UN COMPROMÍS
AMB L’EQUITAT
ME M Ò R I A D’ A CTU A CI O NS

2019

Índex
3

Presentacions

4

Som Ulls del món

6

El 2019 d’un cop d’ull

MISSIÓ
Ulls del món treballa per aconseguir un món on les persones amb deficiències visuals i
sense recursos econòmics dels països pobres puguin rebre atenció oftalmològica de qualitat per part dels seus serveis de salut i crear les condicions necessàries per disminuir la
incidència de les patologies oculars en cada territori.

10

Ulls del Sàhara

12

Ulls de Moçambic

sanitat bàsica en aquelles zones.

14

Ulls de Bolívia

VISIÓ

16

Ulls de Mali

18

Sensibilització
i educació
transformadora

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

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.

21

Dades econòmiques

22

Col·laboracions

Ulls del món agraeix l’aportació de
totes les persones que, ja sigui amb
fotografies o amb informació, han documentat les activitats de la Fundació.

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
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Presentacions
Atenció a la salut
ocular des de l’acció
comunitària
L’estratègia d’Ulls del món
està alineada amb els Ob-

Formació i
empoderament,
les claus per avançar
en la lluita contra
la ceguesa

jectius de Desenvolupament

Segons

estimacions

de

Sostenible de les Nacions

l’Agència Internacional per a

Unides i se sustenta en tres

la Prevenció de la Ceguesa,

pilars essencials: el dret a la salut, l’acció comunitària i la

36 milions de persones al món són cegues (una ceguesa

sostenibilitat. Sota aquestes premisses vam avançar cap al

evitable en el 75% dels casos) i 217 milions de persones

nostre principal objectiu: reduir les desigualtats econòmi-

pateixen una discapacitat visual severa o moderada. Del

ques, socials i de gènere en l’àmbit de la salut, i avançar cap

panorama mundial cal remarcar la clara vinculació entre

a l’erradicació de la ceguesa evitable, combatent alhora la

ceguesa i pobresa, així com una major incidència de les

pobresa. Un objectiu compartit per totes les persones que

malalties oculars en les dones, que representen el 55% dels

formem part d’Ulls del món, l’equip operatiu i de gestió, les

casos de discapacitat visual.

persones sòcies i voluntàries i les institucions i entitats que
creuen en el nostre projecte i el fan créixer d’any en any.

A partir de la constatació de les desigualtats de gènere i
amb el convenciment que les dones són la principal garan-

Aquest 2019, tot i la difícil situació política i social als terri-

tia de millora de la salut i el benestar de la comunitat, una

toris en els quals intervenim –que ens ha obligat a modificar

de les nostres prioritats aquests últims anys és la lluita per

i en algun cas ajornar algunes de les activitats que teníem

l’equitat de gènere i per l’empoderament de les dones. En

previstes–, podem estar satisfets amb els resultats assolits,

aquest sentit, al llarg de 2019 hem realitzat diagnòstics de

amb la nostra participació en la comunitat i amb la nostra

gènere a Moçambic i a Tarija (Bolívia), i està previst rea-

incidència en l’enfortiment dels sistemes de salut pública,

litzar-ne també a Mali i al Sàhara. Els resultats d’aquests

perquè siguin eficients i integrals.

estudis ens permetran sens dubte millorar l’abordatge de

Després de 18 anys d’activitat, avui som una organització

les desigualtats en l’atenció ocular.

d’atenció oftalmològica internacional de referència, i és no-

La formació és també fonamental per al desenvolupament

table la nostra contribució a la millora de l’accés a la cura

de les comunitats dels territoris on actuem; així, comptem

dels ulls en els campaments de persones refugiades del

amb professionals que aporten la seva experiència i la seva

Sàhara, Moçambic, Bolívia i Mali.

solidaritat a la formació de professionals d’altres països,

I, sens dubte, millorant la salut ocular estem ajudant a reduir
la pobresa, a incidir en la millora de l’educació inclusiva, a
promocionar un treball qualificat i a avançar en l’equitat de
gènere.
Rafael Ribó
President

desplaçant-se sobre el terreny o mitjançant cursos per videoconferència. Des de la Fundació també oferim beques
formatives al personal sanitari local.
I gràcies a la nostra potent xarxa de col·laboradors i col·laboradores, mirem cap endavant per fer front a nous reptes i
assolir els objectius fundacionals de la nostra organització.
Borja Corcóstegui
Vicepresident
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L’equip
d’Ulls
del món
Som
Ulls
del món
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)
Pilar Díaz Romero, vocal, en representació Diputació de Barcelona
Pilar Solanes Salse, vocal, en representació Ajuntament de Barcelona
Enric Botí Castro de la Peña, 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

CONSELL ASSESSOR
Josep Caminal Badia, vocal
Jordi Constans Fernández, membre de diferents consells com Puig, GB
Foods i Fluidra
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, vocal

COMITÈ MÈDIC
Borja Corcóstegui Guraya, president
Ricardo Casaroli Marano, secretari
Mónica Lecumberri López, supervisora mèdica Ulls de Sàhara
Carlos Móser Würth, 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

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

EQUIP OPERATIU A LA SEU
Núria Ramon Garcia, directora general
Elisenda Rom Suñol, cap Gabinet i Comunicació
Francisco Sanz León, cap Programes
Bibiana Ruberte de la Iglesia, tècnica Gestió de Persones i Equitat de
Gènere
Jordi Iturbe Ferré, tècnic Gestió Econòmica
Cristina Reyes Iborra, tècnica Subvencions
Sàgar Malé Verdaguer, tècnic Subvencions
Albert de Renzi Buxó, tècnic Compres i Magatzem
Marina Satorras Guil, administrativa
Miren Rodríguez Barrenetxea, coordinadora Munduko begiak

EQUIP OPERATIU SOBRE EL TERRENY

Sàhara
María Tavera Villén, coordinadora Ulls de Sàhara
Bakina Saluh, administrativa

Moçambiq
Eric Lavis, coordinador Ulls de Moçambic
Álvaro Guimarães, adjunt de coordinació
Sarifa Ismael, administrativa
Carlos Ferreira, conductor/logista

Bolívia
Patricia Tárraga, coordinadora Ulls de Bolívia
Rubén Murillo, contable
Paola Ballivian, captadora de fons
Angélica Luna, assistent logística i farmàcia
William Tapia, tècnic optometrista
Aurora Mamani, auxiliar oficina La Pau
Zulma Guerrero, coordinadora projecte Tarija
Freddy Morales, conductor Tarija
Timotea Yuca, auxiliar oficina Tarija
Ruth Bolaños, coordinadora projecte Oruro
Tomás Bernal, conductor Oruro

Mali
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
* Composició a 31 de desembre de 2019
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La nostra contribució a l’erradicació de la ceguesa
Aquest any conclou el Pla estratègic 2015-2019, que ha estat el nostre full de ruta durant els
darrers cinc anys, i els resultats de l’últim any han contribuït a assolir els reptes que ens havíem
plantejat per a aquest període.
Les dades d’activitat de 2019 són clarament positives; hem superat el nombre de persones
ateses respecte a l’any anterior, i gràcies a la formació de personal local hem aconseguit millorar la qualitat de les intervencions quirúrgiques i obtenir una bona agudesa visual dels ulls
operats. A més, Ulls del món ha aconseguit més implicació de les autoritats sanitàries locals i el reforç del paper actiu de
la població en relació amb la seva salut gràcies a les activitats de promoció i sensibilització, enfocades als col·lectius més
vulnerables.
Les xarxes socials, on guanyem presència i visibilitat
(amb més de 50.000 seguidors/es), han estat un canal
ideal per generar contactes i sinergies amb el nostre entorn, i ens han permès estendre la sensibilització social
en relació amb el dret universal a la salut, la comprensió
de les causes de la ceguesa evitable, la promoció dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible, etc. a través
de campanyes participatives.
Al llarg de 2019 hem consolidat la nostra seu a la Comunitat Autònoma Basca –amb activitat també a Navarra– que ha teixit una important xarxa de professionals
que ens ofereixen suport en l’execució dels programes,
institucions i entitats col·laboradores, i un equip de voluntaris i voluntàries que realitzen una tasca essencial per a
la visibilització i la conscienciació sobre l’accés universal
a la visió.
Núria Ramon

