
de salut ocular, en el marc de les comissions de revisió ocular infantil. Com 
a mecanisme complementari a aquesta formació, l’any 2007 s’ha posat 
en marxa un pla de control de qualitat dels centres de consulta i taller, 
que ha servit per avaluar el funcionament i l’efectivitat del treball dels tècnics, 
amb una valoració general molt positiva. Durant les comissions 
medicoquirúrgiques també s’han format dos infermers de l’Hospital Nacional 
de Rabuni en instrumentació i tècniques d’anestèsia.

A Moçambic, la formació s’ha centrat a l’Hospital Central de Maputo i 
ha anat dirigida als oftalmòlegs i residents locals (la plantilla l’integren 
uns vuit professionals), que han rebut sessions teòriques i pràctiques sobre 
les disciplines d’òrbita i oculoplàstia, retina clínica i pròtesi ocular. També 
s’han organitzat dos cursos de manteniment d’equipaments, dirigits als tècnics 
de manteniment i al personal d’infermeria (amb sis assistents), que en el 
segon cas ha tractat aspectes relacionats amb el funcionament, el muntatge 
i la neteja dels equipaments d’oftalmologia.

La formació in situ ha tingut un paper destacat en el programa Ulls de 
Bolívia 2007. A través de les comissions, els voluntaris de la Fundació 
han transmès coneixements pràctics al personal de l’Hospital Municipal 
Bolivià Holandès. Concretament s’han format set professionals: dues infermeres 
en instrumentació, tres oftalmòlogues en cirurgia oculoplàstica i cirurgia 
de cataracta per facoemulsificació, així com dos metges residents de l’Institut Nacional d’Oftalmologia (INO) en diagnòstic 
i atenció de pacients en oftalmologia. També hi ha hagut formació teòrica, a través d’una xerrada sobre cirurgia oculoplàstica 
en el marc d’una comissió mèdica, on han assistit una vintena de professionals de l’INO.

D’altra banda, s’ha iniciat el procés de formació d’un metge rural de la comunitat de Quime, a qui els voluntaris d’Ulls 
del Món han aportat coneixements teòrics i pràctics sobre salut ocular bàsica.

“Força para frente Olhos do Mundo

Na luta contra a cegueira evitável

Força para frente sempre sem cessar”.

Aquesta és la tornada de la cançó que Julian Felizberto Manganhe ha composat per la 
Fundació l’any 2007. El tema l’han interpretat els nens i nenes del Posto Social de Alegria, 
a Guava (Maputo), que són fills, germans i companys de pacients d’Ulls del Món.

Julian, de 40 anys i resident al barri ferroviari de Mahotas a Maputo, sap el que és patir 
problemes oculars en primera persona. I és que, amb 23 anys, va perdre completament 
la visió per unes cataractes mal diagnosticades i tractades massa tard.

Explica que ha accedit a composar la cançó d’Ulls del Món “per contribuir a la 
sensibilització de la gent i així aconseguir que visitin els hospitals. Jo he perdut la vista 
per unes cataractes, però avui en dia aquesta malaltia es pot curar”. Julian reconeix el 
treball desenvolupat per la Fundació a terres moçambiqueses: “Eviten situacions com la 
meva. Realment la meva vida és difícil. Sóc una persona sense feina i amb responsabilitats 
familiars. Tinc alguns coneixements però mai els he pogut demostrar per falta d’oportunitats”.
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DOTACIÓ DELS CENTRES DE SALUT OCULAR

MATERIAL, EQUIPAMENT I INSTRUMENTAL

Ulls del Món ha dotat els hospitals de referència de cada programa amb els equipaments necessaris per a completar 
les unitats oftalmològiques i ha aportat l'instrumental i el material fungible per garantir-ne el funcionament, en la recerca 
de la progressiva sostenibilitat.

A banda dels centres sanitaris de referència, també s’ha dotat l’Hospital General de Chicuque (Moçambic) i la consulta 
primària de Quime (Bolívia) amb material mèdic i medicaments, la qual cosa ha de servir per ampliar geogràficament 
l’atenció oftalmològica en aquests dos països. Durant l’any, la Fundació ha subministrat recanvis i ha facilitat la revisió 
periòdica dels equipaments, aquesta última activitat de la mà de tècnics voluntaris, que a més han realitzat formació al 
personal local en aquest àmbit.

