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VISIÓ
Ulls del món aspira a un món on no hi hagi persones cegues innecessàriament i a contribuir,
per tant, a fer efectiu el dret a la visió.

PRINCIPIS I PREMISSES D’ACTUACIÓ
Principis fonamentals

Premisses d’actuació

Humanitat

Permanència

Independència

Desenvolupament

Igualtat d’oportunitats i
equitat de gènere

Cooperació
Eficiència

Altruisme
Professionalitat
Transparència

Ulls del món és una fundació privada amb seu social a Barcelona, constituïda el 9 de juliol de
2001 i inscrita a:
· Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1568, el 18 de juliol de
2001.
· Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament, adscrit a l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), el 10 de maig de 2004.
· Registre d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Secretaria de Cooperació Exterior, amb el número 29, el 19 de juny de 2005.
· Registre de Fundacions del País Basc, el 19 de juliol de 2005.
· Registre Municipal d’Entitats de Sevilla, el 23 de gener de 2007.
· Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, el 29 de gener de 2007.
· Registre de la Prefectura de Puy-de-Dôme, França, el 27 de desembre de 2012.
· Negociat d’Associacions, Fundacions i Col·legis Professionals de Pamplona, Navarra, el 20 de
novembre de 2013.

Fotografia de coberta: © Elisenda Pons / Obrint els ulls a Bolívia
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Presentacions
Volem anar més enllà i tenir més impacte
Ulls del món som una entitat ja plenament consolidada entre les ONG de cooperació internacional
del nostre país. La nostra tasca al Sàhara, Moçambic, Bolívia i Mali té un impacte reconegut i
quantificat amb dades a la mà com les que reflectim en aquesta memòria. Però no ens podem
quedar aquí. Volem eixamplar –modestament– horitzons, tant pel que fa a reconeixement fora
de les nostres fronteres com ampliant la presència en altres països, motiu pel qual hem fet una
primera aproximació de col·laboració al Perú.
Volem ser, també, una força capaç d’incidir en els sistemes de salut dels països on som presents per donar-los suport i per
conscienciar les autoritats sobre la importància de la salut ocular i introduir-la com una prioritat als seus programes. I, cada
vegada més, posem l’accent a fer efectiu el dret a la equitat entre homes i dones, també en l’àmbit de l’atenció oftalmològica.
Perquè sabem que les inversions que es fan en les dones afavoreixen més el conjunt de la comunitat i tenen un retorn més gran,
començant pels beneficis en els seus fills i filles.
Aquests objectius són nostres i de tantes altres persones voluntàries i sòcies, a més de les institucions i empreses que ens
donen suport. Però he de fer un reconeixement especial dels professionals d’aquí i d’allà que sostenen el dia a dia de la nostra
activitat i que són els qui lluiten a peu de carrer amb el problema de la ceguesa al món.

Rafael Ribó, president

Dona i formació per accelerar les respostes a la ceguesa
Les previsions demogràfiques i de salut ens indiquen que d’aquí a trenta anys, amb el creixement
i envelliment de la població mundial, els problemes visuals afectaran gairebé el triple de persones.
Avui ja veiem com el 80% de persones amb ceguesa són majors de 50 anys i que més de la meitat
de la població afectada al món són dones que, a més, tenen una esperança de vida superior a
la dels homes. Les dades assistencials generals, en canvi, mostren que les dones utilitzen menys
els serveis de salut, amb constatacions tan escandaloses com que als països més pobres els
homes reben el doble d’atenció que les dones. Per això hem d’incidir a incrementar l’atenció a les dones, per garantir l’equitat
i alhora millorar els resultats generals de salut. Hi ha estudis que indiquen, per exemple, que si les dones s’operessin de cataractes tant com els homes, la ceguesa per aquesta causa es podria reduir més d’un deu per cent. Des d’Ulls del món també
fem campanyes específiques destinades a elles, que alhora actuen com a agents molt actius de promoció i de sensibilització.
Juntament amb el reforç de l’atenció ocular de les dones, posem l’accent en la formació del personal local femení com a forma
d’apoderament i vinculació dels projectes a les comunitats locals, fomentem la seva implicació en la sensibilització i treballem
amb associacions locals de dones en la prevenció i detecció precoç de patologies. També formem dones en òptica, oftalmologia i subespecialitats oftalmològiques. Tot suma per trencar aquest cercle viciós de pobresa, gènere i problemes de salut.

Borja Corcóstegui, vicepresident
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L’equip
CONSELL ASSESSOR

PATRONAT
Rafael Ribó Massó president i membre Comitè Executiu
Borja Corcóstegui Guraya vicepresident i membre Comitè Executiu
Núria Ramon Garcia directora general i membre Comitè Executiu
Vicenç Capdevila Cardona secretari i membre Comitè Executiu
Josep Antoni Pujante Conesa vocal, en representació Generalitat de
Catalunya (Departament de Salut)
Josep Lluís Alay Rodríguez vocal, en representació Diputació de 		
Barcelona
Pilar Solanes Salse vocal, en representació Ajuntament de Barcelona
Xavier Grau Sabaté vocal, en representació Fundació ONCE 		
per a l’Amèrica Llatina, FOAL
M. Isabel Nieto Uresandi vocal, oftalmòloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche vocal, oftalmòleg
Maria Teresa Vilalta Ferrer vocal, economista

COMITÈ MÈDIC
Borja Corcóstegui Guraya president
Rebeca Atienza Molina supervisora mèdica Ulls del Sàhara
Ricardo Casaroli Marana secretari i supervisor mèdic Ulls de Moçambic
Hernán Gras supervisor mèdic Ulls de Bolívia
Andrés Müller-Thyssen Bergareche supervisor mèdic Ulls de Mali
M. Isabel Nieto Uresandi oftalmòloga

Josep Caminal Badia director general Presidència Grup Godó
Jordi Constans Fernández membre de diferents consells com Puig,
GB Foods, Fluidra, Van Lent i Codorniu, entre altres
Ángel Corcóstegui Guraya soci fundador Magnum Capital
Jordi Fontcuberta Villa conseller delegat General Optica
Agustín Martínez Bueno director general Ercilla Hoteles
Lluís Reverter Gelabert vocal		
Ferran Rodés Vilà president diari ARA
Josep Santacreu Bonjoch conseller delegat DKV
Xavier Trias Vidal de Llobatera regidor Ajuntament de Barcelona

DELEGATS TERRITORIALS
Rosario Martínez Navarro delegada Comunitat Valenciana
Jesús Barragán Bretón delegat Andalusia
Kike Otaegi Arizmendi delegat País Basc i Navarra
Alfonso Jordán García delegat Madrid
Lurdana Texeira Gomes nucli territorial Portugal
Hernán Gras nucli territorial Argentina
Romain Bordas nucli territorial França i Suïssa

