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ÍNDEX
Ulls del món és una fundació privada

> MISSIÓ, VISIÓ,
PRINCIPIS I PREMISSES
> PRESENTACIONS
> QUI SOM
> 20 ANYS OBRINT
ELS ULLS AL MÓN

> EL 2021: LA MIRADA ATENTA
A LES PERSONES
MÉS VULNERABLES
> ULLS DEL SÀHARA
> ULLS DE MOÇAMBIC
> ULLS DE BOLÍVIA
> ULLS DE MALI
> COMUNICACIÓ PER AL CANVI
> DADES ECONÒMIQUES
> COL·LABORACIONS

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 d’Associacions 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.
· Registre d’Agents de la Cooperació Internacional
al Desenvolupament a Andalusia. Agència Andalusa
de Cooperació Internacional al Desenvolupament,
el 29 de març de 2019.
· Lafede.cat, organitzacions per a la justícia global,
com a membre observador, el 15 de juny de 2019.

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.
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MISSIÓ
Ulls del món treballa per aconseguir un món
on les persones amb deficiències visuals i
sense recursos econòmics dels països amb un
índex de desenvolupament mitjà o baix 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.
Així mateix, sensibilitza l’opinió pública
del nostre entorn respecte a les deficiències
de la sanitat bàsica en aquelles zones.

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
INDEPENDÈNCIA
IGUALTAT D’OPORTUNITATS
I EQUITAT DE GÈNERE
ALTRUISME
PROFESSIONALITAT
TRANSPARÈNCIA

PERMANÈNCIA
DESENVOLUPAMENT
COOPERACIÓ
EFICIÈNCIA
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PRESENTACIONS

Una nova visió
per al dret a la salut

20 anys elevant el nivell
oftalmològic de cada territori

A la Fundació Ulls del món portem ja 20 anys lluitant
contra la ceguesa evitable, enfocant tots i cadascun
dels nostres projectes a apropar la salut ocular a
la població dels racons més vulnerables del món.
En definitiva, 20 anys defensant el dret universal
a la visió i, per tant, la necessitat d’assolir
la Cobertura Sanitària Universal. Perquè totes les
persones han de poder accedir als serveis sanitaris
essencials i de qualitat, quan i on els necessitin,
inclosa l’assistència oftalmològica.
I celebrem el nostre 20è aniversari amb gran
satisfacció, però també celebrem enormement
la resolució sense precedents presa el 2021
per l’Assemblea General de les Nacions Unides,
en la qual la comunitat internacional es compromet
a prestar atenció oftalmològica a les persones
que viuen amb pèrdua de visió evitable per a l’any
2030. Un repte alineat amb l’Agenda dels Objetius
de Desenvolupament Sostenible.
Per això, seguirem mirant cap endavant.
Seguirem treballant per garantir que les persones
que pateixen pèrdua de visió tinguin accés
a suport i tractament.
I que els governs i les institucions actuïn per
assumir els seus nous compromisos. Perquè,
en qüestió de salut ocular, ningú es quedi enrere.

Complim anys i complim somnis. Al llarg de dues
dècades, hem posat en marxa projectes en zones
amb contextos molt diversos, enfocats a aconseguir
que siguin els i les professionals locals qui tractin i operin
els seus pacients. El propòsit de la Fundació sempre ha
estat reforçar aquests equips locals amb els coneixements i mitjans necessaris per atendre la seva població.
Centrats en la prevenció de patologies i la seva detecció
precoç, reafirmant els seus pacients per a exercir el seu
dret a la salut ocular, i fent servir procediments mèdics
i tecnologies sostenibles i adequades per a cada territori.
Durant aquests 20 anys en els quals hem revisat la visió
a gairebé un milió de persones i operat a més de 37.000,
hi ha una altra xifra que ens satisfà sobre manera:
ja són més de 13.000 els i les especialistes formats per
Ulls del món que, amb el nostre suport, assumeixen
l’atenció ocular local.
Aquest model d’intervenció, dirigit a assolir resultats
sostenibles, basat en la capacitació i consolidació del
personal de la zona, ha permès que, en situacions
complexes com la de la pandèmia, els projectes
d’Ulls del món no s’hagin aturat. Encara manquen
recursos, manquen mans, manquen estructures,
però el balanç és molt positiu i el camí recorregut tot
aquest temps ens anima a continuar complint anys i,
sobretot, complint nous propòsits.

President

Rafael Ribó

Vicepresident

Borja Corcóstegui
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QUI SOM
PATRONAT
Rafael Ribó Massó,
President
i membre Comitè Executiu
Borja Corcóstegui Guraya,
vicepresident
i membre Comitè Executiu
Núria Ramon Garcia,
responsable
Col·laboracions Estratègiques
i membre Comitè Executiu
Daniel Capdevila Dalmau,
Secretari
i membre Comitè Executiu
Josep Antoni Pujante Conesa,
vocal, en representació
Generalitat de Catalunya
(Departament de Salut)

CONSELL
ASSESSOR
Roser Artal Rocafort,
responsable d’Innovació
i Projectes a l’Hospital Comarcal
del Pallars (GSS)
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

Hernán Gras,
supervisor mèdic Ulls de Bolívia
Andrés Müller-Thyssen Bergareche,
supervisor mèdic Ulls de Mali
Miriam Barbany Rodríguez,
oftalmòloga

DELEGATS
TERRITORIALS
Rosario Martínez Navarro,
delegada Comunitat Valenciana
Jesús Barragán Bretón,
delegat Andalusia

Lluís Reverter Gelabert,
vocal

Kike Otaegi Arizmendi,
delegat Comunitat Autònoma
Basca i Navarra

Ferran Rodés Vilà,
president diari ARA

Alfonso Jordán García,
delegat Madrid

Josep Santacreu Bonjoch,
conseller delegat DKV

Lurdana Texeira Gomes,
nucli territorial Portugal

Enric Botí Castro de la Peña,
vocal, en representació
Fundació ONCE
per a l’Amèrica Llatina (FOAL)

Xavier Trias Vidal de Llobatera,
vocal

Hernán Gras,
nucli territorial Argentina

Miriam Barbany Rodríguez,
vocal, oftalmòloga
Andrés Müller-Thyssen Bergareche,
vocal, oftalmòleg

COMITÈ MÈDIC

Maria Teresa Vilalta Ferrer,
vocal, economista

Borja Corcóstegui Guraya,
president

Pilar Díaz Romero,
vocal, en representació
Diputació de Barcelona
Pilar Solanes Salse,
vocal, en representació
Ajuntament de Barcelona

Ricardo Casaroli Marano,
secretari
Mónica Lecumberri López,
supervisora mèdica Ulls del Sàhara
Carlos Móser Würth,
supervisor mèdic Ulls de Moçambic

* Composició a 31 de desembre de 2021

Romain Bordas,
nucli territorial França i Suïssa

EQUIP OPERATIU
A LA SEU
Anna Barba Giró,
directora

Elisenda Rom Suñol,
adjunta a Direcció
i responsable Comunicació
Bibiana Ruberte de la Iglesia,
responsable Gestió
de Projectes i Gènere
Mònica Martínez Casamada,
responsable Administració
i Finances
Marina Satorras Guil,
tècnica Projectes i Educació
per al Desenvolupament
Tamara Morales López,
tècnica Gestió Administrativa
Miren Rodríguez Barrenechea,
coordinadora
Munduko begiak Euskadi
Alfonso Noboa Hernández,
coordinador
Munduko begiak Navarra