L’enviament de material i equipament s’ha potenciat durant el període de comissions, la qual cosa ha permès als professionals 
desplaçats sobre el terreny poder realitzar les visites i intervencions quirúrgiques amb les màximes garanties. A tall d’exemple, 
cal destacar que a l’Hospital Provincial d’Inhambane s’ha donat material per a 2.000 consultes i 600 cirurgies.

Durant l’any 2007 també s’ha aportat material i equipament no oftalmològic a les infraestructures ja existents: una nevera 
per a la correcta conservació dels medicaments a la sala d’operacions de Hospital Nacional de Rabuni, així com vitrines 
i una prestatgeria per a emmagatzemar el material quirúrgic i mampares per a reorganitzar l’espai de consulta de l’Hospital 
Municipal Bolivià Holandès.

INFRAESTRUCTURA

La principal actuació en infraestructura a 
terres sahrauís ha estat la construcció d’un 
nou espai de consulta a l’hospital de Dajla, 
obra que ha estat finançada per la 
Fundació juntament amb Médicos del 
Mundo i que ha permès destinar a taller 
l’espai contigu a l’òptica. 

Ulls del Món també ha donat suport per 
a habilitar el pavelló on s’ha traslladat el 
Servei d’Oftalmologia de l’Hospital 
Provincial d’Inhambane i s’han posat les 
bases per a la creació del taller d’òptica 
en aquest centre.
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1.165 ulleres de presbícia, 509 ulleres 
amb recepta, 1.270 ulleres de sol

Ulls del Sàhara

Equipament i instrumental oftalmològic

1 làmpada de fenadura, 1 facoemulsificador, 
3 oftalmoscopis directes, 2 foròpters, 2 
plantilladores, 2 cilindres creuats, 1 mànec de 
retinoscopi

3.260 ulleres de presbícia, 60 ulleres 
muntades amb graduacions especials, 
1.978 ulleres de sol, 1.619 muntures, 
1.500 lents en brut

1 visor d’ajudant per a microscopi quirúrgic _

1 facoemulsificador, 6 optotips, 2 ulleres de 
prova, 1 quadre didàctic d’oftalmologia

Material òptic

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

© Núria Andreu/Ulls del Món



PREVENCIÓ DE PATOLOGIES OCULARS

REVISIONS OCULARS

Ulls del Món ha dut a terme la revisió ocular dels alumnes de primària dels 
campaments de refugiats sahrauís; concretament, ho ha fet a les escoles de 
primària de les wilaies de l’Aaiun i Dajla, a les escoles especials de Dajla i 
Smara i a les escoles de cecs de Dajla. En total s’han revisat 1.940 nens i nenes, 
dels quals 133 han presentat patologies, per a les quals han rebut tractament, 
mentre que 131 han presentat defectes refractius que s’han corregit amb ulleres. 

ACTIVITATS DE PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

En el marc d’aquestes comissions de revisió ocular infantil, s’han realitzat cinc 
xerrades dirigides als nens i nenes de les escoles de Dajla per tal de millorar la 
prevenció de les malalties oculars infantils.

A Moçambic, s’han organitzat diferents cursos sobre salut ocular bàsica dirigits 
als triagems, que han adquirit els coneixements per fer una primera selecció 
de pacients i la consegüent derivació de casos. S’han dut a terme dos cursos 
per als triagems de la xarxa sanitària de la província d’Inhambane, amb l’assistència 
de 25 alumnes i un curs al districte de Jangamo, on han assistit quatre triagems.

Aquest últim curs ha format part d’un pla pilot de formació de professionals en 
prevenció i sensibilització a Jangamo, que també ha inclòs la capacitació de 
sis agents de salut comunitaris. Es tracta de persones que estan en contacte 
directe amb la població, a qui visiten regularment a domicili per tal d’informar-

los sobre diferents temes, com ara la salut ocular.

També s’han impartit 30 xerrades sobre cures postoperatòries adreçades als pacients de l’Hospital 
Provincial d’Inhambane i als seus familiars. I s’han editat 1.000 pòsters sobre salut visual per a 
la seva distribució als centres de salut d’Inhambane; materials que incorporen consells bàsics per 
tal de prevenir malalties oculars entre la població.