Directora general

VOLUNTARIS, VOLUNTÀRIES, COL·LABORADORES I COL·LABORADORS
Antón Aguirre, Pablo Aguirre, Antón Aguirre Rodríguez, Rafel Alcubierre,
Olga Aliaga, Nagore Arbelaiz, Mónica Arellano, Lila Arteman, Daniel Arvizu,
Irene Aulestia, Kepa Aulestia, Xabier Azanza, Marta Balboa, Andrea Borges,
Alícia Borràs, Angelina Carrizo, María José Chipantasi, Isa Chivite, Roger
Companys, Aïda Corella, Vicente Cruz, Albert de Renzi, Bruno Dias, Sara
Egia, Eva Elguea, Eli Elizondo, Neyla Carolina Esaá, Txuno Etxaniz, Josune
Fernández, Patricia Fernández-Deu, Ricard Fernández Deu, Ariane Fidalgo,
Begoña Gabiña, Iñaki Ganuza, Carles Garcia, Eva García, M. Carmen García,
M. Antònia Gaza, Inmaculada Giménez, Jaydevi Gómez, Enrique González,
Pau González, Ana Isasa, M. Àngels Jurado, Teresa Larrañaga, Karmele Lasa, Roke Lasa, Iñaki Lasso de la Vega, Mònica Lecumberri, Izaskun
Legarreta, Meritxell Maldonado, Núria Mallorquí, Marije Manterola, Sonia
Martínez, Anabel Martínez-Marí, Gonçalo Martins, Rosa Mesía, Berenice
Mondillo, Albert Montañés, Karmele Montsó, Andrés Müller-Thyssen, Joselyn Ninahuaman, Gurutze Ormaza, José Ignacio Ostolaza, Kike Otaegi, Xaulo
Otaegi, Júlia Pena, Glòria Picazo, Iñaki Pol, Sofia Pont, M. Àngels Rocha,
Sylvie Rochigneux, Marina Rodríguez, Clàudia Rovira, Maria Sanchidrián,
Jordi Serra, Marta Serra, Núria Solé, Vanessa Soria, Joana Soteras, Enric
Tamayo, Isa Torres, Leire Viana, Irene Vilà, Marina Zarechneva.
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El 2019 d’un cop d’ull
Dades 2019

PERSONES
ATESES

122.123
de les quals

INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

PROFESSIONALS
FORMATS

PERSONES
SENSIBILITZADES

(53% dones i nenes),

45.255 menors

(51% nenes)

2.775 (48% dones i nenes)
3.033 (70% dones)
61.535 (57% dones i nenes)

SÀHARA
Campaments de persones
sahrauís refugiades
de Tindouf (Algèria)

BOLÍVIA
Departament de Tarija
i Departament d’Oruro

MALI
Regió de Mopti

MOÇAMBIC
Província de Inhambane
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Amb ulls de dona
La Fundació, juntament amb la resta d’organitzacions internacionals que lideren el grup de Gènere i Salut Ocular de l’Agència Internacional per a la
Prevenció de la Ceguesa, es posiciona com a motor de progrés amb voluntat
de transformar les estructures de poder que porten a la inequitat de gènere
en el marc de la salut ocular.
Amb l’objectiu d’integrar la perspectiva de gènere, tant en l’àmbit organitzatiu
com estratègic, en totes les fases i àmbits d’actuació, Ulls del món desenvolupa l’Estratègia de gènere 2018-2021. El 2019
s’ha treballat concretament en la realització de diagnòstics de gènere en els territoris on treballa la Fundació i en la planificació i posada en marxa d’activitats específiques de promoció de l’accés de les dones i les nenes a la salut ocular, així com
en accions de comunicació, educació i sensibilització, amb especial atenció a la imatge i el llenguatge no sexista, i també
a la cultura organitzacional.

Conclusió del Pla estratègic 2015-2019
El Pla estratègic 2015-2019 recull els objectius d’Ulls del món en dos àmbits: la reducció de la ceguesa evitable i el creixement i impacte de les accions de la Fundació. Els resultats obtinguts són molt satisfactoris: al llarg d’aquests cinc anys, Ulls
del món ha aconseguit atendre un 23% més de persones previstes i s’ha incrementat la qualitat de l’atenció ocular, tant en
la satisfacció dels pacients tractats com en l’agudesa visual obtinguda. Pel que fa al creixement de la Fundació, no només
s’han augmentat els fons de finançament privats, sinó que s’ha aconseguit una major presència a les xarxes socials i el
reforç de l’estructura i de la xarxa de voluntariat.

1

2

3

4

5

6

7

Fer més accessible
la salut ocular

Potenciar la
formació del
personal local

Potenciar l’acció
de lobby

Cercar noves vies
de finançament

Incrementar
les accions de
comunicació

Implicar més
el voluntariat

Aconseguir
aliances
internacionals

Estratègia d’educació per a la justícia global
El 2019 s’ha començat a implantar l’Estratègia d’educació transformadora i
per a la justícia global 2019-2021, que té com a objectius fomentar el compromís de la ciutadania per la salut ocular, donar a conèixer les desigualtats
i generar actituds crítiques i canvis de comportament. Per a això, es duen a
terme accions de sensibilització, formació i investigació, com cinefòrums sobre el documental Gabor, fires i jornades divulgatives, xerrades, exposicions
i cursos en centres de formació sota el lema “Obrint els ulls al món: discapacitat i superació”. I també participem en les
iniciatives internacionals de l’Organització Mundial de la Salut i de l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa
encaminades a la comprensió global de la salut ocular i a analitzar els reptes dels propers anys.
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Munduko begiak, altaveu del dret a la visió
a la Comunitat Autònoma Basca i a Navarra
Munduko begiak focalitza les accions de sensibilització a la Comunitat Autònoma Basca i a Navarra, amb una nombrosa xarxa de voluntariat implicat en
l’elaboració i execució dels projectes que organitza diferents activitats d’educació transformadora i per a la justícia global, i difon també els objectius i
resultats aconseguits per la Fundació sobre el terreny. L’any 2019, Munduko
begiak ha continuat generant ajuts econòmics per als projectes i incrementant el nombre d’accions de sensibilització i educació per a la justícia global,
amb un impacte sobre més de 12.000 persones.

Sàhara: empoderament de les dones
i de la societat civil
El 2019 s’han realitzat diverses activitats adreçades a la transmissió de coneixements i a la creació d’una xarxa de salut ocular dins del treball amb la
societat civil, especialment amb associacions de dones i associacions de
mares i pares d’alumnes (AMPA).
S’han realitzat tres formacions en salut ocular amb dues associacions que
treballen amb col·lectius en situació de vulnerabilitat (BASMAT Khayr i NOVA) i amb Dones Sahrauís al Volant, que promou
l’adquisició del carnet de conduir de les dones i el transport segur. Les dones participants han rebut formació teoricopràctica en determinació d’agudesa visual i rentat de l’ull, i sobre el funcionament del Departament d’Oftalmologia. Gràcies a les
formacions, s’han derivat més casos al sistema de salut per part d’aquestes associacions.
D’altra banda, s’han organitzat xerrades sobre higiene ocular, cura de les patologies oculars, signes d’alarma i derivació
dirigides a les mares de les AMPA de la wilaia d’Al-Aaiun.