Consolidar-nos per créixer
Les dades d’activitat de 2017 han estat similars a les dels anys anteriors. I encara que algunes
aportacions institucionals s’han vist limitades, la fidelitat de les aportacions privades de què hem
pogut disposar han fet possible aquesta realitat contrastada d’uns projectes amb èxit –i amb un ja
llarg recorregut– que necessitem que continuïn. Les contencions de pressupostos no ens poden fer
oblidar el bé que suposa la nostra activitat per a tanta gent. Som una entitat centrada absolutament en
la nostra finalitat, com ho demostra que el 90% del pressupost es destina directament als programes
d’actuació i a la captació de fons per a aquests. Precisament enguany hem de destacar el dinamisme de la delegació del País
Basc, que se suma a les activitats ja tradicionals de la Fundació.
Vull fer esment especial a les donacions del fons d’art, que es va incrementat any rere any i que suposa no només un patrimoni
material sinó un petit gran museu amb presència de destacats artistes contemporanis sensibles a la importància de la visió.
És una manera de fer explícit el compromís amb el nostre projecte, que també refermen tantes persones i entitats que ens
acompanyen i donen suport de forma constant en aquesta lluita solidària arreu del món.

Núria Ramon i Garcia, directora general
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EQUIP OPERATIU
Núria Ramon Garcia directora general
Elisenda Rom Suñol cap de Gabinet i
Comunicació
Paco Sanz León cap de Programes
Jordi Iturbe Ferré tècnic de Gestió
Econòmica
Albert de Renzi Buxó tècnic de Compres i
Magatzem
Cristina Reyes Iborra tècnica de Subvencions
Miren Rodríguez Barrenetxea coordinadora
de Munduko Begiak
Bibiana Ruberte de la Iglesia tècnica de
Gestió de Persones i Equitat de Gènere
Maria Carbajales Moreno administrativa
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PERSONAL SOBRE EL TERRENY

Sàhara

Bolívia

María Tavera Villén coordinadora Ulls del
Sàhara

Patricia Tárraga coordinadora Ulls de
Bolívia
Rubén Murillo administrador comptable
Jackeline Angulo captadora de fons
Reyna Pary responsable IEC a La Paz
Tomás Bernal conductor
Mariana Delgado tècnica IEC Tarija
Paola Dimattia responsable IEC Tarija
Angélica Luna assistent logística i farmàcia
Aurora Mamani auxiliar oficina La Paz
Miguel Ángel Ruiz auxiliar oficina Tarija

Bakina Saluh administrativa

Moçambic
Eric Lavis coordinador Ulls de Moçambic
Álvaro Guimarães adjunt coordinació
Helder Amaral coordinador salut
comunitària
Sarifa Ismael administrativa
Carlos Ferreira conductor/logista

Mali

VOLUNTARIS, VOLUNTÀRIES, COL·LABORADORS I COL·LABORADORES

Albert Coulibaly coordinador Ulls de Mali
Seydou Togo assistent programa
Hélène Dena administrativa
Mamadou Guindo conductor/logista
Amanidiou Agnou, Dagaloum Doumbo,
Barthélemy Guindo, Amadou Sana, Abdoulaye
Zebreé guàrdies de seguretat

Paco Adín, Antón Aguirre García, Pablo Aguirre, Antón Aguirre Rodríguez, Paula Cecilia Arancibia,
Nagore Arbelaitz, Isabel Arbués, M. Ángeles Ariza, Irene Aulestia, Itziar Aulestia, Kepa Aulestia, Carla
Barceló, Jesús Barragán, Laura Beltran, Carol Camino, Esmeralda Casanovas, Joan Chamorro, Isa
Chivite, Manel Ciurana, Gerard Claramunt, Aïda Corella, Rosa Maria Corres, Vicente Cruz, Rosario
Delgado, Natalia Díaz, Jorge Echevarría, Sara Egia, Patricia Fernández-Deu, Iñaki Ganuza, Miguel
Ángel Garcés, M. Carmen García, M. Antònia Gaza, Inmaculada Giménez, Alicia González Laá,
Enrique González, Dora Guerra, Lídia Heredia, Karmele Lasa, Mónica Lecumberri, Marc Lozano,
Marije Manterola, Agustina Martínez, Sònia Martínez, Xavier Martínez de Arbulo, Miguel Martínez
Shaw, Gerard Martorell, Loïc Martorell, Albert Montañés, Vanessa Monzonis, Carlos Móser, Andrea
Motis, Queco Novell, Kike Otaegi, Xaulo Otaegi, Paulo Paz, Ane Peña, Uxue Peña, Fernando Pérez,
Glòria Picazo, Miguel Poch, Toni Pons, Joan Prat, M. Dolores Prieto, Olívia Pujol, Delia Rebollar,
Esther Rodrigo, Mercè Ros, Clàudia Rovira, Antoni Salvador, María Sanchidrián, Marta Serra, Joana
Soteras, Alfredo Stone, Isa Torres, Josep Traver, Irene Trillo, Catarina Vinagre.
* Composició el 31 de desembre de 2017
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64.729
persones ateses
(12.411 infants)

4.246
intervencions
quirúrgiques

El 2017 en dades

1.409
professionals
formats

65.364
persones
sensibilitzades
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Històries de vida

Gladys Segovia

Gladys Segovia cada vegada hi veia menys i
queia més sovint. A causa de la pèrdua de visió
gairebé no sortia de casa per por de patir un accident. Un dia, escoltant la ràdio, va sentir parlar de la comissió quirúrgica de Tarija (Bolívia).
“La llum torna a la meva vida!”, va exclamar la
Gladys després de ser intervinguda de cataractes. Va recuperar l’autonomia i va poder tornar a
cuidar les seves gallines.

Fousseyni Doumbo

Fousseyni Doumbo té 48 anys i és comerciant
a Mali. Va patir una disminució gradual de la
vista i va arribar a perdre gairebé tota la visió.
Aquesta situació no li permetia portar a terme
la seva feina amb normalitat. Havia perdut l’esperança de recuperar la visió quan, un dia, es va
assabentar de la possibilitat que el visitessin a
Ulls del món. L’endemà de l’operació, Fousseyni
va comprovar que havia recuperat la vista! Es va
poder reincorporar a la feina i recuperar la seguretat en ell mateix i la qualitat de vida.

Diallo Boubacar

Diallo Boubacar era vigilant d’una granja de
Bamako (Mali), però unes cataractes bilaterals
el van deixar cec. Sense feina i sense recursos per
operar-se es va convertir en un indigent i vivia
en condicions molt precàries. Un dia va conèixer
el Dr. Barry, que li va parlar de la feina d’Ulls
del món. Diallo es va operar i va recuperar la vista. Ara explica a tothom que va ser la felicitat
més gran de la seva vida.