EQUIP
OPERATIU
SOBRE
EL TERRENY
SÀHARA
María Tavera Villén,
coordinadora Ulls del Sàhara
Zeinuha Dah,
administrativa

Mohamed Mahmud,
tècnic IEC

MOÇAMBIC
Eva Gracia,
coordinadora Ulls de Moçambic
Natacha Patricia Simone,
tècnica de projectes

Katty Yave Rollano,
tècnica IEC Oruro
Maya Romano Gómez,
coordinadora Chuquisaca
María Rene Paracagua Cueto,
tècnica IEC Chuquisaca
Nilda Rodas Cardozo,
auxiliar logística
i missatgeria Tarija
Lucero Pérez Colque,
auxiliar logística
i missatgeria Oruro

Sarifa Ismael,
administrativa

Martha Apaza Nina,
auxiliar logística
i missatgeria La Paz

Carlos Ferreira,
conductor i logista

William Tapia Vidaurre,
optometrista

BOLÍVIA

MALI

Patricia Tárraga Quintela,
coordinadora Ulls de Bolívia

Albert Coulibaly,
coordinador Ulls de Mali

Rubén Murillo Espinoza,
administrador comptable

Seydou Togo,
assistent programa

Angélica Luna Aduviri,
assistent logística mèdica

Hélène Dena,
administrativa

Gabriela Zea Arce,
responsable fundraiser

Mamadou Guindo,
conductor i logista

Zulma Guerrero Herrera,
coordinadora Tarija

Edjuko Douyon,
comptable

Freddy Morales Aban,
conductor i logista Tarija

Agnou Amanidiou,
Dagaloum Doumbo,
Barthélemy Guindo,
Amadou Sana,
Etienne Wadiou,
Abdoulaye Zebré,
guàrdies de seguretat

Lourdes Yuca Escaray,
tècnica IEC Tarija
Ruth Bolaños Carreño,
coordinadora Oruro
Julio Ugarte Baldelomar,
conductor i logista Oruro
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QUI SOM
VOLUNTARIS,
VOLUNTÀRIES,
COL·LABORADORS I
COL·LABORADORES
Antón Aguirre, Nagore Arbelaitz,
Rebeca Atienza, Isa Chivite,
Argenis Carolina Cruz, M. Victoria
Collados, Júlia Chimenos, Nataliia
Dorosh, Ibone Egía, Sara Egía,
Eli Elizondo, Iñaki Elorza,
Josune Fernández, Iñaki Ganuza,
Carles Garcia, Francesc Garcia,
Lourdes García, Ashley Gutiérrez,
Ana Isasa, Karmele Lasa,
Mónica Lecumberri, Izaskun
Legarreta, Garbiñe Loiarte,
María López, Ane Madariaga,
Meritxell Maldonado, Marije
Manterola, Anabel Martínez-Marí,
Elisabet Mesquida, Albert
Montañés, Carlos Móser, Andrés
Müller-Thyssen, Kike Otaegi,
Xaulo Otaegi, Ada Pérez,
Gloria Picazo, Edith Ramos,
Enrique Ripoll, Sylvie Rochigneux,
Vilma Lucia Rodrigues, Mercè Ros,
Kelly Ruiz, Florencia Ruiz,
Marta Serra, Joana Soteras,
Judit Torrent, Juan Antonio Vallés.

Avancem
gràcies a la nostra experiència
i capacitat de reacció
Si l’inici de la pandèmia va suposar un col·lapse a nivell
mundial en el qual es va prioritzar la lluita COVID-19
en tots els àmbits, un any després el focus de la sanitat
s’ha seguit concentrant en evitar contagis, amb totes
les dificultats que han suposat per als nostres projectes
d’atenció ocular els tancaments de consultes, quiròfans,
escoles o fronteres.
Gràcies a la capacitat d’adaptació d’Ulls del món i de la
nostra xarxa de professionals, voluntariat, col·laboradores
i col·laboradors, hem transformat activitats i desenvolupat
noves estratègies per seguir millorant i enfortint
els sistemes públics de salut ocular, buscant alternatives
per no deixar de practicar cirurgies o per sensibilitzar
la població a través de mitjans massius como la ràdio
i les xarxes socials.
Malgrat totes les limitacions i restriccions, el 2021 vam
atendre a més de 131.000 persones i vam practicar
més de 3.400 intervencions de cataractes. Uns resultats
molt satisfactoris que se sumen al nostre any de
celebració. 20 anys de lluita i de projectes. 20 anys de
cooperació i solidaritat. 20 anys al costat de les persones
més vulnerables, il·luminant ulls i esperances... i els que
vindran. Perquè 2021 va ser l’any de tancament d’un
gran pla estratègic, i al 2022 se’n definirà un de nou que
plantejarà nous reptes, alineats amb els Objetius de
Desenvolupament Sostenible, l’enfocament de gènere
i la lluita per sensibilitzar sobre l'impacte del canvi
climàtic en la salut ocular de les persones
i reduir el nostre impacte ambiental.

Directora

Anna Barba
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Inici del projecte
a Moçambic:
posada en marxa
d’una unitat
oftalmològica
a l’Hospital Provincial
d’Inhambane

2001
Neix Ulls del món,
impulsada per Rafael Ribó
i Borja Corcóstegui,
amb la primera
comissió medicoquirúrgica
als campaments
sahrauís

Primera dècada:
més de 110.000 consultes
i prop de 9.000
intervencions

Primera formació
a oftalmòlegs
i oftalmòlogues de Bolívia
per videoconferència

Es constitueix oficialment
la delegació territorial
a Euskadi

2002

2005

2003 2004

5 ANYS
2006
2007

Adhesió a l’IAPB
(Agència Internacional
per a la Prevenció
de la Ceguesa)

Nou programa a Bolívia:
inici del projecte a El Alto
i la seva zona rural
d’influència

Creació del fons
d’art Visions amb
les primeres obres
d’Antoni Tàpies,
Andreu Alfaro
i Manel Esclusa

S’inicia el projecte a Mali
i s’inaugura el 1r taller
d’òptica públic a l’Hospital
Provincial d’Inhambane

2008

10 ANYS
2011

2009 2010

1r curs de formació
en salut ocular
dirigit a associacions
de dones a Mopti

1r estudi de gènere
als campaments
sahrauís per conèixer
l’accés de les dones
als serveis
oftalmològics
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2021

1r estudi RAAB a Inhambane
per conèixer la prevalença
i les causes de la ceguesa evitable:
visites a 3.000 persones
de 14 districtes

Inici de la formació
en subespecialitats
de retina i pediàtrica
al IOTA de Mali

Posada en marxa
del quiròfan d’oftalmologia
a l’Hospital San Juan
de Dios de Tarija

2012

2015

2013 2014
Creació
de dos nous punts
d’atenció a Inhambane
per apropar
la salut ocular a
les comunitats rurals
Traspàs de la xarxa
d’atenció oftalmològica
d’El Alto a les autoritats
sanitàries bolivianes