Moçambic: impuls a la formació en gènere
Seguint les recomanacions del diagnòstic de gènere en l’accés a la salut
ocular de la província d’Inhambane, realitzat a començament d’any, el 2019
s’ha dut a terme formació en gènere i violència basada en gènere a 15 professionals de Servei d’Oftalmologia de la província, al personal d’Ulls del món a
Moçambic (quatre persones) i a dues persones del grup de teatre Xirifridjelo.
Així mateix, s’ha identificat l’associació de dones Tsinela, de Massinga, per
rebre formació sobre gènere.
A més, cada activitat de sensibilització a través del teatre insisteix en la importància d’eliminar les diferències de gènere i a
les escoles s’insisteix en la importància que les nenes vagin a classe.
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Mali: avenços per eliminar les malalties
transmissibles
Ulls del món treballa per assolir l’objectiu de posar fi, el 2030, a les malalties
transmissibles (ODS 3.3 de l’ONU) i el 2019, per primera vegada, ha incorporat a la seva estratègia per a l’erradicació del tracoma a Mali elements relacionats amb l’aprovisionament d’aigua i els equipaments per a la higiene bàsica. Concretament, a més de continuar buscant activament casos de triquiasi
entre la població de la regió de Mopti i operar els pacients que ho requerien,
ha posat en marxa una estratègia per reduir la transmissió de la malaltia en dos centres escolars de districte de Bankass.
Gràcies a la construcció d’un pou, la rehabilitació del ja existent i la millora de les latrines, la Fundació ha assegurat l’accés
de l’alumnat a aigua potable perquè puguin rentar-se la cara i els ulls i evitar així reiterades infeccions. La Fundació també
ha reforçat les activitats de sensibilització en les dues escoles.

Tarija: aliances per enfortir el programa
El 2019 s’ha signat un conveni de cooperació interinstitucional amb el Govern
Municipal de Caraparí per un període de dos anys, pel qual el municipi ha
realitzat una dotació de lents per als estudiants i ha inclòs pressupost per a
la salut ocular en el Pla Municipal 2020. També s’ha acordat un conveni amb
el Sub-Govern Autònom del Gran Chaco Yacuiba que preveu una aportació
econòmica del Govern del Gran Chaco a la salut ocular. Així mateix, en la
recerca de la sostenibilitat del programa a la regió de Yacuiba, s’ha monitorat
l’assignació de partides pressupostàries per a l’any 2020 en el Pla Operatiu
Anual de la Sub-Governació.
D’altra banda, s’ha continuat treballant de manera coordinada amb el Govern Autònom Departamental de Tarija, l’Hospital
Sant Juan de Dios i el Servei Departamental de Salut de Tarija, sota els alineaments establerts en el marc del conveni per
al període 2018-2021. Les campanyes de cirurgies de cataractes al departament de Tarija es desenvolupen de manera
coordinada i en aliança amb l’Institut Nacional d’Oftalmologia, la Societat Boliviana d’Oftalmologia i l’entitat de salut sense
ànim de lucre FUNDESOL.

Oruro: programa pilot “Escoles saludables”
Gràcies a l’aliança entre el Govern Autònom Departamental d’Oruro, el SEDES
Oruro i Ulls del món, s’ha desenvolupat el programa pilot “escoles saludables” a 14 municipis. En el marc del programa, el personal de salut ha prestat
atenció mèdica –incloent-hi la salut ocular– als nens i nenes de les escoles
i ha donat suport a l’elaboració de plans familiars i comunitaris de promoció
d’hàbits saludables. Dins del programa “Escoles saludables” i al costat dels
professors i professores capacitats, s’ha realitzat el seguiment a la determinació d’agudesa visual a les escoles i a la identificació de nens i nenes amb deficiències visuals.
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Ulls del Sàhara

MARROC
OCE À
AT L À NTIC
CAMPAMENTS DE
PERSONES SAHR AUÍS
REFUGIADES
Rabuni

ALGÈRIA

Tinduf

MAURITÀNIA

27.211
PERSONES ATESES

(54% dones), de les quals
10.017 menors revisats
(57% nenes)

Potenciem les capacitats locals per fer més accessible
la salut ocular

ATENCIÓ OFTALMOLÒGICA I
ACTIVITAT QUIRÚRGICA
Ulls del Sàhara ha atès un total de
27.211 persones (el 54%, dones), la
xifra més alta dels últims anys. Aquestes revisions s’han desenvolupat en
les consultes de la xarxa pública de
salut ocular, situades als hospitals
regionals de les wilaies, a l’Hospital Nacional de Rabuni i a l’Hospital
de Bol·la, així com en les revisions
a menors realitzades en els centres
educatius (llars d’infants i escoles de
primària i secundària).

200
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

(58% dones)

188
PROFESSIONALS FORMATS

(96% dones)

34
PERSONES SENSIBILITZADES

(100% dones)

La Dra. Sanchidrián ha fet una estada de tres mesos, durant els quals
ha dut a terme acompanyament en la
consulta i formació quirúrgica al Dr.
Said, oftalmòleg sahrauí incorporat al
Departament d’Oftalmologia el maig
de 2018. A més a més, ha reforçat la
capacitació en oftalmologia al personal sanitari, ha realitzat cribratge a
menors i ha visitat a persones amb
necessitats especials i víctimes de
guerra i mines. Durant la seva estada
ha fet un total de 1.167 consultes.
Pel que fa a l’activitat quirúrgica, el
2019 s’han realitzat 200 operacions:
116 durant la comissió quirúrgica
d’octubre a l’Hospital de Bol·la, 54 en
la comissió formativa quirúrgica i 30
al llarg de l’estada de la Dra. Sanchidrián. Estava prevista la realització

d’una segona comissió quirúrgica per
a adults i menors a final d’any, però ha
estat postposada per motius de seguretat i seguint les recomanacions de
l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament.
A part de la formació quirúrgica a l’oftalmòleg local, el 2019 s’ha realitzat
una formació en correcció òptica a
menors per a optometristes locals en
què han participat sis òptics.

REVISIÓ DE MENORS
Al llarg de l’any s’han realitzat revisions
a 10.017 menors, tant a les escoles
bressol com a les escoles de primària
i secundària, en què han participat
l’equip d’optometristes i auxiliars del
Departament de Oftalmologia, així com
el seu responsable i en algun cas les
infermeres escolars i el professorat. Els
casos que han necessitat una revisió
més completa s’han derivat a la consulta de la Dra. Sanchidrián. En les revisions escolars de la wilaia d’Al-Aaiun
també han col·laborat tres formadors/
es desplaçats/ades per realitzar la formació en refracció infantil.
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EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 		
EN SALUT OCULAR
Ulls del món porta a terme activitats
d’informació, educació i comunicació,
moltes de les quals enfocades a augmentar la participació en el sistema
de salut ocular dels grups més vulnerables, especialment les dones i els
menors. En aquest sentit, el 2019 s’ha
format a 80 dones de tres entitats amb
el suport d’un optometrista i el responsable del Departament d’Oftalmologia
i a 87 docents de centres d’educació
primària. D’altra banda, s’ha format
en gestió empresarial a 15 dones de
la Unió Nacional de Dones Sahrauís.
Els cinc tècnics òptics també han rebut formació en correcció òptica en el
marc d’una activitat duta a terme per
la Universitat de Saragossa.