Felipa Romero

Felipa Romero viu a Tarija (Bolívia). Va haver
de deixar de fer de fornera en perdre la visió de
l’ull esquerre. Pensava que era a causa de l’edat i
tenia por d’anar al metge. El dia que va ser atesa
per la comissió d’Ulls del món a Tarija, la seva
vida va fer un tomb. Les primeres paraules després de l’operació van ser: “Hi veig molt bé! Hi
veig molt bé! Doctor, moltes gràcies. Faré moltes
empanaditas al meu forn sense ensopegar amb
les llaunes. Amb la por que em feia operar-me!
Gràcies a Déu per la seva ajuda”.
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Actuacions destacades
Obrint els ulls a l’equitat de gènere
El posicionament a favor de l’equitat de gènere està integrat en el Pla estratègic d’Ulls del

món. Amb l’objectiu d’incidir-hi, l’any 2017 s’ha treballat en l’elaboració de l’Estratègia de gènere 2018-2021, un document que recull l’enfocament sobre cooperació, gènere i salut de la

Fundació i el seu compromís en la lluita contra totes les formes de discriminació de les dones.
L’Estratègia és resultat del diagnòstic d’integració de la perspectiva de gènere portat a terme
per una consultora externa i l’equip d’Ulls del món amb els objectius següents:
· Integrar la perspectiva de gènere en els projectes de cooperació per al desenvolupament per tal de superar les barreres que

limiten l’accés de les dones a l’atenció ocular o encaminar-se
cap a l’apoderament i l’autonomia de les dones.

· Integrar la perspectiva de gènere en les campanyes de comunicació i educació per al desenvolupament fent especial incidència en l’ús no sexista de la llengua.

· Promoure l’equitat de gènere en la gestió de les persones i

el funcionament organitzacional, tant a la seu com sobre el
terreny.

Es preveu fer un seguiment i una avaluació continuats de l’Estra-

tègia de gènere 2018-2021 a fi de garantir-ne la correcta implementació i el compliment dels objectius.

Valoració de l’estat de la salut ocular al Perú
Al maig, la Fundació va fer una primera valoració de les necessitats de la població i de la viabilitat d’un programa de cooperació oftalmològica al Perú. Durant la visita al país es va posar de

manifest l’interès de les autoritats sanitàries i dels representants de salut ocular per la implicació
d’Ulls del món.

En una segona visita, al setembre, centrada a la regió de Puno,

Paco Sanz, cap de programes de la Fundació, conjuntament amb
la coordinadora del projecte d’Ulls de Bolívia, Patricia Tárraga,

van poder aprofundir en l’articulació del projecte. Els representants d’Ulls del món es van reunir amb els oftalmòlegs i oftalmòlo-

gues locals i amb les coordinadores de salut ocular de la regió
i van visitar diferents centres de salut. Després de la visita es va

concloure que, tot i que la zona de Puno té professionals prou
preparats, hi ha manca d’equipament, fungibles, medicaments

i ulleres, entre altres materials imprescindibles per fer consultes,
revisions oculars, tractaments i intervencions quirúrgiques, i que,

en conseqüència, hi ha una gran llista d’espera per a l’operació
de cataractes i un alt nombre de nens i nenes amb problemes
refractius.
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Diagnòstic de la salut visual a Moçambic
El 2017 s’han conegut els resultats de l’estudi portat a terme el 2016 per Ulls del món i la Di-

recció Provincial de Salut d’Inhambane amb la metodologia d’Avaluació Ràpida de la Ceguesa

Evitable (RAAB, segons les sigles en anglès). D’acord amb aquesta investigació, feta amb tres

milers de persones de 50 anys o més, a Inhambane el 0,8% de la població és cega, índex que
a Espanya és del 0,1%. La causa, en un 58% dels casos, són cataractes que es podrien haver
operat. I la proporció de dones és més elevada tant en els casos de ceguesa com en els de
discapacitat visual moderada o greu, que l’estudi també analitza.

D’acord amb els resultats d’aquest estudi, Ulls del món ha revisat les línies d’actuació al país i
ha acordat millores en l’atenció ocular de la població d’Inhambane amb el Ministeri i la Direcció Provincial de Salut. Aquestes millores suposen incrementar el
nombre de professionals del Servei d’Oftalmologia els propers
anys, amb la incorporació de tres oftalmòlegs, 10 tècnics i tres

optometristes abans de l’any 2021, els quals rebran la formació

adequada per acomplir les seves funcions, atendre 30.000 pa-

cients i operar 1.500 cataractes anualment. Ulls del món també
s’ha proposat millorar l’atenció de la població rural amb el suport

d’associacions de dones amb l’objectiu d’identificar els casos de
cataractes i problemes refractius, derivar els i les pacients a ser-

veis (consultes i quiròfans) de proximitat i acostar la salut ocular a
la població de les zones més remotes.

Una mirada a la salut ocular: l’Atles de la visió
L’Atles de la visió és un directori mundial sobre ceguesa i discapacitat visual que l’Agència Inter-

nacional per a la Prevenció de la Ceguesa publica des de 1990 amb periodicitat quinquennal.
En l’actualització de 2015, que s’ha fet pública el 2017, ofereix informació detallada per països,
agrupats en 21 regions, amb èmfasi especial en la perspectiva de gènere.

Les dades que recull l’Atles són alarmants: un 75% dels casos de ceguesa es podrien curar
o prevenir fàcilment i un terç d’aquests com a mínim són a causa de cataractes no operades.
L’Atles també indica que la ceguesa i els defectes visuals greus causats per cataractes són

més comuns en dones que en homes. Concretament, el 55% de les persones amb pèrdua de

visió són dones i, malgrat que les causes són complexes i hi influeix el fet que l’esperança de
vida és superior en el sexe femení, als països en vies de desen-

volupament les dones tenen més dificultats d’accés als recursos
sanitaris.

A més de descriure la situació actual, l’Altles fa una predicció

de l’evolució de la salut ocular fins a mitjan segle XXI a partir
del creixement demogràfic previst per l’ONU. L’augment de la
població entre 2015 i 2050 serà del 33%, i l’envelliment de la

població augmentarà molt la incidència dels problemes de visió i
la ceguesa. Si les estimacions de les últimes dades indiquen que
al món hi ha 253 milions de persones amb problemes visuals, es

preveu que el 2050 hi hagi 703 milions de persones cegues o
discapacitades visualment.
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Més atenció i de millor qualitat al SÀHARA

21.295

persones ateses
(7.136 infants)

400

144

intervencions
quirúrgiques

professionals
formats

4.080

persones
sensibilitzades

FEM MÉS ACCESSIBLE LA SALUT OCULAR
L’any 2017, el programa Ulls del Sàhara ha augmentat considerablement
la seva activitat: ha atès un total de
21.295 persones (10.376 homes i
10.919 dones) i ha practicat 400 intervencions (201 homes i 199 dones).

giques els mesos de gener, octubre i
desembre, en què es van visitar 1.929
persones i es van fer 380 intervencions. La primera i la tercera comissió
van tenir lloc a l’Hospital de Bol·la i la
segona a l’Hospital Nacional de Rabuni. Prèviament a les intervencions
es van fer visites de cribratge a les
wilaies i, en el cas de la comissió del
desembre, també als hospitals de Rabuni i Bol·la. La comissió de desembre
va ser mixta, d’adults i pediàtrica, i s’hi
van fer consultes separades.
Ulls del Sàhara s’ha fet càrrec de la rehabilitació de la consulta d’Auserd i de
la consulta i el taller de Smara, a més
de fer millores a la consulta de Dajla.