15 ANYS
2016
2017

El Dr. Said,
oftalmòleg sahrauí,
assumeix l’assistència
permanent als campaments
de població refugiada
de Tindouf

2018

2019 2020
Crisi mundial COVID-19:
durant la pandèmia,
la Fundació entrega material
de protecció, promou
la prevenció i adapta projectes
per seguir oferint
assistència oftalmològica

Publicació de l’Atles de
la Visió de l’IAPB: un 75% dels
casos de ceguesa mundial es
podrien curar fàcilment

S’aprova
la 1a estratègia
de gènere
de la Fundació

20 ANYS
OBRINT
ELS ULLS
985.500
PERSONES
ATESES

EL
2021
131.948 PERSONES
ATESES

51,9% DONES 63.054 MENORS (58,46% NENES)

ÍNDEX

BOLÍVIA
DEPARTAMENTS DE TARIJA,
ORURO I CHUQUISACA

SÀHARA
CAMPAMENTS DE PERSONES
SAHRAUÍS REFUGIADES DE
TINDOUF (ALGÈRIA)

3.474 INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

554 PROFESSIONALS
FORMATS

48,8% DONES

51,8% DONES

MALI
REGIÓ
DE MOPTI

MOÇAMBIC
PROVÍNCIA
D’INHAMBANE

52.405 PERSONES
SENSIBILITZADES
58,9% DONES
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LA MIRADA ATENTA
A LES PERSONES MÉS VULNERABLES
Milers de persones de països empobrits
pateixen problemes oculars provocats per
deficiències higièniques i sanitàries, condicions
climàtiques adverses o traumatismes soferts
durant conflictes bèl·lics. L’objectiu d’Ulls
del món és proporcionar tots els mitjans
possibles perquè aquestes persones que viuen
en zones sense recursos sanitaris ni òptics
rebin atenció oftalmològica. El 2021, part
d’aquests esforços es va concentrar en poder
arribar als col·lectius més vulnerables,
dins de poblacions ja de per si vulnerables.
Persones que sumen els trastorns de visió
a moltes altres dificultats que ja tenen
en les seves vides.
A Mali, per exemple, la comunitat desplaçada
per conflictes bèl·lics interns viu en
campaments, en condicions de màxima
vulnerabilitat i amb múltiples dificultats per

accedir a qualsevol tipus de servei mèdic.
El 2021, la Fundació va realitzar campanyes
de consultes a 40 emplaçaments, per detectar
patologies i procurar medicacions, tractaments
i cirurgies.
A Moçambic, els equips d’Ulls del món es van
desplaçar per realitzar visites a les persones
recloses en centres penitenciaris, a la població
rural d’aldees remotes, als centres de gent gran
que compta amb menys mobilitat, i a les
persones albines que suporten marginació
i persecucions pel seu aspecte.
A Bolívia, un dels col·lectius als quals es va
prestar especial atenció van ser les persones
amb discapacitat, que han de superar moltes
barreres per rebre assitència ocular, i se’ls va
facilitar informació, desplaçaments, revisions i
ulleres graduades.

ULLS
DEL SÀHARA

ÍNDEX

El tancament de fronteres i les recomanacions de seguretat
en la zona van impedir el desplaçament de comissions medicoquirúrgiques,
per tant es van buscar alternatives per cobrir les necessitats
oftalmològiques de la població refugiada sahrauí als campaments,
en col·laboració amb el Ministeri de Salut Pública.

15.328 PERSONES
ATESES

52,09% DONES 11.057 MENORS (51,8% NENES)

211 INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

76 PROFESSIONALS
FORMATS

54,98% DONES

43,42% DONES

MARROC

OCE À
AT L À NTIC

CAMPAMENTS DE
PERSONES SAHR AUÍS
REFUGIADES
Rabuni

ARGÉRIA

Tinduf
Tifariti

MAURITÀNIA

i

269 PERSONES
SENSIBILITZADES
96,65% DONES
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ATENCIÓ ÒPTICA
I OFTALMOLÒGICA PERMANENT

PRIMERA CASA
D’ACOLLIDA
DE PACIENTS
D’OFTALMOLOGIA
A LA WILAIA
DE BECHAR
Com no es van poder desplaçar equips externs,
el maig de 2021 es va signar un conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Salut Pública i
l’hospital d’oftalmologia de la wilaia de Bechar
per reforçar l’atenció a les persones sahrauís
amb patologies oculars. En el marc d’aquest
conveni, a l’agost es va inaugurar la primera
casa d’acollida destinada únicament a persones
amb patologies oftalmològiques derivades des

dels campaments de població refugiada.
Ulls del món s’encarrega del manteniment
i de totes les despeses de lloguer,
subministraments, alimentació, viatges,
personal... i també participa en el procés
de derivació i seguiment de pacients.
El nombre de persones ateses va ser superior
al previst amb una mitjana de 45 persones/mes.
La població refugiada va seguir rebent
assistència ocular per part dels professionals
dels campaments durant tot l’any: el Dr. Said,
oftalmòleg local, va atendre 3.291 persones
(54,2% dones), els optometristes i auxiliars
de taller d’òptica de les wilaies en van atendre
11.750 (51,57% dones) i a la casa de pacients
de la wilaia de Bechar se’n va atendre 287
(49,5% dones). Pel que fa a les cirurgies,
es van realitzar 74 intervencions ambulatòries
(61% dones) i 137 persones van ser operades
a Bechar (52% dones). Al llarg de l’any es van
lliurar un total de 6.654 ulleres: 2.430 ulleres
de presbícia (55,35% dones) i 4.224 ulleres
per a correcció refractiva (50,96% dones).

VISITES A GUARDERIES,
ESCOLES I HAIMES

REVISIONS
A MENORS
I A PERSONES
AMB MOBILITAT
REDUÏDA
Tot i que els centres escolars van romandre
tancats durant els primers mesos, entre
octubre i desembre es van realitzar les revisions
en llars d’infants i en escoles de primària
i secundària. Als cribatges escolars es va revisar
la visió a 5.728 nenes i 5.329 nens. En el mateix
període es van visitar centres de persones
amb necessitats especials i es va revisar
la visió a 86 persones (42% dones).
També es va col·laborar amb l’associació
local Basmat Khayr per accedir a persones
i col·lectius vulnerables i es van fer diverses

revisions a les haimes per a persones
amb problemes de mobilitat: 34 visites
a les haimes d’Aaiun, Smara, Bojador i Auserd,
i 34 al centre de persones mutilades.
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CONSCIENCIACIÓ
DE LA SOCIETAT CIVIL

locals per difondre campanyes de
sensibilització, amb un total de 50 aparicions
a la TV i ràdio sahrauís.