REFORÇ DE LES
INFRAESTRUCTURES I DELS
EQUIPS OFTALMOLÒGICS I ÒPTICS
Per tal de reforçar les infraestructures
de la xarxa de salut, s’han fet petits
treballs de manteniment a les consultes i a l’Hospital Nacional de Rabuni, i
se’ls ha dotat d’equips, fungibles i materials oftalmològics i òptics.

Pel que fa a medicaments, s’han produït 300 col·liris de Timolol al laboratori de medicaments i s’ha treballat per
introduir el latanoprost –un nou medicament per tractar el glaucoma– a les
farmàcies dels hospitals regionals.
El 2019 també s’ha realitzat un estudi
de viabilitat d’un tractament per retinopatia diabètica i un sistema de referència i contra referència per a dispensaris i hospitals regionals.

S’han llançat missatges de sensibilització
a través dels mitjans de comunicació,
que també han informat sobre la comissió
quirúrgica, la comissió formativa i
les revisions de menors a les escoles
de primària.

PROTECCIÓ DEL DRET DE LES
DONES A LA SALUT OCULAR
Ulls del Sàhara dona una especial importància a l’enfocament de gènere, i
per això ha dissenyat diverses accions
per millorar el dret de les dones a l’accés a la salut ocular. S’ha realitzat
un esforç en la identificació de nous
grups de dones i associacions locals
amb les quals col·laborar. Concretament, s’ha desenvolupat una activitat amb 34 dones de l’associació de
mares i pares d’alumnes (AMPA) de
la wilaia d’Al-Aaiun i s’ha aconseguit
que aquestes traspassin la informació
i derivin les persones amb necessitats
visuals a la xarxa de salut.

Ulls del món participa de manera activa en
totes les plataformes de coordinació del
Ministeri de Salut Pública.
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Tres mesos de formació i
acompanyament
María Sanchidrián és oftalmòloga
i va iniciar la seva col·laboració
amb la Fundació el 2015. Els últims
anys ha realitzat diverses estades
als campaments de persones refugiades sahrauís, on el 2019 ha
passat tres mesos acompanyant
l’oftalmòleg local en les consultes i intervencions. En l’àmbit personal, la Dra. Sanchidrián defineix la seva experiència com “Un dels millors projectes en què he tingut ocasió
de col·laborar, ja que m’ha permès enfocar-me en línies de
treball amb més dedicació, com és la formació de personal
sanitari, la patologia crònica i el reforç institucional.“
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Ulls de Moçambic

MOÇAMBIC
ZIMBÀBUE

Avancem en la promoció i l’accés de les dones i les nenes
a la salut ocular

Zabala
Vilankulo

INHAMBANE
Massinga
Chicuque
Inhambane

Homoine

Inharrime
Quissico

SUD-ÀFRICA
Maputo

OCE À ÍNDIC

SWA ZIL ÀNDIA

30.501
PERSONES ATESES

VISITES I INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES
El 2019 la xarxa sanitària de la província d’Inhambane ha atès 30.501 persones (el 58%, dones), que han estat
visitades en els cinc punts d’atenció
(Hospital Provincial d’Inhambane
i hospitals regionals de Chicuque,
Quissico, Massinga i Vilankulo) durant
les campanyes de cirurgia de cataractes, a les escoles i en el marc de
les fires de salut.

(58% dones), de les quals
7.110 menors revisats (50% nenes)
10.995 estudiants revisats (54% nenes)

905
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

(52% dones)

260

FORMACIÓ D’ESPECIALISTES I
DE PRACTICANTS DE MEDICINA
TRADICIONAL
Una de les prioritats d’Ulls del món és
enfortir les capacitats locals, i per això
la formació és essencial. El 2019, la
Dra. Tapuwa Gundana ha passat els
quatre últims mesos de residència a
l’Institut de Microcirurgia Ocular de
Barcelona, i la Dra. Mariamo Abdala
–responsable del Programa nacional
d’Oftalmologia de Moçambic– i el
Dr. Assane –oftalmòleg de l’Hospital
Provincial d’Inhambane– han rebut
formació en cirurgia de cataractes i
refractives a l’European School for
Advanced Studies in Ophthalmology
(ESASO) de Suïssa. Així mateix, el Dr.
Assane s’ha format en tècniques quirúrgiques a Swazilàndia, mentre que
el responsable provincial d’oftalmologia a Inhambane, Perreira Rumeque,
s’ha format en gestió i seguiment de
qualitat de cirurgies.

L’activitat quirúrgica ha augmentat
considerablement gràcies a la incorporació d’un oftalmòleg i a la realització de quatre campanyes de cirurgies
de cataractes, així com les dues setmanes intensives de cirurgia a l’Hospital Provincial d’Inhambane. Cal destacar que de les 905 persones operades el 52% són dones.

PROFESSIONALS FORMATS

(68% dones)

1.050
PERSONES SENSIBILITZADES

(66% dones)

125 persones (70% dones) han estat
visitades en el centre de suport a la
vellesa i 156 persones a l’orfenat
provincial, i també s’han realitzat visites
als centres de dones maltractades.

Així mateix, s’han format quatre instrumentistes dels districtes i una tècnica
òptica al taller de l’Hospital Rural de
Vilankulo (amb suport de l’associació Amodevi) per reforçar l’òptica de
l’Hospital Provincial d’Inhambane.
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També s’han format 33 practicants de
medicina tradicional, amb la finalitat
que sàpiguen detectar i derivar els
pacients als punts d’atenció de la província.

CRIBRATGE I SENSIBILITZACIÓ
A LES ESCOLES
Ulls del món contribueix a combatre
la ceguesa evitable des de la infància
a través de la formació de professorat
(183 al llarg de l’any) en l’ús de les taules d’agudesa visual i la pràctica de revisions a les escoles. Durant 2019 s’ha
realitzat el cribratge a 10.995 estudiants de deu escoles de la província
d’Inhambane (dues a cada districte).
Arran d’aquest cribratge s’ha revisat
la vista a un total de 1.544 persones
(1.283 estudiants i 261 docents), un
57% de les quals són nenes i dones.

Ulls de Moçambic ha participat en dues
fires de salut organitzades per la Direcció
Provincial de Salut (una amb motiu del
Dia Mundial de la Visió i l’altra dedicada al
glaucoma), durant les quals s’ha visitat a
402 persones.

Durant les fires de salut, les revisions
escolars i les consultes en els districtes Ulls del món ha lliurat 301 ulleres,
de les que 160 han estat fabricades
a l’òptica de Vilankulo, que funciona
de manera autònoma tant en l’àmbit financer com de gestió i el 2019 ha distribuït un total de 468 ulleres. Pel que
fa a l’òptica d’Inhambane, ha distribuït
172 ulleres.

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT
DE GÈNERE
Ulls del món treballa sobre la base
de l’enfocament de gènere i drets humans. Així, tots els convenis i acords
de la Fundació amb contraparts inclouen una clàusula per eliminar la
desigualtat de gènere; en els informes
sempre es desagreguen les dades per
sexe; tot el material de sensibilització
inclou l’enfocament de gènere, i a més
es realitzen formacions específiques
al personal de Servei d’Oftalmologia
i al propi d’Ulls del món. Mitjançant
tècniques de teatre també s’ha format
una associació de dones del districte
de Massinga, l’Associació Tsinela.
En total, 35 persones han rebut formació de gènere.