L’oftalmòloga María Sanchidrián es va
desplaçar als campaments –que ja va
visitar el 2016– entre el 13 de gener i
el 10 d’abril. Durant la seva estada va
donar assistència especialitzada a la
població refugiada i va fer un acompanyament formatiu als optometristes
i tècnics del taller d’òptica del Departament d’Oftalmologia. Durant aquest
temps, la Dra. Sanchidrián va atendre
1.390 persones i va portar a terme 20
intervencions que requerien una atenció especial.
L’activitat òptica diària es va completar
amb tres comissions medicoquirúr-

Durant el mes de novembre de 2017
s’han practicat revisions a alumnes de
primària i secundària a càrrec de dos
tècnics que s’han traslladat a cada wilaia a més del tècnic de referència de
cada wilaia, les infermeres escolars i
els professors. S’han revisat 6.817
menors: 3.104 nens (45,53%) i 3.713
nenes (54,47%).
D’altra banda, la Fundació ha aconseguit 23 aparicions als mitjans de comunicació a través de les quals ha donat a conèixer el programa i ha difós
consells sobre salut ocular.

INCIDIM EN LES POLÍTIQUES LOCALS DE SALUT OCULAR
Ulls del món participa en reunions de
coordinació a les diferents plataformes que organitza el Ministeri de Salut Pública: plataforma d’actualització
del sector salut, gestió de l’Hospital
Nacional de Rabuni, comissió de medicaments i coordinació d’accions de
sensibilització.
L’any 2017, Ulls del Sàhara ha participat en la comissió de revisió i elaboració del nou vademècum de medicaments dels campaments.
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MARROC
Illes Canàries

CAMPAMENTS DE
REFUGIATS I REFUGIADES
SAHRAUÍS
Rabuni

ALGÈRIA

Tindouf

OCEÀ ATLÀNTIC
MAURITÀNIA

POTENCIEM LA FORMACIÓ DEL PERSONAL LOCAL
LA PRESÈNCIA D’UNA
En un context d’absència continuada
d’oftalmòlegs, els professionals sanitaris han d’assumir tasques de diagnòstic i tractament de patologies oculars; així doncs, l’adquisició i millora
de coneixements fa que es trobin més
còmodes en els seus llocs de treball i
millori la qualitat de l’atenció diària. En
aquest sentit, durant l’estada als campaments, la Dra. Sanchidrián va oferir petits tallers formatius a metges
generalistes, infermers i auxiliars
i, durant la comissió de desembre, va
impartir formació en identificació de
patologia ocular en la qual van participar vuit metges generalistes, sis tècnics d’oftalmologia i cinc infermers.

D’altra banda, es va oferir formació
d’oftalmologia pediàtrica al personal del Departament d’Oftalmologia
(11 optometristes i un auxiliar) i durant
la comissió quirúrgica del desembre
l’oftalmòloga pediàtrica va formar dos
tècnics en aquesta especialitat per tal

que es puguin fer càrrec del seguiment dels pacients.

OFTALMÒLOGA DE FORMA
ESTABLE HA ESTAT MOLT
BEN VALORADA PER
LES AUTORITATS I LA
POBLACIÓ LOCAL.

EL 2017, EL NOMBRE
DE CONSULTES HA
AUGMENTAT UN 18% I
S’HAN FORMAT UN 50%
MÉS DE PROFESSIONALS,
El mes de febrer, el responsable del
Departament d’Oftalmologia va dedicar tres dies a capacitació a l’escola
d’infermeria dels campaments amb la
participació de 23 alumnes (nou homes i 14 dones). El tècnic de Smara va
fer reciclatge en optometria a 12 tècnics i dos auxiliars.

A MÉS DE DUPLICAR EL

El 2017, el tècnic de la wilaia de Smara –amb el suport del responsable del
Departament i la coordinadora del programa– va formar els grups de la Unió
de la Joventut de Saguia El Hamra i
Río de Oro (UJSARIO) i la Unió d’Estudiants de Saguia El Hamra i Río de
Oro (UESARIO) (23 homes i 69 dones)
sobre temes bàsics de salut ocular,
cures i signes d’alerta.

PROFESSIONALS PERMET

NOMBRE DE PERSONES
SENSIBILITZADES.

LA FORMACIÓ DELS
MILLORAR I AMPLIAR
LES SEVES CAPACITATS,
PERÒ TAMBÉ ÉS UNA
EINA MOLT IMPORTANT
D’APODERAMENT I
MOTIVACIÓ.

12 I ULLS DE MOÇAMBIC · MEMÒRIA D’ACTUACIONS 2017

Les dones, al centre de l’atenció a MOÇAMBIC

17.394

persones ateses
(3.453 infants)

532

intervencions
quirúrgiques

155

professionals
formats

9.212

persones
sensibilitzades

FEM MÉS ACCESSIBLE LA SALUT OCULAR
L’any 2017, les exploracions oftalmològiques i òptiques que es porten a
terme durant les visites prèvies a les
campanyes de cirurgia, a les revisions
escolars i a les fires han assolit la xifra
de 17.394 persones visitades, 9.518
de les quals (gairebé el 55%) han
estat dones i nenes.

Quant a les intervencions quirúrgiques,
l’oftalmòleg de la província d’Inhambane va fer una campanya de cirurgia de
cataractes a Massinga –interrompuda a causa d’un cicló que va afectar

la província– i una setmana intensiva
a l’Hospital d’Inhambane. Per la seva
banda, Ulls del món va desplaçar a
l’Hospital d’Inhambane una comissió liderada pel Dr. Carlos Móser. En
aquesta comissió també va participar
una resident en oftalmologia moçambiquesa per millorar la seva tècnica quirúrgica. Es van operar 264 cataractes
i es va portar a terme el manteniment
dels equipaments quirúrgics. En total,
l’any 2017 s’han operat 532 persones
(299 homes i 233 dones).
Els resultats de l’avaluació de la ceguesa evitable (RAAB, segons les sigles en anglès) practicada el 2016 a la
província d’Inhambane van evidenciar
que una de les primeres causes de ceguesa evitable són els errors de refracció. Per això, el cribratge a les escoles
primàries és una estratègia prioritària
ja que permet detectar els problemes
refractius precoçment. El 2017 s’han
visitat vuit escoles als districtes d’Homoine i Jangamo i a la ciutat d’Inhambane. De les 696 consultes portades
a terme, 390 han estat a alumnes, 200
a mestres i 106 a familiars dels alumnes. A més del cribratge i la formació
dels mestres, es fan representacions
teatrals per sensibilitzar tant els nens
i les nenes com el professorat sobre la
importància de cuidar-se els ulls mitjançant la higiene ocular i donar-los
a conèixer els punts d’atenció ocular dels hospitals rurals de Chicuque,

