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Benvolguts voluntaris i amics d'Ulls del Món,  

Amb l'objectiu de mantenir-vos a tots informats de les 
activitats que porta a terme la Fundació, posem 
en   marxa aquest newsletter , un butlletí que us farem 
arribar per correu electrònic cada quatre mesos, en el 
qual trobareu notícies destacades, un calendari 
d'activitats i també una breu entrevista en la qual   tots 
serem els protagonistes. Volem que aquest newsletter sigui 
una eina que ens permeti, no només estar informats de 
totes les coses que fem, sinó també conèixer-nos més 
entre nosaltres, perquè cada vegada som més els 
implicats en aquesta gratificant tasca d'obrir els ulls al 
món.  

Us convidem a tots a participar-hi enviant-nos les vostres 
opinions sobre qualsevol dels temes o fent-nos arribar les 
vostres reflexions per tal de poder-les incloure en aquest 
butlletí.  

Estem molt contents de poder-vos anunciar, també, que 
ja està en marxa el nou   web de la Fundació 
(www.ullsdelmon.org). Aquest pretén ser, igualment, un 
espai dinàmic   on podreu trobar tota la informació sobre 
Ulls del Món. Us animem a entrar-hi!  

Núria Ramon 
Directora  

 

 

Notícies 

La Fundació Ulls del Món ha participat en el IX Congrés de 
la Societat Espanyola de Retina i Vitri 

Ulls del Món ha estat present en el IX Congrés de la 
Societat Espanyola de Retina i Vitri   celebrat els dies 11 i 
12 de febrer a Madrid. Més de 600 oftalmòlegs que van 
participar en el congrés van poder conèixer les activitats 
de la Fundació i apropar-se a l'estand d'Ulls del Món on 
van trobar més informació i butlletes de subscripció per a 
nous socis.  

  



Tenim nous responsables dels programes Ulls del Sàhara i 
Ulls de Moçambic  

Des del passat mes de febrer, Ilaria Ravai és la 
nova tècnica del programa 'Ulls del Sàhara'. Va néixer a 
Itàlia l'any 1976 i viu a Barcelona des de fa dos anys. S'ha 
especialitzat en cooperació internacional i, després 
d'algunes experiències en altres entitats sense ànim de 
lucre a Catalunya, s'ha integrat a la Fundació per a 
ocupar-se de la implementació del programa 'Ulls del 
Sàhara'.  

Ilaria s'encarregarà, principalment, d'organitzar i 
coordinar les comissions mèdiques i formatives, s'ocuparà 
dels malalts sahrauís que són traslladats a Catalunya per a 
ser intervinguts, així com de gestionar i controlar el 
pressupost del programa.  

També s'ha incorporat a l'equip de la Fundació Martins 
Cossa com a coordinador sobre el   terreny del programa 
'Ulls de Moçambic'. Martins va néixer a Moçambic l'any 
1965 i ha estat durant els darrers deu anys el director 
financer del programa contra les mines antipersona 
impulsat pel PNUD. Abans havia estat el coordinador de 
la ONG internacional The Halo Trust i cap del 
Departament d'Estudis i Planificació de la Direcció 
Nacional d'Acció Social del Ministeri de Salut de 
Moçambic.  

Martins gestionarà la relació amb les autoritats sanitàries 
locals i coordinarà totes les comissions que es desplacin a 
Maputo i a Inhambane així com els programes de 
formació del personal sanitari local.  

Primeres comissions mèdiques al Sàhara (12-26 març i 15-
30 abril) 

El passat 12 de març va sortir de Barcelona la primera 
comissió mèdica que s’ha desplaçat aquest any 2005 als 
campaments de refugiats sahrauís dins del programa ‘Ulls 
del Sàhara’.  
 
Aquesta comissió, formada pels doctors Joan Castellví i 
Enrica Sales, l’anestesista David Singer, les instrumentistes 
Marta Castellví i Raquel Gorris, i l’optometrista Maria 
Barceló, ha estat dues setmanes en territori algerí, 
consultant i intervenint a la població sahrauí que pateix 
malalties oculars i dificultats de visió.  
 
Entre altres activitats, l’equip mèdic ha realitzat un total 
de 58 intervencions a malalts que s’han desplaçat fins a 
l’Hospital de Rabuni i ha visitat les diferents wilayes per tal 
de consultar a més de 300 malalts amb problemes 
oculars. 

El doctor Tet Rafart, supervisor mèdic del programa Ulls del 
Sàhara i el doctor El-Khalil Khatri, metge sahrauí que 

  



actualment resideix a Barcelona amb una beca facilitada 
per Ulls del Món per especialitzar-se en oftalmologia, es 
van desplaçar també durant aquests dies als 
campaments de refugiats amb l’objectiu de continuar 
amb la formació del doctor Khatri sobre el terreny i de 
posar en pràctica els coneixements adquirits a l'Hospital 
de l'Esperança de Barcelona.  
 