A més, s’insisteix en la importància
que les nenes assisteixin a l’escola i
en totes les activitats de sensibilització a través del teatre, que el 2019
han reunit un total de 1.050 persones,
s’incideix en la importància de combatre les desigualtats de gènere. Per
tal de millorar les condicions d’accés
a la salut ocular de les dones, s’ofereix un espai de cures per rebre els
nens i nenes que acompanyen les seves mares a sotmetre’s a una cirurgia
de cataractes.

Entre gener i març de 2019 es va realitzar
un diagnòstic de gènere que Ulls del
món va compartir amb les contraparts.
Les conclusions de l’informe apunten
la necessitat de fer accessibles els
recursos sanitaris a les dones, combatre
l’analfabetisme oftalmològic a través
d’accions de sensibilització, oferint també
formació en salut ocular als homes,
promoure l’autonomia i l’empoderament
de les dones, i fomentar una actitud
igualitària, sense diferències de tracte,
per part dels professionals de la salut.

Amb motiu de la distribució d’ulleres a
les escoles s’han realitzat activitats de
promoció de la salut ocular i sensibilització, amb l’objectiu de crear bons
hàbits i cures de la salut ocular

L’albinisme ocular de Jerónimo

DOTACIÓ DE MATERIAL MÈDIC
I ULLERES
S’ha avaluat la necessitat de material en els districtes juntament amb el
responsable provincial d’oftalmologia
i s’han adquirit medicaments i materials destinats al cribratge escolar i a
la cirurgia de cataractes. També s’han
comprat equipaments.

I 13

Jerónimo Angelo té vuit anys i
estudia a l’escola de Matingane
(Massinga, Inhambane). Pateix albinisme, una anomalia comuna a
Moçambic, on s’estima que hi ha
unes 20.000 persones afectades.
Va ser durant una campanya de
revisions a les escoles quan es va
detectar l’albinisme ocular de Jerónimo, que afecta principalment els ulls i no es manifesta a la pell ni als cabells. La
Fundació li va proporcionar ulleres de sol i revisa periòdicament la seva vista. Jerónimo és un nen molt intel·ligent i se
sent afortunat de poder assistir a l’escola.
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BR ASIL
PERÚ

La Paz

Ulls de Bolívia
Superem les dificultats del context per aconseguir
canvis significatius en l’atenció ocular

BOLÍVIA

Oruro
Corque
ORURO

Tarija TARIJA
Caraparí
Yacuiba

XILE

ARGENTINA

PAR AGUAI

28.232

PERSONES ATESES

(53% dones)
Tarija 15.377 / Oruro 12.855, de les quals
13.727 menors revisats (48% nenes)
Tarija 9.399 / Oruro 4.328

ATENCIÓ OFTALMOLÒGICA I
QUIRÚRGICA
Al llarg de 2019, 8.527 pacients (un
48%, dones i nenes) han rebut atenció oftalmològica a Oruro, 7.434 dels
quals als hospitals San Juan de Dios i
Oruro Corea, i 1.093 durant les capacitacions als centres de salut; un total
que inclou l’atenció a 407 persones
amb discapacitat. A Tarija, s’han atès
5.978 persones (un 55%, dones i nenes), 3.403 de les quals als Hospitals
de Tarija i Yacuiba, i 2.575 durant les
brigades mòbils, incloses les consultes per refracció.

95

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

(55% dones)
Tarija 86 / Oruro 9

2.391

PROFESSIONALS FORMATS

(72% dones)
Tarija 1.540 / Oruro 851

26.485

PERSONES SENSIBILITZADES

(56% dones)
Tarija 16.857 / Oruro 9.628

El context sociopolític, marcat per les
eleccions presidencials, el canvi de
govern i l’aturada mèdica de 80 dies,
ha dificultat la realització de l’activitat quirúrgica prevista. A Tarija s’han
realitzat 86 cirurgies, 71 en el quiròfan
dotat per Ulls del món a l’Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija i 15
en el Centre Oftalmològic de Yacuiba.
Una de les actuacions destacades
quant a l’activitat quirúrgica va ser la
comissió formativa de cirurgia de cataractes duta a terme a l’agost, on es
van formar tres oftalmòlegs, es van
atendre 165 pacients i es van realitzar 47 cirurgies. A Oruro, Ulls del món
va col·laborar en l’organització d’una
comissió quirúrgica de cataractes liderada per l’Institut Nacional d’Oftalmologia (INO) en coordinació amb el
municipi de Corque en la qual es van
operar nou cataractes.

Gràcies al suport d’Ulls del món, la Dra.
Ángela Mora va finalitzar la residència
en oftalmologia a la Universitat Catòlica
de Paraguai i a final d’any va realitzar les
gestions davant del Ministeri de Salut per
incorporar-se al sistema públic de salut
de Tarija durant el 2020.

DETERMINACIÓ D’AGUDESA
VISUAL I SENSIBILITZACIÓ
A LES ESCOLES
Ulls de Bolívia ha capacitat en determinació d’agudesa visual un total de
1.303 docents (933 a Tarija i 370 a
Oruro), que juntament amb un optometrista han revisat la vista a 13.727
estudiants (9.399 a Tarija i 4.328 a
Oruro), dels quals el 48,5% eren dones i nenes. Després d’aquest cribratge i en coordinació amb el Ministeri
de Salut, especialistes oftalmòlegs
han visitat 1.730 estudiants (un 56%,
nenes) i s’han lliurat ulleres a 1.599 estudiants, que inclouen a nens i nenes
amb capacitats diverses.
Al llarg de 2019, un total de 5.097
estudiants d’Oruro i 12.309 de Tarija
han assistit a xerrades de promoció
d’hàbits saludables per a la cura de la
visió. La sensibilització ha estat realitzada per personal d’Ulls del món i, en
el cas de Tarija, també per estudiants
d’infermeria de la Universidad Juan
Misael Saracho.
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FORMACIÓ EN OFTALMOLOGIA
BÀSICA
A Oruro s’ha capacitat en oftalmologia
bàsica amb enfocament comunitari
181 professionals de 20 centres de
salut, que han perfeccionat les seves
habilitats per diagnosticar i tractar les
malalties oculars més comunes, promocionar la salut ocular en l’àmbit comunitari i fer el seguiment a l’adherència de les ulleres lliurades.

El 2019 també s’ha ofert una xerrada
de sensibilització a 12 estudiants de
la Universitat Tècnica d’Oruro sobre
prevenció i determinació d’agudesa
visual per tal que l’any vinent aquests
estudiants puguin realitzar la capacitació al professorat.

A Tarija, un total de 162 professionals
de salut han estat capacitats en oftalmologia bàsica i han realitzat atenció
oftalmològica a 1.187 pacients amb
diferents patologies oculars.

El 2019 s’han entregat un total de
2.945 ulleres i, gràcies a les accions de
monitoratge al costat del professorat i
de les mares i pares de família,
s’ha aconseguit un 80% d’adherència
en l’ús d’ulleres en nens i nenes
(1.078 ulleres lliurades).

EQUITAT DE GÈNERE
EN SALUT OCULAR

En el departament de Tarija s’ha realitzat un estudi de gènere a partir del
qual s’han plantejat un seguit de recomanacions per fer front a les barreres que limiten l’accés de les dones
als serveis de salut des de les masculinitats inclusives, un concepte que
advoca per un canvi personal en els
homes cap a posicions igualitàries,
encaminades a aconseguir un model
social just per totes i tots.