Massinga i Vilankulo, a més de les òptiques existents a la zona.
Les representacions teatrals a les escoles, així com les accions de sensibilització a les fires de salut (dues a
Maxixe i una a Vilankulo) i abans de
les campanyes de cirurgia, han arribat
a 9.212 persones: 3.779 dones, 3.657
homes i 1.776 nens i nenes.
L’òptica de Vilankulo ha celebrat el
primer any de funcionament amb un
balanç positiu atès que ha venut 292
ulleres graduades i 152 ulleres de presbícia a preus assequibles i ha donat 11
ulleres a població sense recursos. A
més de cobrir la necessitat d’atenció
de la població amb defectes refractius
del districte, el taller d’òptica compleix
la funció d’afavorir la igualtat de gènere, ja que és gestionat per dones de
l’associació local femenina AMODEVI,
que la Fundació acompanya, forma i
supervisa en la seva acció diària.
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MOÇAMBIC
ZIMBÀBUE

Vilankulo

BOTSWANA

OCEÀ ÍNDIC

INHAMBANE
Massinga
Maxixe
Chicuque
Homoine
Inhambane
Jangamo

SUD-ÀFRICA
Maputo
SWAZILÀNDIA

POTENCIEM LA FORMACIÓ DEL PERSONAL LOCAL
ELS DEFECTES VISUALS
Ulls del món té com a prioritat l’enfortiment de les capacitats locals. Per
això, durant el segon trimestre de 2017
va organitzar un curs de formació en
cribratge per a 21 infermers i infermeres d’Inhambane en el qual també van
participar dos tècnics d’electromedicina. També s’han format 43 practicants
de medicina tradicional, que són els
que es troben en primera línia a les
zones remotes i és important que sàpiguen diagnosticar i derivar els pacients
als punts d’atenció de referència.

hambane han format 88 professors en
l’ús dels optotips d’avaluació d’agudesa visual. Després de la formació,
cada professor en forma d’altres de
la mateixa escola o d’escoles veïnes.
Els professors formats fan un primer
cribratge a la seva escola i envien a
Ulls del món la llista dels alumnes amb
problemes d’agudesa visual.

D’altra banda, un tècnic d’oftalmologia
i un optometrista de l’Hospital d’In-

NO CORREGITS SÓN LA
PRINCIPAL CAUSA DE
DEFICIÈNCIES VISUALS
A MOÇAMBIC, AMB UNA
PREVALENÇA DEL 4,1%.

UN ANY MÉS, MÉS DE LA
MEITAT DE LA POBLACIÓ
ATESA I SENSIBILITZADA

INCIDIM EN LES POLÍTIQUES LOCALS DE SALUT OCULAR
A més de participar en les reunions
nacional i provincial d’oftalmologia i en
la del Pla estratègic i social de salut
d’Inhambane, Ulls del món és membre
de la Coalició Moçambiquesa per a la
Salut Ocular (MECC, segons les sigles
en anglès), a través de la qual s’afavoreix la comunicació i la col·laboració
amb el Ministeri de Salut de Moçambic
i s’estableixen estratègies comunes.
La MECC aborda qüestions com la
manca de recursos humans, situació
que s’ha agreujat el 2017 amb la renúncia de l’oftalmòleg de la província,
plaça que a final d’any encara no s’ha-

via cobert. El 2017 també hi va haver
un relleu del responsable provincial
d’oftalmologia, càrrec que va assumir
el Sr. Pereira, la formació en gestió de
programes de salut ocular del qual
van finançar Ulls del món i el Community Eye Health Institute de Ciutat del
Cap (entitat formadora).
Ulls del món també dona suport a
la gestió de les dades dels diferents
punts d’atenció de la província per fer
el seguiment de les estadístiques i poder detectar les necessitats d’atenció
oftalmològica.

HAN ESTAT DONES.

BALANÇ MOLT POSITIU
DEL PRIMER ANY DE
FUNCIONAMENT DEL
TALLER D’ÒPTICA DE
VILANKULO.
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A BOLÍVIA col·laborem amb les autoritats locals
per assolir la sostenibilitat de la salut ocular

6.994

persones ateses
(217 infants)

981

1.006

intervencions
quirúrgiques*

professionals
formats

21.137

persones
sensibilitzades

* Practicades per la comissió quirúrgica, l’Hospital de Tarija i l’INO

FEM MÉS ACCESSIBLE LA SALUT OCULAR
L’any 2017, Ulls de Bolívia ha contribuït
a la millora de la salut ocular als departaments de Tarija, Potosí (municipis
de Ckochas i Chayanta), Oruro, i també a Chuquisaca (municipis de Sucre,
Culpima i Padilla), departament on la
Fundació ha fet una prospecció de la
salut ocular per valorar el disseny d’un
programa de cooperació oftalmològica a llarg termini. Durant l’any s’han
atès un total de 6.994 persones
(2.900 homes i 4.094 dones), 5.171 de
les quals es van visitar al consultori de
Tarija, 708 als centres de salut rurals
de Tarija i 399 durant les sortides dels
residents de l’Institut Nacional d’Oftalmologia (INO) a la comunitat, als municipis de Ckochas i Chayanta (departament de Potosí) i Toledo (departament
d’Oruro). Les 716 visites restants es
van fer durant les sessions de capacitació de l’atenció primària de salut als
departaments d’Oruro i l’exploratòria
de Chuquisaca.

Entre les 981 intervencions quirúrgiques de l’any 2017, cal destacar les
68 cataractes que es van operar durant la comissió formativa del Diplomat
de Cirurgia finançades per Ulls del
món, 248 a l’Hospital de Tarija i 665
practicades per l’INO (inclouen les
sortides a la comunitat).

Gràcies a les activitats d’informació,
educació i comunicació portades
a terme a les comunitats dels departaments d’Oruro, Tarija i Chuquisaca
amb la col·laboració de la Fundació, el
2017 s’han capacitat 781 docents (209
homes i 572 dones) en determinació
de l’agudesa visual i 18.853 estudiants
han estat sensibilitzats en salut ocular mitjançant xerrades a les escoles,
concursos escolars i una caminada
amb motiu del Dia Mundial de la Visió.
Totes les accions de visibilitat a través
de mitjans de comunicació massiva
han arribat a 315.028 persones a escala nacional –han estat liderades pel
Ministeri de Salut– i en l’àmbit local als
departaments d’Oruro, Tarija i Chuquisaca.