SESSIONS DE FORMACIÓ
EN LÍNIA I PRESENCIAL

CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ CAPACITACIÓ
AMB ENFOCAMENT EN SALUT OCULAR,
DE GÈNERE
PROMOCIÓ
DE LA SALUT
I CRIBATGES
ESCOLARS
Es van realitzar 4 xerrades de salut ocular
amb enfocament de gènere amb l’associació
Dones Sahrauís al Volant a les wilaies
d’Aaiun, Smara, Bojador i Auserd. Hi van
participar 94 dones a les quals després
se’ls va revisar la visió.
També es van establir millores en el dia
a dia dels campaments per reduir les barreres
d’accés de la dona a la salut ocular: davant
d’una mateixa patologia, l’atenció i/o derivació
de dones és prioritària i, des de setembre,
el taller de muntatge de l’Hospital de Rabuni
realitza les ulleres al moment perquè
no calgui un segon desplaçament.
A més, es van utilitzar els mitjans de comunicació

La formació a professionals de la salut
es va veure afectada per la restricció dels
desplaçaments. Durant el segon semestre
es van realitzar 30 hores de formació en

teràpia visual per a menors, de manera
telemàtica, dirigides a 12 optometristes
i 3 dones auxiliars de tallers. I al setembre
es va formar 61 professionals sanitaris
(49% dones) dels hospitals regionals en el
sistema de referència i contra referència.
El novembre i desembre es van activar
programes de capacitació:
· Formació en salut ocular de 29 infermeres
escolars, durant les revisions en escoles
· Formació en cribatge de menors a docents
de les wilaies de Smara, Auserd i Dajla
(75 dones i 9 homes)
· Formació de 62 dones com a promotores
de salut (12 a Aaiun, 14 a Smara, 14 a Dajla,
8 a Bojador i 14 a Auserd)

I TAMBÉ...
Muntatge de 6.086 ulleres,
el 53,6% per a dones, als tallers
de Dajla, Bol·la i Rabuni,
gràcies a la compra de vidres
en brut i muntures a Algèria.

Reforç de les infraestructures
sanitàries amb la millora
de 5 accessos a les consultes
d’oftalmologia per a persones
amb mobilitat reduïda.

ULLS
DE MOÇAMBIC
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MOÇAMBIC

ZIMBÀBUE

Govuro

Zavala

Mabote
Funhalouro

Vilankulo

INHAMBANE

Maxixe
Homoine
Panda

Massinga
Chicuque
Inhambane

Inharrime
Quissico

SUD-ÀFRICA

Maputo

OCE À ÍNDIC

SUAZILÀNDIA

21.934 PERSONES
ATESES

54,91% DONES 6.457 MENORS (48,29% NENES)

Malgrat les dificultats trobades amb motiu
de les restriccions de la pandèmia, a Moçambic s’ha treballat
per assolir els objectius de millora i enfortiment del sistema públic
de salut ocular a la província d’Inhambane,
adaptant les activitats al context.

1.117 INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

83 PROFESSIONALS
FORMATS

46,64% DONES

45,78% DONES

i

149 PERSONES
SENSIBILITZADES
43% DONES
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PREVENCIÓ I MILLORA
DE LA SALUT OCULAR

REVISIONS
A ESCOLES
I CONSULTES
MÒBILS
PER ARRIBAR A
MÉS COL·LECTIUS
Tot i que aquest any s’han restringit accessos
per evitar contagis COVID-19 en alguns llocs
on hi havia programades activitats, com
els centres de dia de persones grans o
els hospicis, el 2021 s’ha aconseguit arribar
a un gran nombre de persones i atendre,
en total, 12.044 dones i 9.890 homes.
Les escoles segueixen sent el gran objectiu per
millorar l’atenció òptica en la infància. Es van

realitzar campanyes de cribatge escolar
a 10 centres de Zavala, Massinga, Inhambane,
Maxixa i Vilankulos per avaluar l’agudesa
visual de 6.457 estudiants (el 48,29% nenes).
En aquestes campanyes es detecten
els problemes de refracció, conjuntivitis,
estrabisme... que després són explorats
per especialistes per rebre tractament i/o
ulleres graduades.

Durant aquest any, a més, es van organitzar
diverses campanyes de consultes mòbils
per apropar l’atenció ocular a diferents
comunitats: 3 visites al centre penitenciari
d’Inhambane per revisar la visió a 148 persones
(el 28,64% eren dones, ja que la majoria
de reclusos eren homes); revisions a l’aldea
de Pambane a 22 camperoles i 15 camperols,
un col·lectiu amb greus problemes de visió
perquè treballen exposats al sol; i a Vilankulos,
visita al centre de gent gran per atendre
17 dones i 10 homes i campanya de revisions
a 25 persones albines (16 dones i 9 homes)
que són estigmatitzades pel seu físic
i sovint són perseguides.

DESCENTRALITZACIÓ
DE L’ATENCIÓ OCULAR

ASSISTÈNCIA
A 6 DISTRICTES
SANITARIS
El 2021 es va realitzar un gran esforç per poder
practicar cirurgies en altres districtes, a més
a més d’Inhambane, i arribar així a població
amb dificultats per desplaçar-se. Una tasca que
ha estat possible gràcies a la feina conjunta
d’Ulls del món amb la Direcció Provincial de Salut.
A Inhambane es va intervenir 310 dones i
381 homes; al districte de Massinga a 43 dones
i 57 homes; a Zavala a 69 dones i 48 homes;

a Chikouke a 55 dones i 68 homes; i a
Vilankulos a 44 dones i 42 homes. Aquests
districtes van rebre prèviament tots
els materials i equipaments necessaris
per a les activitats de consultes i cirurgies.
A més, s’ha dotat una consulta d’oftalmologia
al districte de Jangamo.

SENSIBILITZACIÓ
A TRAVÉS DE LA RÀDIO

MISSATGES
PER ARRIBAR
A MÉS
D’UN MILIÓ
DE PERSONES
Un dels projectes més importants de
sensibilització es va dur a terme a través de la
ràdio, un mitjà de comunicació de gran abast
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celebrar xerrades sobre com tenir cura de
la salut ocular al barri de Chamane, a l’Hospital
rural de Chikouke, a l’Hospital del districte
de Massinga i al centre de la tercera edat
de Vilankulos. A aquestes xerrades hi van
acudir en total 130 persones (el 59,23% dones).

FORMACIÓ
AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE
que permet connectar amb poblacions remotes
i, sovint, analfabetes. Amb l’objectiu d’informar,
conscienciar i sensibilitzar les comunitats
rurals d'Inhambane sobre els beneficis d’una
bona salut ocular per a les persones i les seves
famílies i la necessitat que els homes donin
suport a les dones en la realització de revisions
i tractaments oculars, la Fundació va difondre
falques de ràdio i programes en la llengua local,
en col·laboració amb la Xarxa Homens pela
Mudança (HOPEM), una organització sense
ànim de lucre que treballa per afirmar els drets
humans d’homes, dones, nenes i nens, i
promoure l’equitat de gènere. Amb aquestes
emissions es va aconseguir impactar 1.197.458
persones (el 54,1% dones).
A causa de les mesures de prevenció de
la COVID-19, no es va poder realitzar cap fira
de salut per sensibilitzar la població fins al 14
d’octubre, Dia Mundial de la Visió, que es van

CAPACITACIÓ
I DIVULGACIÓ
DELS DRETS
DE LES DONES
La inclusió de la perspectiva de gènere en
les activitats de formació ha estat clau durant
les capacitacions d’aquest any. La Xarxa
HOPEM, la Direcció Provincial de Salut i Ulls
del món es van coordinar per treballar
de manera conjunta en la sensibilització
del personal de salut ocular.