Pel que fa al programa Ulls de Bolívia, s’han dut a terme vuit xerrades de sensibilització en salut 
ocular, tant al municipi d’El Alto com en altres comunitats rurals. Hi ha participat un total de 890 
persones, entre grups de mares, veïns, associacions d’adults, etc. En les xerrades s’han distribuït 
fullets sobre salut visual elaborats per Ulls del Món (s’ha realitzat una tirada de 100.000 exemplars), 
els quals recullen consells bàsics de salut oftalmològica, incidint en la necessitat de visitar l’especialista.

ELABORACIÓ D’ESTUDIS

En el marc del programa Ulls del Sàhara, s’ha dut a terme un estudi pilot de prevalença de les principals patologies 
oculars que causen ceguesa. L’estudi ha estat planificat per un oftalmòleg i una epidemiòloga, i les dades s’han recollit 
sobre el terreny a càrrec d’una oftalmòloga i d’un òptic local. Es preveu que el treball complet s’implementi al llarg de 
l’any 2008.

També s’ha realitzat una enquesta a les llevadores tradicionals de les wilaies de Dajla i l’Aaiun, que ha constatat el baix 
nivell de coneixement que tenen sobre la detecció de patologies congènites que causen ceguesa. Així mateix, s’ha dut 
a terme una enquesta a la població, que ha confirmat la influència que la medicina tradicional té als campaments.

A Bolívia s’ha iniciat un estudi sobre les possibilitats d’atenció oftalmològica als centres de salut d’El Alto i la seva àrea 
d’influència, que ha de servir per definir les línies estratègiques futures pel que fa a sanitat ocular. El treball l’han realitzat 
les treballadores socials de l’Hospital Municipal Bolivià Holandès, que han registrat les dades d’uns 120 centres de salut 
públics i privats. També s’ha dissenyat un estudi de prevalença de patologies oculars a la població d’El Alto, treball que 
es realitzarà durant el 2008 i que anirà a càrrec dels residents de l’INO, sobre la base d’unes 12.000 històries clíniques 
corresponents als pacients que han estat tractats al Servei d’Oftalmologia.
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DIVULGACIÓ DE LA REALITAT OFTALMOLÒGICA

Al llarg de l’any 2007 Ulls del Món ha acostat la realitat oftalmològica dels països pobres a la societat del nostre entorn, 
informant, de forma exhaustiva i rigorosa, sobre la situació de la salut ocular en diferents territoris i la vinculació de les 
deficiències sanitàries existents amb la pobresa.

Concretament, Ulls del Món ha estat present en fòrums professionals relacionats amb la salut oftalmològica celebrats a 
Catalunya, l’Estat espanyol i Portugal, aportant informació i material de difusió als participants de cadascun dels congressos.

La Fundació també ha pres part en taules rodones sobre cooperació en matèria de salut i ha impartit xerrades de 
divulgació, tant adreçades a professionals sanitaris com a altres persones interessades en el desenvolupament sanitari dels 
països pobres.
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Obrim els ulls a la societat

Activitat

Congrés de la Societat 
Espanyola d’Oftalmologia

Fòrum de la Reial Acadèmia 
de Medicina

Xerrada sobre precarietat 
oftalmològica als països pobres 
i conseqüències en la qualitat 
de vida de les persones

Congrés Internacional per a la 
Prevenció de la Ceguesa a 
Països en Desenvolupament

Ponent

Dr. José Juan 
Martínez Toldos

Dr. Borja 
Corcóstegui

Dr. Andrés Müller-
Thyssen

Dr. Andrés Müller-
Thyssen

Data

29 setembre

9 octubre

10 octubre

27 octubre

Lloc

Las Palmas de 
Gran Canària

Barcelona

Sant Sebastià

Logronyo

LA MIRADA D’ULLS DEL MÓN:
CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ

Congrés

Congrés de la Societat Espanyola 
d’Oftalmologia

Congrés Internacional per a la 
Prevenció de la Ceguesa a Països 
en Desenvolupament

Congrés de la Societat Portuguesa 
d’Oftalmologia

Congrés de Cirurgia Refractiva 
Internacional

Lloc

Las Palmas de Gran Canària

Logronyo

Porto

Barcelona

Data

27-29 setembre

26-27 octubre

6-8 desembre

14 desembre
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CAMPANYES DE PRESA DE CONSCIÈNCIA 

Durant el 2007 Ulls del Món ha promogut la reflexió i la presa de consciència de la ciutadania entorn a les necessitats
en sanitat ocular en què es troben milers de persones al món a través de dues exposicions fotogràfiques.