INCIDIM EN LES POLÍTIQUES LOCALS DE SALUT OCULAR
Ulls del món participa en el Comitè
Nacional de Salut Ocular i Lluita contra
la Ceguesa i durant els darrers anys
ha col·laborat en l’elaboració del Pla
Nacional de Salut Ocular. A més, la
Fundació dona suport a l’Àrea de Salut
Ocular en la revisió del disseny curricular de la carrera d’Òptica i Optometria juntament amb els assessors
internacionals de la Fundació.
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PERÚ

BRASIL
LA PAZ

BOLÍVIA

La Paz

OCEÀ PACÍFIC

Caracollo
Toledo Oruro
Chayanta
Poopó
Sucre
ORURO
Ckochas
Padilla
CHUQUISACA
Culpima
POTOSÍ Tarija
TARIJA

XILE

PARAGUAI

ARGENTINA

POTENCIEM LA FORMACIÓ DEL PERSONAL LOCAL
El 2017, fruit de la coordinació amb
l’INO i la Facultat de Medicina, s’ha
celebrat la tercera edició del Diplomat en Cirurgia de Cataractes amb
tècnica SICS (cirurgia manual de petita incisió), amb dues setmanes formatives a Tarija a càrrec dels metges
argentins Dr. Alfredo Stone i Dra. Paula Arancibia. Durant la primera setmana hi van participar tres residents de
l’INO i a la segona dos residents i dos
oftalmòlegs. Gràcies al Diplomat, una
oftalmòloga que feia set anys que no
practicava intervencions quirúrgiques
es va formar per poder tornar a operar.
Durant les sortides del Ministeri de
Salut i l’INO a la comunitat es va im-

partir formació teoricopràctica en oftalmologia bàsica amb enfocament
comunitari a 219 metges, infermers i
auxiliars de 13 centres de salut dels
departaments de Potosí, Oruro, Chuquisaca i Tarija. En el marc d’aquesta capacitació es van donar medicaments, lents de presbícia i ulleres de
sol als pacients que van assistir a la
consulta oftalmològica.
Ulls del món ha continuat finançant la
beca de residència de la Dra. Ángela
Mora, que des de 2016 es forma en
l’especialitat d’oftalmologia al Paraguai, en un centre d’alt nivell quirúrgic
en cataractes i amb enfocament comunitari.

ENTRE JULIOL I OCTUBRE,
ULLS DEL MÓN HA FET UN
DIAGNÒSTIC DE LA SALUT
OCULAR A CHUQUISACA.

EL 51% DE LES PERSONES
BENEFICIÀRIES DE
LES COMISSIONS
QUIRÚRGIQUES I EL 72%
DELS PROFESSIONALS
FORMATS HAN ESTAT
DONES.

LA FORMACIÓ DE LA
DRA. MORA AL PARAGUAI
LI DONARÀ LA VISIÓ
COMUNITÀRIA NECESSÀRIA
PER EXERCIR A BOLÍVIA.
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A MALI acostem l’atenció oftalmològica a la població

19.046

persones ateses
(1.605 infants)

2.333

intervencions
quirúrgiques

104

professionals
formats

30.935

persones
sensibilitzades

FEM MÉS ACCESSIBLE LA SALUT OCULAR
El 2017, un dels objectius d’Ulls de
Mali ha estat fer arribar l’oftalmologia
a regions que feia molt temps que no
rebien cap tipus d’atenció ocular. Un
total de 19.046 persones (8.377 homes, 7.445 dones i 3.224 persones
no classificades) han estat ateses per
motius de salut ocular i, d’aquestes,
4.830 han rebut assistència en el marc
de les campanyes de recerca activa
de cataractes i les comissions medicoquirúrgiques als districtes de
Bandiagara, Koro, Douentza, Djenné,
Youwarou i Ténenkou. Com a suport
a les consultes oftalmològiques, cada
estructura de salut ha rebut els consumibles i equipaments necessaris. Cal
destacar que durant les comissions de
Youwarou, Ténenkou i Koro s’han atès
468 dones excloses de l’atenció ocular
primària per raons econòmiques, geogràfiques o socioculturals. Al llarg de
2017 s’han dispensat 722 ulleres.

Quant a l’activitat quirúrgica, s’han
operat 2.333 ulls, 1.904 dels quals
de cataractes (703 dones, i 441 persones no classificades per sexe). Les
intervencions es van practicar a l’Hospital Somine Dolo de Mopti i al CSRef
de Bankass durant les comissions
medicoquirúrgiques d’Ulls del món a
Koro i Ténenkou i en tres comissions
en col·laboració amb l’ONG Al Farouk i la Fundació Orange Mali. Cal
destacar el treball de mobilització
social d’Ulls del món a través d’accions d’informació i comunicació a les
autoritats, agents comunitaris i líders
tradicionals i religiosos, així com els
missatges d’informació emesos a les
ràdios locals.
S’han dotat i reforçat els equips d’oftalmologia i òptica del CSRef de
Bankass i de l’Hospital Somine Dolo,
tots dos amb atenció oftalmològica especialitzada, i dels centres de salut de
referència (CSRef) i els centres de salut comunitària (CSCom) de la regió de
Mopti. Ulls del món també ha fet donació d’una moto, un refrigerador, material i consumibles informàtics i d’oficina i altres equipaments que s’utilitzen
en les activitats de sensibilització de
la població a la Coordinadora d’Associacions i ONG femenines de Mali
(CAFO) de Mopti.

Al març es va portar a terme una missió
de manteniment d’equipaments mèdics –amb participació d’un biotècnic i
el lampista de l’Institut d’Oftalmologia
Tropical d’Àfrica (IOTA)– al CSRef de
Bandiagara i a l’Hospital Somine Dolo,
i es va posar en marxa el taller d’òptica
de Bankass amb els equipaments que
hi havien arribat l’any anterior.
Com cada any, les dones, els nens
i les nenes han estat els principals
protagonistes de les campanyes de
promoció de la salut ocular i de les xerrades educatives implementades. La
sensibilització, que té un clar enfocament de gènere i és portada a terme
per dones formadores de la CAFO, ha
arribat el 2017 a 30.935 persones:
15.496 dones, 5.682 homes i 9.757 infants.
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ALGÈRIA

MAURITÀNIA

MALI

NÍGER

Youwarou
MOPTI
Douentza
Mopti
Ténenkou
Bandiagara
Bankass
Koro
Djenné

SENEGAL

Bamako

BURKINA FASO
NIGÈRIA

GUINEA

GHANA

BENÍN

POTENCIEM LA FORMACIÓ DEL PERSONAL LOCAL
Els últims anys, Ulls del món ha centrat
les actuacions de formació especialitzada en la retina i, un cop assolits els
objectius en aquest àmbit, el 2017 s’ha
iniciat la formació i apoderament dels
professionals en oftalmologia pediàtrica. La Dra. Fatoumata va fer una
estada de formació en oftalmologia
pediàtrica a l’Hospital Sant Joan de
Déu, a l’Institut de Microcirurgia Ocular i amb la Dra. Noguer a Barcelona.
D’altra banda, 28 oftalmòlegs i residents de l’IOTA, set dels quals dones,
van participar en la formació postuniversitària de pediatria oftalmològica
per videoconferència “L’obstrucció
lacrimal congènita en la infància”, impartida pel Dr. Prat.