RELACIÓ AMB LES CONTRAPARTS
S’ha compartit un informe sobre la
gestió del 2018 i la planificació del
2019 amb tots els actors que participen en la salut ocular per posar
en comú les activitats dutes a terme
per Ulls de món, així com per involucrar-los en l’execució del programa.
Així mateix, Ulls del món ha signat
un conveni amb el Govern Municipal
de Caraparí (Tarija) i s’han establert
les bases per a un conveni amb el
Sub-Govern Autònom del Gran Chaco Yacuiba.
Gràcies a una aliança interinstitucional liderada pel Govern Autònom
Departamental d’Oruro, s’ha iniciat el
programa pilot “Escoles saludables”
perquè el personal de salut presti una
atenció mèdica integral a les escoles,
incloent-hi la salut ocular.

Les brigades mòbils han identificat
persones amb discapacitat i baixa visió
que han estat derivades a les consultes.
També s’ha intervingut en centres
d’educació especial i en centres de
persones amb discapacitat per garantir
el seu dret a la salut ocular.

Tant a Oruro com a Tarija, s’ha continuat habilitant racons lúdics per facilitar les cures, és a dir, atendre els nens
i nenes de les dones que s’havien de
visitar o capacitar.
El 2019 s’han promogut xerrades sobre les cures en salut ocular amb enfocament de gènere en organitzacions
de dones en què han participat 1.422
persones, 745 de les quals s’han format com a promotores en salut ocular.
A Tarija, per a la formació de promotores i promotors, Ulls de Bolívia s’ha
coordinat amb la Federació de Juntes
Veïnals, la Secretaria de Gènere de
la municipalitat de la Ciutat de Tarija i
més de 20 organitzacions de dones.
Aquestes promotores de salut s’han
encarregat de les xerrades de sensibilització adreçades a la població, on es
tracten temes com la importància que
la dona accedeixi als serveis de salut
o la possibilitat de fer ús dels racons lúdics. A Oruro s’ha realitzat sensibilització a 4.531 persones i a Tarija, a 4.548.
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“Ara li explico a tothom la cura
que cal tenir amb els ulls.”
Madelin Mamani té 10 anys i estudia a l’Escola Uru Uru 2 d’Oruro.
Quan la seva mestra va realitzar
la prova d’agudesa visual als estudiants va detectar que Madelin
tenia problemes refractius. Va rebre atenció oftalmològica per part
d’Ulls del món i li van donar unes ulleres graduades que li van
canviar la vida; no només va millorar la seva visió, sinó que Madelin s’ha convertit en portaveu de la salut ocular i ara anima
els seus companys i companyes a tenir cura de la seva visió.
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Ulls de Mali
MALI

MAURITÀNIA

Arribem a la població més vulnerable
perquè ningú es quedi enrere

Youwarou
MOPTI
Douentza
Mopti
Ténenkou
Bandiagara
Bankass
Koro
Djenné
Tori

Bamako

BURKINA FASO

GUINE A

GHANA

36.179
PERSONES ATESES

(49% dones), de les quals
14.401 menors revisats
(51% nenes)

1.575
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

ATENCIÓ OCULAR

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

Tot i la fràgil situació politicosocial i
els problemes de seguretat i econòmics que pateix el país, al llarg de
l’any s’han atès 36.179 persones (un
49%, dones): 16.612 en les consultes
ordinàries a l’Hospital Sominé Dolo de
Mopti i en els centres de referència
del territori, 5.148 a les campanyes de
recerca activa de casos de cataractes que han portat a terme els assistents mèdics en oftalmologia (AMO)
i 12.478 alumnes (un 50,5%, nenes)
a les campanyes a les escoles. Les
revisions a les escoles de Koro, Bandiagara, Djenné, Mopti i Bankass per
identificar errors de refracció i baixa
visió –algunes de les quals s’han hagut d’anul·lar a causa del conflicte
bèl·lic i la vaga del professorat– han
estat realitzades per tècnics superiors
i AMO. A més, en el marc de les activitats de lluita contra el tracoma, s’han
revisat 1.923 menors i 18 pacients
amb triquiasi.

El nombre total de cataractes operades el 2019 ha estat de 1.520 (un 46%,
dones). L’activitat quirúrgica s’ha dut
a terme a l’Hospital Sominé Dolo, en
els centres de referència de Bankass
i Mopti i en les campanyes de cirurgia
avançada de cataractes (tres gratuïtes als districtes de Ténenkou, Youwarou i Bankass, i 14 a tarifa reduïda en
els districtes de Bandiagara i Koro)
realitzades per l’oftalmòleg del CSRéf
de Bankass i el de l’Hospital Sominé
Dolo. També s’han operat 51 persones
d’altres patologies.

(44% dones)

194
PROFESSIONALS FORMATS

(23% dones)

33.966
PERSONES SENSIBILITZADES

(42% dones)

El 2019 s’han realitzat dues enquestes
de satisfacció (a la comissió
medicoquirúrgica a Bankass i en les
campanyes de cirurgia a Koro),
que mostren una satisfacció el 95,7%
amb el tractament.

REFORÇ DE LES
INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES
I EQUIPS OFTALMOLÒGICS
Ulls de Mali contribueix a que les estructures de salut disposin dels equipaments i consumibles necessaris per
a la implementació de les activitats de
consulta i cirurgia planificades. Per a
això, s’han dotat i reforçat els equipaments d’oftalmologia i òptica del centre de salut de referència (CSRéf) de
Bankass i de l’Hospital Sominé Dolo
(centres oftalmològics fixos), així com
dels CSRéf de Mopti. També s’ha dotat l’Institut d’Oftalmologia Tropical
d’Àfrica (IOTA) d’equipaments d’oftalmologia i òptica.
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FORMACIÓ EN SALUT OCULAR
Pel que fa a la formació, Ulls de Mali
ha capacitat en salut ocular primària
14 agents sociosanitaris de Djenné,
Koro i Bankass, on hi havia centres
de salut sense atenció oftalmològica
que han pogut afegir la salut ocular
a l’atenció comunitària i així detectar
les malalties més comunes, com les
cataractes i la triquiasi. A més, un
agent de salut (destinat al CSRéf de
Youwarou, una zona aïllada i que fins
el 2017 no disposava d’atenció ocular)
ha finalitzat l’últim curs per graduar-se
com assistent mèdic en oftalmologia,
i un altre agent de salut de l’Hospital
de Mopti ha cursat el tercer any de
formació en manteniment hospitalari.

PROGRAMA DE LLUITA
CONTRA EL TRACOMA
Per tal de contribuir a l’erradicació de
les malalties de transmissió ocular en
l’àmbit mundial, s’ha dut a terme el
programa de lluita contra el tracoma.
En el marc d’aquest programa, els assistents mèdics d’oftalmologia han visitat 1.923 estudiants (989 nenes i 934
nens) de dos grups escolars (Joseph
Yaro, de Bankass, i Amene Kodio, de
Tori), s’han operat 16 casos de triquiasi, s’ha dotat de medicaments i consumibles la farmàcia del centre de referència de Bankass, s’han format 86
professors (68 homes i 18 dones) i 16
pares i mares en salut ocular primària,

i s’ha realitzat sensibilització a través
de dues ràdios locals i de quaderns escolars amb missatges de salut
ocular destinats a 750 nens i nenes.
El professorat ha impartit 47 sessions
sobre les malalties oculars –centrades
en el tracoma– a 2.802 nens i nenes,
i els assistents mèdics han ofert dues
conferències sobre el tracoma a 1.878
alumnes. A més, i de forma molt significativa, s’ha creat un pou i s’han instal·lat punts d’aigua potable a les escoles i s’han realitzat millores per garantir
la higiene ocular de la comunitat educativa, tot això d’acord amb l’estratègia
SAFE (acrònim en anglès de “cirurgia,
antibiòtic, higiene facial i millores ambientals”) definida per l’OMS.