La comissió es va trobar amb la tècnica del programa Ulls 
del Sàhara, Ilaria Ravai, i amb la coordinadora de 
programes de la Fundació, Laia Blanch, que havien 
viatjat amb anterioritat als campaments per presentar el 
programa de treball de la Fundació al ministre de Salut 
del Govern de la RASD. 

D’altra banda, el dia 15 d’abril va sortir de Barcelona la 
segona comissió mèdica, especialitzada en oftalmologia, 
als campaments de refugiats composta per Teresa 
Noguer, José Azores, Julia del Valle, M. José Moreno, Lelo 
Méndez i Mireia Hereu, oftalmòlegs, instrumentistes i òptics 
i que està realitzant revisions oculars entre la població 
infantil, atenent principalment els nens en les guarderies 
de les diferents wilayes, a més de continuar la labor 
quirúrgica iniciada per la comissió anterior. 

Viatge de Rafael Ribó i de Núria Ramon a Moçambic i 
contactes amb les autoritats locals 

El president de la Fundació Ulls del Món i la directora 
general han viatjat a Moçambic amb l'objectiu de 
treballar un nou acord marc de col·laboració amb l'equip 
de govern que acaba d'assumir la direcció del país. En 
aquest viatge Rafael Ribó i Núria Ramon s’han entrevistat 
amb les autoritats de salut del Ministeri, de la ciutat de 
Maputo i de la província d'Inhambane per redefinir les 
línies estratègiques de treball del programa ‘Ulls de 
Moçambic’.  

Durant la visita també s’han establert contactes amb 
altres entitats sense ànim de lucre que treballen a la zona, 
amb els responsables de l'ambaixada d'Espanya a 
Moçambic així com amb els de l’ambaixada de la Unió 
Europea en aquest país. 

Comissió mèdica de formació en oculoplàstia a l’hospital 
de Maputo 

El 16 d’abril va arribar a Maputo una comissió mèdica 
formada pels doctors Joan Prat i Ferran Mascaró i la 
instrumentista Teresa García per posar en marxa la 
primera activitat formativa de l'any 2005 a l'Hospital 
Central de Maputo. 

Durant dues setmanes, aquesta comissió ha contribuït a la 
formació del personal sanitari que treballa a l'Hospital 
Central, específicament en la capacitació dels 
oftalmòlegs locals i dels residents en la subespecialització 

  

  



d'oculoplàstia. 

Aquestes activitats s'emmarquen en el projecte de 
formació per a professionals de l'àmbit sanitari dissenyat 
per la Fundació, juntament amb les autoritats sanitàries de 
Moçambic, que pretén incrementar els coneixements en 
oftalmologia del país i facilitar que els professionals locals 
puguin atendre les necessitats oftalmològiques de la 
població. 
 
Durant la primera setmana, també els ha acompanyat la 
subdirectora de la Fundació, Elisenda Rom, que ha viatjat 
fins a Maputo per a donar suport a les tasques del 
coordinador del programa Ulls de Moçambic sobre el 
terreny, Martins Cossa. 

Ulls del Món participa en un congrés internacional sobre 
tracoma a Ginebra 

Entre el 21 i el 23 de març Ulls del Món va participar en el 
9è Congrés de l’Aliança per a l’eradicació global del 
tracoma organitzat per la OMS a la capital suïssa. Es 
tracta d’un important fòrum d’intercanvi d’informació i 
d’experiències en el qual participen els països més 
afectats per aquesta malaltia així com organitzacions no 
governamentals, fundacions, institucions i entitats privades 
implicades en la prevenció i en la lluita contra aquesta 
malaltia. 

Viviana Ferradás, cap d’àrea de programes de la 
Fundació, va viatjar fins a Ginebra per representar Ulls del 
Món en aquesta trobada internacional. 

General Òptica dóna material a la Fundació 

En el marc de l’acord de col·laboració establert amb 
General Òptica, aquesta entitat ha donat a Ulls del Món 
una important quantitat d’instrumental òptic. Entre tot el 
material destaquen diversos refractòmetres, 
oftalmoscopis, làmpades d’escletxa, projectors, etc. 