Per facilitar un millor accés a l’atenció ocular
primària, 18 dones i 15 homes practicants
de medicina tradicional van rebre explicacions
tècniques i científiques sobre l’aparició
de patologies oculars i les seves solucions
mèdiques, perquè col·laborin amb l’administració sanitària en la detecció i derivació de pacients. En l’àmbit de les escoles, es va oferir
formació en la presa d’agudesa visual a
20 docents (13 homes i 7 dones). També
es va oferir formació sobre la igualtat de
gènere en la legislació moçambiquesa
a 26 professionals del servei de salut ocular
(17 homes i 9 dones).
Pel que fa als tallers òptics, per enfortir les
capacitats de les seves responsables, va tenir
lloc un intercanvi d’experiències entre l’equip
de dones que gestiona l’òptica de Vilankulos
i l’equip d’òptica de l’Hospital Provincial
d’Inhambane. Així van ampliar els seus
coneixements en el muntatge d’ulleres
i la gestió del servei.

I TAMBÉ...
Comissió per enfortir
les capacitats del personal
sanitari local a càrrec
de l’equip de professionals
voluntaris format per
Carlos Móser, Mónica Lecumberri,
Albert Montañés i Enrique Ripoll.

Les dones de l’associació
AMODEVI segueixen gestionant
l’òptica de Vilankulos,
un model pioner que reforça
l’autonomia de les dones
en llocs de responsabilitat.

ULLS
BR ASIL
PERÚ

La Paz
Oruro
Corque
ORURO

BOLÍVIA

Sucre
CHUQUISACA
Tarija TARIJA
Caraparí
Yacuiba

XILE

ARGENTINA

PAR AGUAI

29.949 PERSONES
ATESES
51,39% DONES 14.033 MENORS (49,53% NENES)
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Enmig d’una gran inestabilitat (l’emergència sanitària
amb prioritat COVID-19, la crisi econòmica limitant recursos
i pressupostos, i els relleus polítics alentint gestions i acords)
l’estratègia a Bolívia s’ha adaptat per millorar
la salut ocular a Tarija, Oruro i Chuquisaca.

DE BOLÍVIA
220 INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

332 PROFESSIONALS
FORMATS

50,9% DONES

69,9% DONES

i

40.146 PERSONES
SENSIBILITZADES
54,9% DONES
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CONSULTES
OCULARS I CIRURGIES

ASSISTÈNCIES,
INTERVENCIONS
I DOTACIÓ
D’ULLERES
El sistema públic de salut es va bolcar en
el control de la pandèmia i la vacunació, tot
i així es van poder gestionar les assistències
oftalmològiques per atendre 11.848 persones
(52,4% dones) a Tarija; 11.806 persones
(52% dones) a Oruro, i 6.295 (el 48,7% dones)
a Chuquisaca. En total, al programa de Bolívia
es van lliurar 3.978 ulleres graduades
(56,3% a dones).
Les restriccions als hospitals van dificultar
les comissions quirúrgiques. A Tarija, Ulls del
món va contribuir a realitzar 2 comissions,
a l’Hospital Fray Quebracho de Yacuiba
(organitzada pel Ministeri de Salut i Esports)
i a l’Hospital San Juan de Dios de Tarija

(liderada per la Governació del Departament),
operant de cataractes 36 dones i 28 homes.
També es va entregar al Ministeri de Salut
i Esports un consultori i quiròfan oftalmològic
mòbil completament equipat.

A Oruro, 106 persones van ser operades
de cataractes (50 homes, 55 dones i 1 nen).
El ministeri va inaugurar el Servei
d’Oftalmologia a l’Hospital General San Juan
de Dios per realitzar atencions quirúrgiques
permanents. També es va dur a terme
un pla per ajudar a finançar el transport
i acompanyament a persones amb dificultats,
principalment dones, aconseguint que es
beneficiessin de la cirurgia un 52% de dones.
A Chuquisaca, amb motiu de les restriccions
de l’Hospital Públic Santa Bárbara, es va signar
un conveni amb l’Hospital de l’Institut
Politècnic Tomás Katari per col·laborar amb
la dotació de material per a cirurgies i facilitar
així la intervenció a 21 dones i 29 homes
amb escassos recursos.

ATENCIÓ
A LA COMUNITAT ESTUDIANTIL

MISSATGES
EDUCATIUS
I DOCENTS
FORMATS
PER REALITZAR
CRIBRATGE
L’educació virtual a les zones periurbanes
va provocar que es concentrés l’actuació
a les escoles de les zones rurals amb educació
semipresencial. Es va treballar amb grups
reduïts per minimitzar riscos de contagi
i es va reforçar la identificació d’errors refractius
amb la capacitació de docents i material
de suport.
A Tarija es va formar 558 professores i 270

professors d’Uriondo, Yacuiba, Cercado, Bermejo
i Entre Ríos per practicar cribratges escolars.
Es va mesurar l’agudesa visual a 4.606
estudiants (50,3% nenes) i es van lliurar 1.005
ulleres (55,3% nenes). També es van realitzar
xerrades de sensibilització en salut ocular,
presencials i virtuals, per arribar a un total
de 10.179 escolars (49,8% nenes) de 84 centres.
A Oruro van rebre formació 349 professores
i 252 professors de 66 unitats educatives rurals
de Caracollo i Eucaliptus. Es va revisar la visió
a 5.217 estudiants (49% nenes), es van lliurar
ulleres a 382 (51,3% nenes) i es va poder
sensibilitzar a 14.167 (49,8% nenes) a través
de xerrades presencials, xarxes socials i mitjans
de comunicació.
A Chuquisaca es va capacitar en presa
d’agudesa visual 299 mestres (59,2% dones).
Els docents van fer cribratges a 1.554 estudiants
(49,3% nenes), es van entregar ulleres
a 124 nenes i 151 nens, i es va sensibilitzar 1.605
estudiants de manera presencial (47% nenes).
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CAPACITACIÓ
EN SALUT OCULAR

FORMACIÓ
PER AL
PERSONAL
SANITARI
I LA SOCIETAT
CIVIL
A nivell professional, es van realitzar activitats
de formació dirigides al personal d’atenció
primària de l’àrea de salut, per saber detectar,
referir i/o tractar patologies oculars bàsiques.
A Tarija, hi van participar 124 dones i 41 homes;
a Oruro, 94 dones i 49 homes; i a Chuquisaca,
14 dones i 10 homes. Durant les campanyes
intensives de cirurgies, el Dr. Luis Alberto
Pereira va formar 2 oftalmòlogues i

2 oftalmòlegs a Tarija, i a 5 oftalmòlegs a Oruro,
per millorar les seves habilitats quirúrgiques.
Pel que fa a la societat civil, destacar
la formació de promotores en salut ocular
per fer arribar cures preventives a la població
més vulnerable. A Tarija es va formar
727 persones (76,2% dones); a Oruro a 505
(80,2%dones) i a Chuquisaca a 84 (87% dones).

ACTIVITATS
DE SENSIBILITZACIÓ

DIFUSIÓ
I PROMOCIÓ
DE L’EQUITAT
DE GÈNERE
Xerrades presencials a centres de salut,
associacions de dones, mercats i fires; xerrades
virtuals, per WhatsApp o a través de trucades
telefòniques; missatges i programes educatius
a ràdio i TV... Múltiples recursos per difondre
les campanyes de sensibilització sobre salut
ocular amb enfocament de gènere, orientades
a informar sobre les cures i la prevenció
de patologies i també sobre l’accés a les cirurgies
de cataractes i les cures postoperatòries,
prioritzant el públic femení per empoderar
les dones i que decideixin sobre la seva salut.
A Tarija, es va arribar a un total de 29.317 persones
(55,5% dones); a Oruro, 21.300 (54,8% dones)
i a Chuquisaca a 4.866 (58,4% dones).