El 2017 també s’han format 75 professionals de la salut, 13 dels quals
dones:
· 67 agents sociosanitaris (13 dels
quals dones) s’han format en salut
ocular primària als districtes de Djenné, Koro i Bankass.

A YOUWAROU I TÉNENKOU
FEIA 10 I 5 ANYS,
RESPECTIVAMENT, QUE NO
HI ARRIBAVA L’ATENCIÓ
OCULAR.

· Un agent de salut s’ha format per a
l’obtenció d’un diploma d’assistent
mèdic en oftalmologia (AMO).
· Un agent de salut ha rebut formació
com a tècnic de manteniment hospitalari.
· Sis assistents mèdics en oftalmologia
(AMO) i tècnics superiors en oftalmologia (TSO) han estat formats per a la
utilització correcta dels equipaments.

LES DONES LIDEREN
CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ EN
RELACIÓ AMB LA SALUT
OCULAR.

INCIDIM EN LES POLÍTIQUES LOCALS DE SALUT OCULAR
Ulls de Mali ha renovat els convenis
amb diversos organismes: el Consell
Regional de Mopti, l’IOTA de Bamako,
la Direcció Regional de Salut de Mopti,
la CAFO de Mopti, l’Hospital Somine
Dolo de Mopti i el Programa Nacional
de Salut Ocular. A més, garanteix un
seguiment proper i una apropiació
màxima del projecte per part de les
autoritats i dels membres de la societat civil que hi participen a través del
Comitè de Seguiment Extern.

EN UN PAÍS ON LA MEITAT
DE LA POBLACIÓ ÉS
MENOR DE 15 ANYS
ÉS ESPECIALMENT
IMPORTANT INCIDIR
EN L’OFTALMOLOGIA
PEDIÀTRICA.
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Visibilització i difusió
La Nit dels Ulls del món
Un any més, Ulls del món va celebrar el sopar solidari La Nit dels Ulls del món amb l’objectiu de recaptar
fons per seguir combatent la ceguesa evitable. En
aquesta setzena edició, la gala va tenir lloc a l’Edifici del Rellotge de l’Escola Industrial de Barcelona.
Durant el sopar, Ulls del món va defensar el dret universal a la visió i va presentar el nou Atles de la visió,
amb dades actualitzades sobre la situació de la ceguesa evitable al món i una inquietant estimació de
futur que urgeix la comunitat sanitària internacional
a una activació immediata. En aquesta ocasió van
presentar l’acte els periodistes Lídia Heredia
i Queco Novell. Els assistents al sopar també
van gaudir de l’actuació
d’Andrea Motis amb
Joan Chamorro i Josep
Traver.

“Som tot ulls” al Festival Internacional de Cinema Fantàstic
El Festival de Cinema Fantàstic va tornar a convidar la Fundació Ulls del món com a entitat beneficiària en el seu
cinquantè aniversari. Al llarg del festival es va convidar els assistents a seguir @ullsdelmon a Instagram i/o Twitter,
ja que per cada 50 nous seguidors o seguidores,
Gas Natural Fenosa finançava 10 operacions de
cataractes a Moçambic amb l’objectiu de tornar la
visió a 100 persones innecessàriament cegues. I
el repte va ser àmpliament assolit.
A més, durant el festival es van repartir milers de
xapes amb un ull fantàstic, l’ull de la Fundació,
perquè els assistents compartissin les seves fotos a les xarxes recordant que #somtotulls i així
donar més visibilitat a la lluita contra la ceguesa
evitable.
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Petites accions que sumen
Ulls del món ha aconseguit arribar a més persones a través d’accions de micromecenatge. El 2017, entre altres,
han col·laborat amb la Fundació: General Optica, que ha destinat tots els beneficis de la venda d’un clip imantat
portaulleres a la lluita contra la ceguesa; la Fundació Repsol, que a partir de les votacions al projecte Ulls de
Bolívia a través del web “Más que palabras” ha donat més de 4.000 euros per a Tarija (Bolívia); Banc Sabadell, que
ha fet donació d’un euro per cada foto pujada a Facebook en nom d’Ulls del món per formar un mosaic solidari de
Rafa Nadal durant el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó,
i Hospes Hoteles, que
a través del projecte
“Sueños” ha continuat
aportant recursos a
Ulls del món per
cada reserva online.

Educant per al desenvolupament
La sensibilització sobre la precària situació oftalmològica en què es troben els habitants dels territoris més vulnerables del món contribueix a
fer visible aquest problema de salut,
generar actituds crítiques i de compromís entre la ciutadania davant les
desigualtats globals i sumar col·laboracions al nostre projecte. Amb
aquesta voluntat, Ulls del món ha
organitzat diverses activitats com
ara la projecció del documental Mirades, una producció de CreaRSA
i Marc Vilarnau sobre la feina de la
Fundació a Inhambane (Moçambic).
El 2017, el documental es va poder
veure a la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré de Santa Coloma de Gramenet.
En col·laboració amb DKV Seguros Médicos, Ulls del
món ha presentat el mes de juny de 2017 l’exposició
fotogràfica itinerant “Amb altres ulls” a l’Hospital IMED
d’Elx. L’exposició inclou fotografies de Manel Esclusa i
Elisenda Pons dels diferents programes de la Fundació.
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Euskadi es mou pel dret a la salut ocular
El 2017, la Fundació Ulls del món / Munduko begiak ha organitzat diversos actes solidaris per recaptar fons i
difondre la seva tasca per erradicar la ceguesa evitable als països més desfavorits.
Així, a Bilbao es va presentar el concert
solidari “Música para sus ojos” amb
la participació de les corals Goiargi
Abesbatza i Iubilo Bilbao Abesbatza, i
a Hondarribia la societat gastronòmica
Klink va organitzar, per segon any
consecutiu, un dinar solidari en el
qual van participar 100 comensals
i que va contribuir a establir vincles
amb els assistents i les institucions a
favor de l’atenció òptica dels infants de
Moçambic.
Amb motiu del Dia Mundial de la Visió, més
de setanta persones van participar en una
caminada solidària de Donostia a Pasaia,
després de la qual van visitar la Factoria
Marítima Albaola. La jornada va acabar amb
un dinar solidari a la Cooperativa de Transports
del Port de Pasaia gràcies a l’ajut de voluntaris
i voluntàries i entitats guipuscoanes.