El 2019 també s’han realitzat dues sessions de formació a 72 estudiants de
l’IOTA en oftalmologia pediàtrica, concretament en detecció i tractament de
l’estrabisme infantil, i una formació de
perfeccionament a tres oftalmòlegs
pediatres. Així mateix, gràcies al suport de la Fundació, l’oftalmòleg de
l’Hospital de Mopti ha iniciat la seva
especialització en oftalmologia pediàtrica al Senegal.

MILLORA DE LA PREVENCIÓ
I DETECCIÓ PRECOÇ EN
SALUT OCULAR
28.536 persones (24.078 dones, nens
i nenes) han participat en sessions de
sensibilització en salut ocular amb enfocament de gènere realitzades per
les dones formadores de la Coordinadora d’Associacions i ONG Femenines de Mali (CAFO). Les dones de la
CAFO han organitzat un taller de formació en promoció de la salut ocular
per a diverses desenes de dones, les
quals al seu torn han difós els missatges de prevenció a la població de la
seva comunitat d’origen.

La informació sobre salut difosa a través
de ràdio, televisió i premsa ha arribat a
400.008 persones.
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Kelly Coumba i el seu “miracle”
Kelly té cinquanta-cinc anys, viu a
Ténenkou i ven espècies al mercat. Va perdre totalment la visió
dels dos ulls per culpa d’unes cataractes. La seva filla havia d’estar
sempre al seu costat per guiar-la.
Durant una campanya de detecció
i tractament del tracoma, l’equip
d’Ulls del món la va visitar i la va animar a operar-se, assegurant-li que recuperaria la visió. I així va ser. Ara Kelly ja hi veu
perfectament, ha pogut reprendre les seves activitats diàries
de forma autònoma i refer la seva vida. Per això no deixa de
repetir: “És un miracle!”.
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Sensibilització i educació transformadora
“Cuina per als teus ulls”
Ulls del món ha creat la iniciativa “Cuina per als
teus ulls” a fi de fomentar en el nostre entorn bons
hàbits alimentaris adreçats a millorar la salut ocular i alhora promoure actituds crítiques i canvis en
els valors i comportaments de la ciutadania per
avançar cap a un món més just i equitatiu que garanteixi l’accés a la salut ocular de totes les persones, especialment dones i nenes. Dins d’aquesta
iniciativa s’ha llançat una campanya a través de
les xarxes socials i, amb motiu del Dia de Santa
Llúcia, patrona de la vista, es va organitzar l’acció
“Sant Antoni ho veu!”.

La Nit dels Ulls del món
El 24 d’octubre es va celebrar la 18è sopar solidari La
Nit dels Ulls del món, que la Fundació organitza cada
any amb l’objectiu de sensibilitzar la societat sobre el
Dret Universal a la Visió i recaptar fons per als seus
projectes de cooperació oftalmològica. L’Hotel Miramar
de Barcelona va ser l’emblemàtic escenari de l’esdeveniment, presentat pels periodistes Núria Solé i Ricard
Fernández Deu. Els assistents van poder gaudir d’alguns fragments de l’obra Maremar, de la companyia de
teatre Dagoll Dagom.

“Música per als seus ulls”
“Música per als seus ulls” va néixer el 2017 per difondre la tasca de la Fundació a través d’una oferta
musical de qualitat i alhora mobilitzar la ciutadania
a favor de la lluita contra la ceguesa evitable. El
2019 els voluntaris i voluntàries han assumit un nou
paper, i han actuat no només com a col·laboradors
sinó també com a protagonistes de les activitats i
en les presentacions. En el marc de “Música per als seus ulls”
s’han organitzat quatre concerts: a la Iglesia de las Mercedes
(Las Arenas - Getxo), a la Iglesia del Carmen d’Indautxu (Bilbao), a la Iglesia Siervas de María (Portugalete) i a la Iglesia
Trinitarios Algorta (Getxo).
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Participació en fires i jornades de sensibilització
Ulls del món ha celebrat el Dia Mundial de la Visió amb l’organització d’activitats de sensibilització adreçades a donar a
conèixer la vulneració el dret a la visió i l’accés a la salut ocular. A Donostia es va tractar específicament la situació de les
persones refugiades sahrauís i a Barcelona es va organitzar un
acte al carrer i es van obrir les portes de la seu de la Fundació.
A més, Munduko begiak ha participat en
esdeveniments com la Fira de voluntariat
EHU-UPV a Donostia per sensibilitzar la
comunitat universitària, el Dia Internacional de la Pau a Irun, i la Fira d’economia
alternativa, amb la Zarauzko Solidaritate
Koordinadora. La Societat gastronòmica
Klink va oferir de nou un dinar solidari a
Hondarribia, enguany sota el lema “Un
biòmetre per a Moçambic”.

Xerrades i presentacions sobre les causes i les conseqüències de la ceguesa evitable
Ulls del món ha organitzat diverses xerrades i presentacions al llarg de l’any, com la presentació a l’Hospital General de l’Hospitalet del diagnòstic de gènere realitzat a
Moçambic per la Fundació, a càrrec de Guillermo Martínez
Pérez, coautor de l’estudi; la presentació del projecte de
Mali al Col·legi de Metges de Guipúscoa, a càrrec de la
Dra. Nagore Arbelaitz, oftalmòloga i voluntària, o les xerrades de María Tavera, coordinadora d’Ulls del Sàhara, amb
el tema “Dona, ceguesa, pobresa”.
Una altra forma d’explicar els projectes de la
Fundació és a través de la imatge. En aquest
sentit, Ulls del món ha acostat a diversos col·lectius la realitat de la ceguesa evitable en entorns
desfavorits a través de la projecció del documental Gabor en diversos espais i entitats de
Catalunya i de la Comunitat Autònoma Basca, i
l’exposició “Ulls d’Inhambane”, amb fotografies
d’Elisenda Pons, al Complejo Hospitalario de
Navarra i a la Clínica Ubarmin de Navarra.
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Com més se’ns vegi, més persones hi podran veure
Ulls del món ha continuat millorant i actualitzant la seva pàgina
web, en què ha inclòs un apartat sobre salut ocular i patologies,
i ha intensificat la seva presència a les xarxes socials, amb una
comunitat de més de 50.000 seguidors/es, més de 24 milions
d’impactes i un engagement del 4,77%. Algunes de les iniciatives de comunicació online dirigides a sensibilitzar i transformar
la societat en favor del dret a la visió i la justícia global han estat:
“Mirades sense ceguera”, vinculada al projecte
de Bolívia; una campanya per difondre hàbits
d’alimentació saludable amb el suport d’influencers de l’àmbit de la nutrició; missatges sobre
la importància de l’aigua en la higiene ocular,
i una acció per donar a conèixer els Objectius
de Desenvolupament Sostenible, amb els quals
Ulls del món alinea les seves actuacions.