I TAMBÉ...
Especial atenció a col·lectius
amb discapacitat, oferint
assistència oftalmològica
a 239 persones (49% dones),
lliurant 211 ulleres graduades
(48% dones) i distribuint
750 equips d’higiene
i prevenció COVID-19.

1.894 participants als actes
de celebració del Dia Mundial
de la Visió, destacant les fires
de salut amb xerrades, material
promocional, concursos escolars
i caminades solidàries.

ULLS
MALI

MAURITÀNIA

Youwarou
MOPTI
Douentza
Mopti
Bandiagara
Bankass
Koro
Djenné
Tori

Ténenkou

Bamako

GUINE A

BURKINA FASO

GHANA

64.737 PERSONES
ATESES
51,11% DONES 31.507 MENORS (50% NENES)
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DE MALI
1.926 INTERVENCIONS
QUIRÚRGIQUES

63 PROFESSIONALS
FORMATS

49,12% DONES

30% DONES

La difícil situació
socioeconòmica i la inseguretat
segueixen dificultant l’accés
a l’assistència d’una gran part
de la població, però Ulls de Mali
concentra els seus esforços
a millorar la salut ocular
a la regió de Mopti,
contribuint a la lluita contra
la pobresa i l’exclusió.
i

11.841 PERSONES
SENSIBILIZTADES
71,89% DONES
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CAMPANYES DE REVISIONS
I COMISSIONS QUIRÚRGIQUES

MENYS BARRERES
D’ACCÉS A LA SALUT OCULAR

INCREMENT
DE LES CONSULTES
ALS CAMPAMENTS
DE DESPLAÇATS
I ESCOLES

ACTIVITATS
GENERADORES
D’INGRESSOS
PER A
LES DONES
VULNERABLES

El nombre total de persones ateses va superar
els objectius previstos: 17.366 dones, 15.864
homes i 31.507 menors. El motiu va ser
l’augment de consultes als emplaçaments
de la població desplaçada per conflictes interns
i de les visites a les escoles.
Al llarg de l’any es van realitzar 14 campanyes
de consultes per arribar a 40 campaments de
desplaçats interns als districtes de Bandiagara,
Bankass, Koro, Mopti, Douentza i Djenné. Es va
atendre 8.217 dones, 6.672 homes, 2.722 nenes
i 2.606 nens, i es van detectar 1.137 casos

de cataractes (53,2% dones). La Fundació
va donar gratuïtament als CSRéf que
van participar en aquesta activitat tots
els medicaments destinats als pacients
durant aquestes consultes massives
(col·liris i pomades).
Tots els cribratges escolars es van realitzar
durant el primer semestre, amb el suport
de 7 AMO (Assistent Mèdic en Oftalmologia).
En total, es va revisar la visió a 22.867
estudiants (49,87% nenes) de 82 escoles,
254 van presentar defectes de refracció
i es van entregar 242 ulleres.
A les campanyes de cirurgies que van tenir lloc
a l’Hospital Sominé Dolo i als CSRéf de Bankass,
Mopti, Bandiagara, Koro i Djenné, es va operar
de cataractes a 900 dones i 1.026 homes.
Els centres de Koro, Bandiagara, Djenné i
Bankass van rebre suport en forma d’equips
quirúrgics amb tot el material d’un sol ús
necessari per poder dur a terme aquestes
cirurgies.

A Mali, les dones solen tenir menys accés
als recursos financers de la família, fet
que dificulta que puguin pagar serveis
d’atenció ocular o de transport. Per això,
el 2021 es va iniciar un programa per facilitar
a les dones mitjans i autonomia financera
per reduir els obstacles a l’atenció
oftalmològica i a les cirurgies.
Aquest projecte de “microcrèdits” va començar

amb diferents reunions de sensibilització
a la Coordinadora d’Associacions i ONG
Femenines (CAFO, en les sigles en francès)
de Koro, reforçant les seves capacitats
amb la donació d’equips i materials, la creació
d’un comitè de gestió de fons i d’un compte
en un banc local (Banque Malienne de Solidarité)
i la implementació d’eines de gestió i reglaments
interns per prendre decisions consensuades.
Les primeres beneficiades van ser 50 dones
amb discapacitat visual i vídues de conflictes
armats que van rebre suport econòmic
per poder dur a terme activitats com
la transformació de productes agrícoles locals
o la cria de bestiar. L’objectiu és que comptin
amb recursos per prendre decisions sobre
la seva pròpia salut.
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FORMACIONS
TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES

A més, va finalitzar el procés de formació
iniciat el 2020 pel Dr. Ibrahim Bamanta,
oftalmòleg de l’Hospital Sominé Dolo de Mopti,
que es va especialitzar en oftalmologia
pediàtrica enfortint així les seves capacitats
per abordar les malalties oculars infantils.

REFORÇ
ERRADICAR
CONTINU DE
EL TRACOMA A KORO
LES CAPACITATS I TENENKOU
EN SALUT OCULAR SANEJAMENT,
AIGUA POTABLE,
HIGIENE I
PREVENCIÓ
A pesar que algunes de les formacions
en subespecialitats oftalmològiques previstes
a Bamako no es van poder realitzar per motius
de seguretat, sí es van poder dur a terme
els tallers de formació teòrica sobre la
incidència del gènere i l’equitat en l’accés
a l’atenció oftalmològica primària (SOP)
a Mopti, als quals van assitir 4 dones i 10 homes
Directors Tècnics de Centre (DTC), i el curs
de sessions pràctiques per controlar
els procediments diagnòstics i terapèutics amb
l’assistència de 17 DTC (4 dones i 13 homes).
També es van realitzar tallers per enfortir les
capacitats de 31 agents (14 dones) involucrats
en la reducció i gestió dels residus biomèdics.

Al districte de Koro, un dels prioritaris en el marc
de la lluita contra el tracoma, es van rehabilitar
3 pous a les aldees de Péné, Tonnon i Guingal,
i 3 latrines públiques de Korporo-pen i
Koporo-nah. A més, es van facilitar sistemes

adequats de tractament de residus biomèdics
amb la compra i donació de 41 contenidors i
15 carretons i la construcció d’una incineradora.
A través de la ràdio local es van difondre
missatges per informar i sensibilitzar la població
sobre la prevenció del tracoma, arribant a 42.126
persones. A més, 24 dones d’associacions
de la CAFO i 9 agents comunitaris van rebre
coneixements bàsics sobre cures oculars.

I TAMBÉ...
Entrega de 1.149
ulleres correctores, el 84%
fabricades als tallers òptics
de l’hospital Sominé Dolo
de Mopti i del CSRéf de Bankass.