Art per als ulls
VISIONS, un fons d’art de més de 80 artistes i diferents disciplines
que Ulls del món va iniciar el 2008 i que des de llavors no ha parat
de créixer, ha incorporat quatre artistes a la seva col·lecció: Cristina
Iglesias, Daniel Ciancio, Clàudia Valsells i Lydia Delgado. VISIONS
creix gràcies a les donacions solidàries dels artistes sensibles al
dret universal a la visió i també gràcies a la implicació de Marta
Serra, que de forma voluntària col·labora en el fons d’art contactant
amb els artistes, reproduint les obres i gestionant les donacions.
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Els comptes
INGRESSOS

DESPESES
1.116.002,68 €

PÚBLICS

530.466,86 €

PROGRAMES D’ACTUACIÓ

Patrons institucionals fundacionals
Subvencions a la cooperació

153.200,00 €
377.266,86 €

PRIVATS

699.905,74 €

Empreses i entitats
Adherits
Donants esporàdics
La Nit dels Ulls del món
Fons d’art

468.010,77 €
31.801,00 €
30.038,97 €
122.000,00 €
48.055,00 €

Cooperació al desenvolupament
Ulls del Sàhara
Ulls de Moçambic
Ulls de Bolívia
Ulls de Mali

993.319,98 €
332.718,13 €
212.415,70 €
244.445,33 €
203.740,82 €

Sensibilització

122.682,70 €

CAPTACIÓ DE FONS

152.945,12 €

ADMINISTRACIÓ

162.117,31 €

TOTAL INGRESSOS

1.230.372,60 €

TOTAL DESPESES

1.431.065,11 €

El fet que la Fundació disposi d’un patrimoni suficient li ha permès continuar normalment amb la seva activitat, malgrat finalitzar l’exercici amb dèficit.

PRIVATS
56,9%

INGRESSOS

43,1%

PÚBLICS

PROGRAMES
D’ACTUACIÓ
78,0%

CAPTACIÓ
DE FONS

DESPESES

10,7%

11,3%

ADMINISTRACIÓ

22 I COL·LABORADORS I COL·LABORADORES · MEMÒRIA D’ACTUACIONS 2017

Col·laboradors i col·laboradores
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
PATRONS FUNDACIONALS

ADMINISTRACIONS LOCALS

ALTRES ORGANISMES PÚBLICS

ORGANITZACIONS PRIVADES
ENTITATS COL·LABORADORES
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LABORATORIS I ORGANITZACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT DE LA SALUT
Abbot Medical Optics, Angelini-Farmacéutica, Bausch&Lomb, Bloss Group, Centre Òptic Teixidó, Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Colegio de Médicos
de Gipuzkoa, Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Consorci Sanitari Integral, Dicograf, Essilor,
Esteve, Etnia Barcelona Foundation, Farmacia Alba, Hospital IMED Elche, Indo, Laboratorio Aragó, Laboratorios Théa, LCA Pharmaceutical, Leocadio
Ramos Suministros Ópticos, OftalTech, Pharmaboz, Sofymed, Suministros Hospitalarios, Topcon, +Visión Grupo Óptico

ALTRES ORGANISMES
Agora, Betevé, Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, Bidons Egara, Bonita, BRL Bearings, Broadcaster, Bufete Guerrero Castro, Calburg, Clian Holding,
Club Esportiu ONCE, CreaRSA, Codorniu, Consorci per a la Normalització Lingüística, Departamento de Internet, El Consorci de la Zona Franca, Escola
Industrial de Barcelona, Escuela Internacional de Protocolo, Fanorsan, Ferrer&Ojeda, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Fundació
Abertis, Fundació Alicia Koplowitz, Gran Teatre del Liceu, Grupo Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas, La Vanguardia,
Losveintiochofilms, Museu Nacional d’Art Contemporani, MRW, Permondo, RACC, RBA, Ricoh España, Sociedad Gastronómica Klink, Synergic Investigación
y Marketing, Techno Trends, TICNOVA QUALITY TEAM, TwentyTú Barcelona, Xevi Estudi, +Gráfica

ALIANCES INTERNACIONALS
· Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB)
· Xarxa de Gènere i Salut Ocular, IAPB
· Aliança de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l’Eliminació Global del Tracoma l’any 2020 (GET 2020) +
Coalició Internacional per al Control del Tracoma (ICTC)
· Coalició Moçambiquesa per a la Salut Ocular (MECC)
· VISION 2020 Amèrica Llatina

COL·LABORACIONS SOBRE EL TERRENY
· Sàhara: ANARASD, Asociación Río de Oro, Asociación Salud Visual, Gerència Regional de Salut de la Junta de Castella i Lleó, Kabara Lagdaf, Medicus
Mundi Catalunya i Universitat de Saragossa.
· Moçambic: Acamo (Associació de Cecs i Ambliops de Moçambic), Acomuza (Associació Comunitària de Zavala), Ametramo (Associació dels Metges
Tradicionals Moçambiquesos), Amodevi (Associació Comunitària de Vilankulo), INAS (Institut Nacional d’Acció Social) i Tsinela (Associació Comunitària
de Massinga).
· Bolívia: Cáritas Boliviana, Federació de Juntes Veïnals (FEJUVE) de Tarija, Federació Nacional de Cecs de Bolívia (FENACIEBO), Fundación Visión, Institut
Bolivià de la Ceguesa (IBC), ONG Aprecia, ONG Charity Vision, Organització Panamericana de la Salut (PAHO, segons les sigles en anglès), Proyecto
Ágora, Societat Boliviana d’Oftalmologia (SBO), Voluntarios Un Solo Corazón i membres del Comitè Nacional de Salut Ocular i Lluita contra la Ceguesa
(Club de Leones, Club Rotario, Hospital de Coroico, entre els més destacats).
· Mali: CAFO (Coordinadora d’Associacions i ONG femenines) de Mopti, Fundació Orange Mali i ONG Al Farouk.

CONTRAPARTS
· Sàhara: Ministeri de Salut Pública de la RASD.
· Moçambic: Ministeri de Salut i Direcció Provincial de Salut d’Inhambane.
· Bolívia: Ministeri de Salut, Govern Autònom Departamental de La Paz (inclou SEDES La Paz i Institut Nacional d’Oftalmologia), Govern Autònom
Departamental de Chuquisaca (inclou SEDES Chuquisaca), Govern Autònom Departamental d’Oruro (inclou SEDES Oruro), Govern Autònom Departamental
de Tarija (inclou Hospital Regional San Juan de Dios i SEDES Tarija), Govern Autònom Municipal de Caracollo i Govern Autònom Municipal de Tarija.
· Mali: Associació Les Yeux du Monde - Mali, Institut d’Oftalmologia Tropical d’Àfrica (IOTA) de Bamako, Consell Regional de Mopti, Direcció Regional
de Salut de Mopti, Hospital Somine Dolo de Mopti, Programa Nacional de Salut Ocular, Centres de Salut de Referència (CSRef) de Bandiagara,
Bankass, Koro, Ténenkou, Youwarou, Djenné i Douentza i Acadèmies d’Ensenyament de Douentza i de Mopti.

Ulls del món agraeix l’aportació gràfica d’Elisenda Pons, així com la de totes les persones que, ja sigui
amb fotografies o amb informació, han documentat les activitats de la Fundació.
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T: +34 934 515 152 · fundacio@ullsdelmon.org
www.ullsdelmon.org
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