 

  

 

Properes Activitats (maig-agost) 

Comissions en preparació:  

Maig: 
Comissió de formació d’òptics als campaments de 
refugiats sahrauís (Tindouf, Algèria)  
Comissió d’atenció oftalmològica a Inhambane 
(Moçambic)  
Comissió d’atenció oftalmològica a El Alto (Bolívia) 

Juny:  
Comissió de subespecialització d’oftalmòlegs a l’Instituto 
Nacional de Oftalmología (La Paz, Bolívia) 

 



Juliol:  
Comissió d’assistència oftalmològica a Inhambane 
(Moçambic)  
Comissió de subespecialització d’oftalmòlegs a l’Instituto 
Nacional de Oftalmología (La Paz, Bolívia) 

La Fundació estarà present a ‘Preventia’ entre el 7 i el 9 de 
juny a la Fira de Barcelona 

Torneig de golf solidari a Sant Sebastià per recaptar fons 
per Ulls del Món que se celebrarà el 16 de juliol 

Celebració del IV aniversari d’Ulls del Món el mes de juliol. 
Puntualment us enviarem més informació. 

 
L'Entrevista 

Nom: Jaime N. Camacho Guzmán 
Edat: 42 anys 
Professió: Llicenciat en Ciències de l’Educació 
Visc a: La Paz, Bolívia 
Formo part d’Ulls del Món des d’abril de 2004 
La meva tasca es basa a: organitzar i executar les 
activitats d’Ulls del Món a Bolívia 

¿Com vas conèixer Ulls del Món? 
A través d’una trobada casual amb la cap de programes 
d’Ulls del Món, Viviana Ferradás. 

¿Per quina raó vas decidir col·laborar amb nosaltres? 
Crec que existeix més d’una raó, entre les personals, 
perquè desitjo contribuir que l’ajuda que solidàriament 
dóna Ulls del Món realment beneficiï la població més 
necessitada del meu país. 

¿Ja des de dins, com valores la feina que desenvolupa la 
Fundació? 
Ulls del Món està contribuint de manera bastant efectiva 
a resoldre els problemes de salut oftalmològica en una de 
les poblacions més pobres de Bolívia, com és El Alto. 
Tot i que les circumstàncies socials i polítiques són 
particularment difícils, confio que és possible ampliar de 
manera gradual les accions en benefici d’altres 
poblacions del país, especialment de l’àmbit rural, que 
presenten severes deficiències en l’accés als serveis de 
salut. Gràcies a Ulls del Món, gairebé 300 persones han 
recuperat la visió a El Alto, des que, l’any 2003, es va 
posar en marxa el programa Ulls de Bolívia. 

¿Com es dóna a conèixer a la població l’arribada d’una 
expedició? 
Utilitzem tres mitjans per a la difusió de les campanyes: 
La Xarxa de Salut de El Alto: s’avancen les dates de 
realització de les campanyes al personal dels diferents 
centres de salut primària, de manera que ells, en les seves 
consultes regulars, van informant a la població. També 

   



contactem amb les dirigencias vecinales i les 
organitzacions gremials per instar-los a participar. 
Els mitjans de comunicació: especialment emissores de 
ràdio, que retransmeten en l’idioma aymara, a les quals 
anem per convocar la gent que possiblement necessita 
atenció oftalmològica. 
Repartiment en bústies: personal d’Ulls del Món recorre 
totes les zones de El Alto distribuint fulletons porta a porta i 
explicant als veïns les característiques de les campanyes, 
el tipus d’atenció que se’ls donarà, qui i a on s’atendrà els 
pacients, quants dies durarà la campanya, etc. En una 
comissió mèdica que dura 10 dies, es realitzen una mitja 
de 630 consultes i 50 intervencions, però les peticions 
d’assistència són sempre moltíssimes.  

¿Quin criteri se segueix per seleccionar les persones que 
seran ateses? 
Durant les campanyes, es prioritza l’atenció a persones 
d’escassos recursos, que són seleccionades per l’equip de 
treball social de l’Hospital Boliviano Holandés en base a 
criteris de condició socioeconòmica i familiar. A més de 
les comissions quirúrgiques a El Alto, el projecte Ulls de 
Bolívia, desenvolupa també un programa de formació a 
l’Hospital de La Paz.  

¿En quina mesura creus que aquesta acció contribueix a 
millorar el nivell de qualitat de l’assistència oftalmològica 
a Bolívia? 
El treball que desenvolupem a l’Institut Nacional 
d’Oftalmologia, contribueix a millorar la qualitat de 
l’assistència oftalmològica, com a mínim, en dos 
aspectes. En primer lloc, permet als oftalmòlegs locals 
conèixer noves tècniques, productes i procediments 
oftalmològics que poden aplicar-se en la solució dels 
diferents problemes de salut ocular que afecten la 
població. D’altra banda, l’intercanvi amb els voluntaris 
d’Ulls del Món, sensibilitza els oftalmòlegs bolivians en el 
treball solidari amb poblacions en condicions de 
desavantatge. 

 
 

Si no vols rebre aquest butlletí, només cal que ens 
contestis aquest missatge, indicant-nos que no te l'enviem 
més. 

 

 

 
 