Mobilització social prèvia
a les comissions de cirurgies
a través de campanyes
a 6 ràdios locals i difusió
massiva d’informació
per part de les dones de la CAFO.
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COMUNICACIÓ PER AL CANVI
L’estratègia d’Educació Transformadora d’Ulls
del món engloba activitats relacionades amb
les desigualtats en l’accés equitatiu de la població
mundial a la salut ocular que conviden
a la reflexió i a la implicació per al canvi social i
a justícia global. Durant l’any 2021 es va potenciar

la comunicació digital, amb publicacions al web
i les xarxes socials com les accions alineades
amb els Objetius de Desenvolupament Sostenible

i la necessitat de realitzar revisions oculars
periòdiques, i al seu repte global
#EveryoneCounts per aconseguir que un milió
de persones es revisessin la visió. La Fundació
va organitzar tallers, xerrades, fires i activitats
per reclamar, un cop més, la salut ocular
com a dret universal.
A Euskadi i Navarra es van realitzar nombroses
accions de sensibilització al llarg de l’any
per arribar a diversos col·lectius. El Col·legi de
Metges de Bizkaia va acollir al maig la projecció
del documental Gabor i el 21 de juny una
entrevista-col·loqui que va difondre a través
del seu canal YouTube on la Dra. Rebeca Atienza,

o la campanya interactiva sobre el dret a la salut
amb enfocament de gènere que, a través
de testimonis de parelles de Moçambic, va donar
a conèixer els canvis de rol assumits per alguns
homes per ajudar les seves dones perquè
poguessin ser intervingudes de cataractes.
Com a commemoració del Dia Mundial de la Visió,
Ulls del món es va sumar a la iniciativa
#LoveYourEyes de l’Agència Internacional per
a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB) dirigida a
donar prioritat a la importància de la salut ocular

voluntària de la Fundació, i Miren Rodríguez,
coordinadora de Munduko begiak Euskadi,
van abordar la importància de la implicació
de la comunitat sanitària bizkaina per garantir
l’accés universal a la visió. També es va apropar
la salut ocular a l’alumnat del Centre Integrat
la Burlada FP de Navarra amb un taller al juny
sobre els problemes de visió als entorns més
vulnerables i la necessitat de tenir cura dels seus
ulls. A més, es va participar en diferents fires,
com la VII Fira d’Economia Alternativa
i Solidària de Zarautz el 23 d’octubre, o la
Fira de Voluntariat de la Universitat de Deusto
el 29 de setembre.
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UNA NIT
PER OBRIR ELS ULLS

NOVA DELEGACIÓ
A PAMPLONA

La Fundació organitza cada any el sopar solidari
La Nit dels Ulls del món com acte per sensibilitzar
sobre les deficiències en l’atenció ocular
als territoris més vulnerables, retre comptes
dels resultats anuals i recaptar fons per als seus
programes. El 2021, va coincidir amb la
commemoració del seu 20è aniversari i també
amb la celebració del Dia Mundial de la Visió,
el 14 d’octubre. L'esdeveniment va tenir lloc al jardí
privat del Palau de Pedralbes de Barcelona
i el va presidir el conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon.
Una nit per obrir els ulls de la societat catalana
i també per seguir obrint els ulls de la població
més necessitada, gràcies a la recaptació
de 130.000 euros destinats als projectes
de prevenció i lluita contra la ceguesa evitable.

El 14 de desembre Ulls del món/Munduko begiak
va celebrar l’obertura de la seva delegació
a Pamplona amb un acte de presentació a l’espai
cultural Geltoki. La Fundació comptava amb seu
a Navarra des del 2013, el 2018 va començar
a realitzar accions d’educació per a la
transformació social, i el 2021 va fer el salt
per tenir més presència en la zona amb un
equip propi que pugui traçar nous vincles
amb particulars, empreses i institucions.

IMMERSIÓ AUDIOVISUAL
Ulls del món va convidar totes les persones
voluntàries, col·laboradores, sòcies i donants
a celebrar el 20è aniversari de la Fundació a
l’Ideal, el Centre d’Arts Digitals de Barcelona,
el 22 de juliol, amb una experiència immersiva
que recorria l’obra de Gustav Klimt a través
de diferents formats tecnològics. Tot un
espectacle per als sentits, dedicat aquell dia
a les persones que ajuden la Fundació
a cuidar del sentit de la vista.

SUMANT ESFORÇOS
Amb el fons d’art Visions, format per gairebé
90 obres donades per més de 70 artistes
contemporanis, la Fundació dona a conèixer
les desigualtats que existeixen al món en qüestió
de salut ocular i recapta fons per a la
implementació dels seus projectes. Una de
les obres més sol·licitades el 2021 va ser ‘Janus’
de Jaume Plensa.
La captació d’ajudes també s’aconsegueix
a través de col·laboracions solidàries com
la iniciativa de la Fondazione Ennio de Rigo i
General Optica en què, per la venda de cada
muntura infantil Sting Junior, es donaven
2 euros als projectes d’Ulls del món destinats
a millorar la visió de la població infantil
desfavorida.
A Gipuzkoa, la societat gastronòmica Klink
d’Hondarribia va dur a terme al novembre
l’activitat “Kroketa Solidarioa” en què, gràcies
a la col·laboració d’un gran equip de voluntariat,
es van elaborar 6.000 croquetes i es van recaptar
més de 2.300 euros destinats als projectes
de suport a comunitats de dones a Mali.
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DADES ECONÒMIQUES

INGRESSOS
PÚBLICS

Patrons institucionals
fundacionals
Subvencions a la cooperació

PRIVATS

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

PÚBLICS
57%

DESPESES
919.937 €
145.000 €
774.937 €

681.575 €

382.883 €
28.941 €
33.210 €
131.540 €
105.000 €

PROGRAMES
D’ACTUACIÓ

Cooperació al desenvolupament
Ulls del Sàhara
Ulls de Moçambic
Ulls de Bolívia
Ulls de Mali
Educació per a la justícia global

CAPTACIÓ DE FONS
ADMINISTRACIÓ
TOTAL INGRESSOS
1.601.511 €
TOTAL DESPESES
El resultat de l’exercici es traspassa al compte de romanent

INGRESSOS

PRIVATS
43%

GÈNERE
1.198.763 € 9%
1.092.215 €
145.653 €
300.703 €
378.939 €
266.920 €
106.548 €

9%
4%
10%
6%
14%
13%

200.156 €
203.198 €
1.602.117 €

2%
2%
7%

ADMINSTRACIÓ
13%
CAPTACIÓ
DE FONS
12%

DESPESES
PROGRAMES
D’ACTUACIÓ
75%

Comptes anuals abreujats auditats per GM AUDITORS S.L., empresa independent, segons la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya. L’informe es pot consultar al web d’Ulls del món.
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ENTITATS COL·LABORADORES
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COL·LABORACIONS
LABORATORIS I ORGANITZACIONS
VINCULADES A LA SALUT
Angelini Farmacéutica, Bausch & Lomb,
Bloss Group, Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, Col·legi Oficial d’Òptics i
Optometristes de Catalunya, Colegio de
Médicos de Bizkaia, Colegio de Médicos de
Gipuzkoa, Federópticos Ipar, Izar Optika,
Laboratorio Théa, Oftaltech Solutions,
Óptica Zarautz, Quinta Delegación del
Colegio de Ópticos-Optometristas, Topcon