Títol

“Obrint els Ulls al Món. 
Cinc anys de lluita contra la 
ceguesa evitable al Sàhara”

“Ulls d’Inhambane”

Autor

Manel Esclusa 
Núria Andreu

Elisenda Pons

Lloc

La Pedrera, Barcelona

Fundação Gulbenkian, 
Lisboa

Museu Torre 
Balldovina, Santa 
Coloma de Gramenet

Sala de Cultura, 
Abrera

Data

13 març
- 9 abril

23 març 
- 1 abril

11-29 abril

29 nov.
- 19 des.

INTERNET I IMPACTE EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Ulls del Món ha estat present als principals mitjans de comunicació catalans, de l’Estat espanyol i també de Portugal. 
Destaca, especialment, l’emissió, amb motiu del Dia Mundial de la Visió (celebrat el dia 11 d’octubre), d’un espot de
televisió i una falca de ràdio que posaven de manifest la tasca de cooperació de la Fundació. 

També ha tingut especial rellevància l’aparició d’Ulls del Món al programa 
El Matí de Catalunya Ràdio, presentat per Antoni Bassas, que el mes 
d’abril es va emetre des de Moçambic per donar a conèixer la situació
humanitària del país i tractar sobre la cooperació catalana.

Així mateix, la Fundació ha publicat les principals informacions relatives 
a la tasca desenvolupada en el web (www.ullsdelmon.org) i en el butlletí 
informatiu tramès trimestralment i per correu electrònic als voluntaris,
associats, col·laboradors i cofinançadors de la Fundació.
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ESDEVENIMENTS I TROBADES SOLIDÀRIES 

Ulls del Món ha fomentat el compromís i la participació solidària de l’opinió pública envers el desenvolupament oftalmològic 
de les societats més vulnerables del món organitzant i participant en activitats adreçades a fidelitzar i incrementar el nombre 
de persones vinculades i interessades en la tasca de la Fundació, com ara la celebració conjunta del sisè l’Aniversari d’Ulls 
del Món, entre els membres del Patronat, de l’Equip Operatiu i els col·laboradors i voluntaris, que es van poder desplaçar 
al Parlament de Catalunya el dia 4 de juliol.

© Caixa Catalunya
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Ulls del Món ha rebut el dia 11 de novembre de 2007 el Premi 
ONCE Catalunya a la Solidaritat i la Superació en reconeixement 
per la feina realitzada d’atenció a les persones amb discapacitats 
oftalmològiques als països més necessitats. 

Miguel Carballeda, president d’ONCE, lliurant el premi a 
Núria Ramon, directora general d’Ulls del Món

LA NIT DELS ULLS DEL MÓN

Per primera vegada la Fundació ha organitzat el sopar anual de sensibilització, rendició de comptes i 
recaptació de fons fora de l’Estat espanyol. A Noite dos Olhos do Mundo s’ha celebrat al Centre Cultural 
Belem de Lisboa, el dia 16 de novembre de 2007, i ha comptat amb la participació de representants 
d’administracions, institucions i empreses portugueses, així com amb el suport de dues prestigioses organitzacions
lusòfones: la Fundació António Champalimaud i la Fundació Calouste Gulbenkian.

Al sopar hi han contribuït 263 persones i hi han assistit unes 
180, que han conegut de la mà dels representants d’Ulls del 
Món les principals activitats realitzades al llarg de l’any i els 
resultats assolits. En l’acte solidari, conduït pel periodista Julio 
Isidro, també hi ha participat la reconeguda cantant de fados, 
Katia Guerreiro i ha pres la paraula el popular Dr. Marcelo 
Revelo de Sousa.

Fotos: © Rui Ochoa/Ulls del Món

© Delegació territorial ONCE Catalunya
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PROGRAMES D’ACTUACIÓ	

Cooperació al desenvolupament		
Tractament oftalmològic
Dotació de material i equipament 
Formació
Estudis i campanyes de prevenció
Coordinació tècnica, avaluació i seguiment sobre el terreny
Prospecció nous programes

Sensibilització     
Difusió externa i campanyes de sensibilització	
Despeses operacionals

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS	

Captació de fons

Serveis centrals					
Patronat				

TOTAL DESPESES

PROGRAMES D’ACTUACIÓ	

Cooperació al desenvolupament		
Tractament oftalmològic
Dotació de material i equipament 
Formació
Estudis i campanyes de prevenció
Coordinació tècnica, avaluació i seguiment sobre el terreny
Prospecció nous programes