VISIONS, un fons d’art transformador
El Fons d’Art VISIONS, creat amb l’objectiu de
sensibilitzar sobre les desigualtats que hi ha al
món, especialment en la salut ocular, mobilitzar
la ciutadania i obtenir fons per al desenvolupament dels programes de la Fundació, està format per més de 90 obres cedides per artistes de
diferents gèneres i es gestiona amb el suport de
Marta Serra, voluntària d’Ulls del món. El 2019
s’han afegit al fons diverses obres: l’escultura La
Barca del món (9 exemplars), de Josep Maria
Riera i Aragó; la sèrie de 9 fotografies Los Hijos de las Nubes (5 exemplars de cadascuna),
de Manel Esclusa; la fotografia Declaració Universal dels Drets
Humans (10 exemplars), de Joan Fontcuberta, i la pintura Estàtic
capvespre, de Francesc Arumí. La Sala Parés de Barcelona va
acollir entre el 28 de maig i el 25 de juny una mostra de les obres
del Fons d’Art.
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Dades econòmiques
INGRESSOS
PÚBLICS

DESPESES
702.143,40

Patrons institucionals fundacionals
Subvencions a la cooperació

145.000,00
557.143,40

PRIVATS

920.022,36

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

552.226,17
34.109,00
47.137,19
138.000,00
148.550,00

TOTAL INGRESSOS

1.622.165,76

% Gènere

PROGRAMES D’ACTUACIÓ

1.283.361,94

8,8%

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

1.159.113,19
310.529,14
224.657,50
363.301,98
260.624,57

8,8%
0,3%
6,7%
21,9%
2,5%

Educació per a la justicia global

124.248,75

8,9%

CAPTACIÓ DE FONS

190.752,46

2,1%

ADMINISTRACIÓ

167.393,16

19,2%

1.641.507,56

9,1%

TOTAL DESPESES

El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent

PRIVATS
57%

INGRESSOS

PÚBLICS
43%

PROGRAMES
D’ACTUACIÓ
78%

DESPESES

CAPTACIÓ
DE FONS
ADMINISTRACIÓ
10%

12%
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Col·laboracions
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
Acofarma Distribución, Alliance Healthcare España, Angelini Farmacéutica, Bausch&Lomb, Bloss Group, Clínica Ubarmin de Navarra, Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya, Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Colegio de Médicos de Bizkaia, Colegio
de Médicos de Gipuzkoa, Complejo Hospitalario de Navarra, Consorci Sanitari Integral, Farmacia Alba, Fuscarm Vision, Hospital Universitario de Donostia,
Hospital General de l’Hospitalet, Johnson&Johnson Vision, MedicalMix, Laboratorio Aragó, Laboratorio Théa, LCA Pharmaceutical, Leocadio Ramos
Suministros Ópticos, Oftaltech, Pharmaboz, Presbiciaovistacansada.com, Sofymed, Suministros Hospitalarios, Topcon

ALTRES ORGANISMES
Ágora Bolivia, Auzo Lagun, Bankia, Biblioteca Joan Oliver, Biblioteca Montserrat Abelló, Biblioteca Xavier Benguerel, Bidons Egara, BNB, Bonita, Bonpreu
Esclat, Bufete Guerrero Castro, Casa Vicens, Catalana Occidente, Clian Holding, Club de Leones, Consorci per a la Normalització Lingüística, Còpialab
Corbera, Creative Technology Spain, Dagoll Dagom, Departamento de Internet, Escuela Internacional de Protocolo, Euskal Itsas Museoa, Fanorsan,
Ferrer&Ojeda, Finning Bolivia, Fundació Abertis, Fundación Alicia Koplowitz, Fundació Antoni Serra Santamans, Fundació Bancària “la Caixa”, Fundació
Damm, Hotel Miramar, Hoteles Ercilla, Hospes Hoteles, Iberlinguas, IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas, Mercat de Sant Antoni, Minimal Films,
MRW, Oiasso Museoa, Orona Fundazioa, Port de Barcelona, Sauleda Pastissers, Sala Parés, Servei d’Assessorament Periodístic, Sociedad Gastronómica
Klink, Synergic Investigación y Marketing, Torre Bellesguard, YGroup, +Grafica

MITJANS DE COMUNICACIÓ
ARA, Arte informado, BCNArt, Betevé, Blog El País, Bonart, Cadena SER, Catalunya Ràdio, Compromiso RSE, Diari de Girona, Diario de Navarra, El Diari de
la Sanitat, EFE, EITB, El Correo, El Diario Vasco, GOL TV, La Vanguardia, La Ventana del Arte, La Xarxa, Pamplona Actual, Mediapro, Noticias de Gipuzkoa,
Noticias de Navarra, RAC1, RAC105, Ràdio 4, Ràdio Estel, Radio Euskadi, Televisió de l’Hospitalet

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, Mozambican Eye Care Coalition)
· 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, Medicus Mundi Catalunya
i Universitat de Saragossa.
· Moçambic: Acamo (Associació de Cecs i Ambliops de Moçambic), Acomuza (Associació Comunitària de Dones de Zavala), Ametramo (Associació de
Metges Tradicionals Moçambiquesos), Amodevi (Associació Comunitària de Vilankulo) i Tsinela (Associació Comunitària de Massinga).
· Bolívia: APG (Assemblea del Poble Guaraní) comunitat Yaku - IguaGua, APG comunitat Sachapera, Asociación 6 de abril, Associació d’Articulació de
Dones per l’Equitat i la Igualtat (AMUPEI), Associació econòmica de dones del municipi de Padcaya, Associació de la Federació de Dones de Yacuiba,
Associació Juana Azurduy, Càritas Boliviana, Club de Lleons, CCIMCAT (Centre de Capacitació d’Investigació de la Dona Camperola de Tarija), Comitè
Nacional de Salut Ocular i Lluita contra la Ceguesa, Coordinadora de la Dona, Damas Voluntarias de la Liga del Quemado, Federació de Juntes Veïnals
(FEDJUVE) de Tarija, Fundación Visión, Institut Bolivià de la Ceguesa (IBC), Mujeres en Acción de Tarija i Bermejo, Mujeres Bagalleras, Dones treballadores
de EMAT (Empresa Municipal de Neteja de Tarija), ONG Aprecia, Organitzación 12 de Agosto, Organització Bartolinas Sisa, Organització barri Lapachal,
Organització de dones de Barris, Organització de dones camperoles Los Sotos, Organització de dones Primer de Maig, Organització Panamericana de
la Salut (PAHO, segons les seves sigles en anglès), Llevadores Tradicionals del Consell Departamental de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, Pro
Mujer Tarija, Projecte Àgora, Societat Boliviana d’Oftalmologia (SBO) i Septapas.
· Mali: CAFO (Coordinadora d’Associacions i ONG Femenines) de Mopti, MSF España, MSF France i ONG Al Farouk.

CONTRAPARTS
· Sàhara: Ministeri de Salut Pública de la RASD.
· Moçambiq: Ministeri de Salut, Direcció Provincial d’Educació (DPE), Direcció Provincial de Gènere, Infància i Acció Social (DPGCAS) i Direcció
Provincial de Salut d’Inhambane.
· Bolívia: Ministeri de Salut, Institut Nacional d’Oftalmologia, Govern Autònom Departamental de Tarija (inclou SEUS Tarija i Hospital Sant Juan de Dios),
Govern Autònom Departamental d’Oruro (inclou SEUS Oruro, Hospital Juan de Dios i Hospital Oruro Corea), Govern Autònom Regional del Gran Chaco
(inclou Hospital de Yacuiba Rubén Zelaya i Centre Oftalmològic del Ministeri de Salut), Governs Autònoms Municipals de Tarija (Secretaria de Gènere),
Caracollo, Santiago de Andamarca, Corque, Huanuni, Carparí, el Puente, SLIM Cercado (Servei Legal Integral Municipal del municipi de Cercado),
Viceministeri d’Igualtat d’Oportunitats.
· Mali: Acadèmies d’Ensenyament de Douentza i de Mopti, Associació Les Yeux du Monde - Mali, Consell Regional de Mopti, Direcció Regional de Salut de
Mopti, Hospital Sominé Dolo de Mopti, Institut d’Oftalmologia Tropical d’Àfrica (IOTA) de Bamako, Programa Nacional de Salut Ocular, Centres de Salut
de Referència (CSRéf) de Bandiagara, Bankass, Koro, Djenné, Douentza i Youwarou.
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