ALTRES ORGANISMES
AC Hotels by Marriott, Ágora Bolivia, Banc
Sabadell, Bankia, Banco Nacional de Bolivia,
Bidons Egara, Bonita, Bonpreu i Esclat,
Bufete Guerrero Castro, CI Burlada FP, Clian
Holding, Club de Leones, Codorniu, Consorci
per a la Normalització Lingüística, Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, Creative
Technology Spain, Chis&Keik Departamento
de Internet, DKV Assegurances, Espacio
Geltoki, Fanorsan, Fundación Alicia
Koplowitz, Fundació Antoni Serra
Santamans, Fundació Damm, Fundació
Vila Casas, Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação Champalimaud, Grupo Ercilla,
IDEAL Centre d’Arts Digitals de Barcelona,
IDS Servicios y Soluciones Tecnológicas,
MRW, Port de Barcelona, RBA, Sauleda,
Sociedad Gastronómica Klink, Synergic
Research & Consultancy, Universidad de
Deusto, Universidad del País Vasco

MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Ara, COPE Euskadi, Diario Vasco, Gipuzkoa
Médica, Gipuzkoa Kutxa Solidarioa, La
Vanguardia, Noticias de Gipuzkoa, Ràdio
Molins de Rei, Xarxanet

ALIANCES
INTERNACIONALS
·· Agència Internacional

COL·LABORACIONS
SOBRE TERRENY

de abril, Promotores IBC Cercado, Organi-

âgées de Bandiagara, Koro, Bankass

Corea y Servicio Departamental de

zación Social 1 de abril (Pampa Galena)

et Tenenkou, les chefs des sites

Gestión Social (SEDEGES) de Oruro),

FEDJUVE, IBC Yacuiba, Promotores SLIM

des populations déplacés internes

Gobierno Autónomo Regional del Gran

Bermejo, Promotores UMADIS Bermejo,

des communes de Sévaré et de Socoura,

Chaco (incluye Hospital de Yacuiba

Promotoras Leonas Bermejo y Aprecia:

Fédération Locale des Associations

Rubén Zelaya y Centro Oftalmológico del

Centro de Rehabilitación para personas

de Santé Communautaire “FELASCOM”

Ministerio de Salud), Gobiernos Autóno-

ciegas y con baja visión.

des 8 districts, Mairies de Koro et

mos Municipales de Tarija (Secretaría de

Oruro: Asociación de Articulación de Muje-

Bankass, Associations de Santé

Género), Unidad Municipal de Discapaci-

res por la Equidad y la igualdad (AMUPEI),

Communautaire “ASACO” du

dad (UMADIS) del Gobierno Autónomo

ANARASD, Medicus Mundi Catalunya

Cáritas Bolivia, Bono Juan Azuurduy Grupo

Centre de Santé Communautaire

Municipal de Villamontes, Centro de

y Asociación Basmat Khayr.

"Ojitos lindos de Curahuara, Bono Juan

“CSCOM” de Sokoura dans le district

Rehabilitación UMADIS de Caracollo,

Azuurduy Grupo "Ojos de Aguila Curahuara

de Mopti.

Corque y Carparí, SLIM Cercado (Servicio

SÀHARA

MOÇAMBIC

Marca", Bono Juan Azuurduy Grupo "Ojos

AMODEVI (Associação Comunitaria

Grupo Mujeres Curahuara Marca, Soni Uta

de Vilankulo), HOPEM (Homens pela

Choque Marca, Bono Juan Azuurduy Grupo

Mudança) e AMETRAMO (Associação de

Curahuara Uta, Organización de mujeres

Médicos Tradicionais de Moçambique).

de la Plataforma de Género de FEDJUVE,
Estudiantes de Enfermería Cruz Roja Filial

per a la Prevenció de la Ceguesa (IAPB)
· Grup de Treball sobre Equitat
de Gènere (IAPB GEWG)
· Grup de Treball sobre Acció
Climàtica (IAPB CAWG)
· Aliança de l’Organització Mundial

BOLÍVIA

Oruro, Asociación Herbolaria Paraíso,

Eduardo Avaroa, Club de Leones” Manos

Chuquisaca: Fundación Ayninakuna,

Tarija: Asociación Vendedoras mercado
Amigas”, Organización Territorial de base

de la Salut (OMS) per a l’Eliminació

comunidad campesina San Isidro, Junta

Global del Tracoma l’any 2020 (GET 2020)

vecinal OTB Luis Pizarro, Promotores

+ Coalició Internacional per al Control

vendedoras Mercado San Bernardo,

del Tracoma (ICTC)

Promotoras Urbanización Discapacitados

· Coalició Moçambiquesa per a la Salut

del Cielo Curahuara", Bono Juan Azuurduy

Los Ángeles, Centro de Rehabilitación

SÀHARA

Ministerio de Salud Pública, Ministerio

Mundo Medicina, Rafael Pabón y San Lucas,

de Cooperación y Departamento

UMADIS Caracollo y UMADIS Challapata.

de Oftalmología del MSP.

Fundación Levántate Mujer, Fundación
Hostelling – One Glasses, Organización
Food for the Hungry Bolivia y Organización
Aprecia.

MALI

Ocular (MECC, Mozambican

y Capacitación para personas ciegas

Eye Care Coalition)

(CERECCI), Promotores Organización 12

Service de l'Assainissement et du

de abril Chocloca, Promotoras EPSA-CAP-

Contrôle des pollutions et des Nuisances

YES Comunidad Ancón Chico, Promotoras

“SACPN” de Bandiagara, Bankass et Koro,

Junta Vecinal Barrio Virgen de Fátima,

Service Local de Developpement Social

Junta vecinal Barrio Virgen de Fátima,

et de l’Economie Solidaire “SLDSES”

Organización de madres de familia Ancón

de Bandiagara, Bankass, Djenné,

Grande, Centro de Rehabilitación y Capaci-

Douentza, Koro, Mopti, Tenenkou et

tación para personas ciegas (CERECCI) 15

Youwarou, Associations des personnes

· VISION 2020 Amèrica Llatina

CONTRAPARTS

Legal Integral Municipal del municipio
de Cercado), Régimen Penitenciario
de Mujeres la Merced en Oruro, Régimen
Penitenciario de Varones San Pedro
en Oruro y Gobierno Autónomo Municipal
de Poroma (Chuquisaca).

MALI

Coordination des Associations et ONG
féminines de Mali (CAFO) de Mopti,

MOÇAMBIC

Académies d’Enseignement de Douentza

Direção Provincial de Saúde de

Monde – Mali, Conseil Régional de Mopti,

Inhambane e Ministério da Saúde.

Direction Régionale de la Santé de Mopti,

et de Mopti, Association Les Yeux du

Hospital Sominé Dolo de Mopti, Institut

BOLÍVIA

d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique

Instituto Nacional de Oftalmología (INO),

districts sanitaires Bandiagara,

Ministerio de Salud y Deportes (MSyD),
Instituto Boliviano de la Ceguera, Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
(incluye SEDES Tarija y Hospital San Juan
de Dios), Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (incluye SEDES Oruro,
Hospital San Juan de Dios, Hospital Oruro

(IOTA) de Bamako, Programme National
de Santé Oculaire, les CSRéfs des
Bankass, Djenné, Douentza, Koro, et
Youwarou, Fédération des Associations
des tradithérapeutes / herboristes
du district sanitaire de Koro, Bankass
et Bandiagara.
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