Sensibilització     
Difusió externa i campanyes de sensibilització	
Despeses operacionals

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS	

Captació de fons

Serveis centrals					
Patronat				

TOTAL DESPESES

INGRESSOS PÚBLICS				

Patrons institucionals fundacionals			
Altres institucions 				

INGRESSOS PRIVATS				
Empreses i entitats				  	   
Adherits						
Donants esporàdics				
Donacions de material i equipament			
Ingressos de “La Nit”				    	   
Altres ingressos				    	    

TOTAL INGRESSOS

44,9% 55,1%

83,1% 16,9%

ingressos públics ingressos privats

despeses de programes d'actuació despeses 
d’administració i 
captació de fons

*Es preveu aplicar als programes d’actuació de l’any 2008 el romanent positiu de l’exercici 2007.

624.745,88

200.460,00
424.285,88

767.755,59

474.693,24
24.816,36
79.859,20
23.091,79

157.306,09
7.988,91

1.392.501,47

INFORME ECONÒMIC
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926.089,15

775.380,59
103.987,97
310.163,34

63.946,60
5.055,68

289.121,41
3.105,59

150.708,56
58.640,33
92.068,23

188.100,21

12.321,42

172.311,05

3.467,74

1.114.189,36



Al llarg de l’any 2007 s’han establert noves aliances 
amb empreses, particulars i entitats solidàries que han 
afavorit el desenvolupament de les activitats de cooperació 
i han permès enfortir la presència i el suport social a Ulls 
del Món de la societat catalana, espanyola i portuguesa.

COFINANÇADORS PÚBLICS

Patrons fundacionals

Ajuntaments
Ajuntament d’Abrera · Ajuntament d’Arenys de Munt · Ajuntament 
de Cambrils · Ajuntament de La Bisbal d’Empordà · Ajuntament 
de L’Escala · 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 públics

Corporació Sanitària de Barcelona · Institut Municipal d’Assistència 
Sanitària · Servei Català de la Salut

ORGANITZACIONS COL·LABORADORES

Entitats col·laboradores

Laboratoris i organitzacions vinculades amb 
l’àmbit de la salut
AJL · Alcon Cusí · AMO · Bloss Group · Braun Medical · Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona · Corneal · Dicogaf · Digemsa ·
Etnia Barcelona · Eurooptica · Farma-Lepori · Fundació Jesús
Serra · Fundación para la Cooperación y Salud Internacional 
Carlos III · Hoya Lens · Institut Català de la Retina · Instituto de 
Oftalmología Avanzada · Laboratori Aragó · Medical Mix · 
Productos Loring · Rayner · Reymon · Sangüesa · Sofymed · 
Sucesores de P. Molina · Suministros Hospitalarios · Sunoptic · 
Topcon · Tuscania Occhiali · Yodel Internacional 

Altres organitzacions que hi donen suport
Arena Shots · Associació de Veïns de Sant Narcís · Bancaja · Bazar
Internacional de Luxemburg · Bufet Bergós · Caja Madrid ·
Catalana d’Iniciatives · Cerclemon · Consorci per a la Norma-lització 
Lingüística · Consulmóvil · Dream Team · Fundació Antoni Serra 
Santamans · Fundació Miarnau · Fundació Privada Girbau ·
Fundació Privada Matias Gomà Serra · Fundació Raval Solidari ·
Fundación Alicia Koplowitz · Grup Solidari Palau Tordera · Hoteles 
Ercilla · MRW · Pere Rius · Techno Trends · UOC/Campus per 
la Pau i la Solidaritat · VK Comunicación

Un agraïment molt especial als centres de salut 
oftalmològica que han facilitat que al llarg de l’any 
desenes de professionals de tot l’Estat espanyol i 
Portugal hagin participat en els programes de
cooperació de la Fundació Ulls del Món.

Agraïment publicat al 
diari Público el dia 
després de La Nit a 
Lisboa.

COFINANÇADORS I 
ORGANITZACIONS 
COL·LABORADORES

Al llarg de l’any 2007 s’han establert noves aliances amb empreses, particulars i entitats solidàries 
que han afavorit el desenvolupament de les activitats de cooperació i han permès enfortir la presència 
i el suport social a Ulls del Món de la societat catalana, espanyola i portuguesa.
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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  ·  Les yeux du monde  ·


