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El copyright de les fotografies pertenyen als seus autors: 
Photographic Social Vision y Mercedes de la Rosa.

A finals de l’any 2003, el Patronat de la Fundació està composat per:

Rafael Ribó Massó (president i membre del Comitè Executiu)
Borja Corcóstegui Guraya (vicepresident i membre del Comitè Executiu)
Núria Ramon i Garcia (directora general, secretària jurídica i membre 
del Comitè Executiu)
Vicenç Capdevila i Cardona (responsable de fundraising i membre del 
Comitè Executiu)
Salvador Clotas Cierco
José Ignacio Cuervo i Argudín, en representació de l’Ajuntament de 
Barcelona
Margarita Dordella i Cirera, en representació de la Diputació de Barcelona
Iñaki Gabilondo Pujol
Julio León Carrión 
Rosario Martínez Navarro
Rafael Mondaca Medina, en representació de la ONCE
Isabel Nieto Uresandi
Ana Pastor Julián, en representació de la Fundación para la Cooperación 
y Salud Internacional Carlos III
Francisco Poyales Galán
Ma Antonia Viedma i Martí, en representació de la Generalitat de 
Catalunya
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VALIDACIÓ D’UN PROJECTE

OBRINT ELS ULLS AL MÓN

MÉS DE 4.000 PERSONES VISITADES

TREBALLEM PER AL DESENVOLUPAMENT 
SANITARI DELS PAÏSOS EN ELS QUALS ACTUEM

APOSTEM PEL PERSONAL SANITARI LOCAL

CONSIDEREM LES PERSONES...

UN ESFORÇ I UN COMPROMÍS COL·LECTIU

CONTINUEM CREIXENT

GRÀCIES A TOTS VOSALTRES

ULLS DEL MÓN és una fundació privada sense 
finalitat de lucre i amb vocació internacional que té 
com a objectiu principal combatre i prevenir la 
ceguesa evitable en els països més pobres del món 
i sensibilitzar l’opinió pública del nostre entorn respecte 
a les deficiències de la sanitat bàsica en aquells 
territoris.
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VALIDACIÓ D’UN PROJECTE
PRESENTACIÓ

Després de tres anys mirant cap als països pobres hem validat la nostra aposta 

fundacional: treballar per posar la tècnica i els coneixements oftalmològics a 

l’abast dels esmentats països per tal de contribuir al seu desenvolupament futur.

En arribar a El Alto (Bolívia), ciutat de gairebé un milió d’habitants, eluvió d’indígenes de l’altiplà, vam 
comprovar que la població es quedava cega com a conseqüència de malalties curables o evitables i que 
no hi havia cap servei d’oftalmologia per atendre les seves necessitats. Els responsables de la salut local, 
els representants dels veïns i els cooperants sol·licitaven que col·laboréssim amb ells per contribuir que 
aquesta població, una de les més pobres de tot Amèrica del Sud, tingués una atenció sanitària, també 
oftalmològica, bàsica.

A El Alto hi ha milers de persones cegues per cataractes i de pacients amb tota mena de patologies oculars, 
també infants amb malalties que freqüentment deriven cap a la ceguesa. 

En una situació semblant es troben els habitants de les ciutats de Maputo, la capital de Moçambic, i 
d’Inhambane, situada a 450 km al nord de Maputo. Moçambic és un país de 18 milions d’habitants, el 
cinquè més pobre del món segons les Nacions Unides, on es desconeixen les patologies oculars i on només 
hi ha tres oftalmòlegs autòctons (un llicenciat i dos residents).

També als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria, al cor del desert del Sàhara, hi ha milers 
de persones amb visió reduïda com a conseqüència de la situació de pobresa i manca d’higiene en la
qual viu el poble sahrauí, agreujada per les condicions climàtiques adverses del territori.

Sabem que avui, al món, hi ha 180 milions de persones amb algun tipus de mancança visual, el 90% de 
les quals viuen als  països pobres i que, segons l’Organització Mundial de la Salut, un 80% dels casos 
podrien evitar-se amb els mitjans i les tècniques que fem servir a les societats desenvolupades dels països 
anomenats del Nord.

Des de la Fundació Ulls del Món, tenim el propòsit de donar resposta a aquestes necessitats i demandes. 
En aquest sentit, durant el 2003 hem estudiat la possibilitat de dur a terme un programa de cooperació 
sanitària estable per a El Alto i La Paz (Bolívia) amb una possible extensió a Riberalta, a l’Amazònia boliviana 
i brasilera, i hem iniciat la fase pilot d’aquest programa. 

En el marc d’un projecte de l’Organització Mundial de la Salut, hem treballat a Gaza, Palestina. Així mateix, 
hem consolidat el programa “Ulls de Moçambic” (ampliant el territori d’actuació des de la capital, Maputo, 
cap a la ciutat d’Inhambane) i hem potenciat les diferents àrees d’actuació del programa “Ulls del Sàhara”, 
en funcionament des de l’any 2001.

En la memòria que teniu a les mans, hi trobareu resumides les actuacions més destacades de la Fundació 
realitzades durant el 2003, que han estat possibles gràcies al treball i a l’esforç de tots vosaltres: contraparts 
al territori, oftalmòlegs, instrumentistes, optometristes, logístics, institucions, empreses, adherits i donants. 
Senzillament a tots, moltes gràcies.

Junts, continuem obrint els ulls al món...

Rafael Ribó						
 President
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PAÏSOS EN QUÈ TREBALLEM:

DISTRIBUCIÓ DE 
COMISSIONS PER
PROGRAMES I ÀREES 
D’ACTUACIÓ:

En les comissions han participat solidàriament 29 metges, 
14 infermers, 6 òptics, 8 logístics i també un tècnic d’equips:

· Metges: Julio León, José Antonio Moreno, Tomàs Martí, 
Rubén Ángeles Figueroa, Aurora del Estad Cabello, Josep 
Maria Rafart, Miguel Ruiz, José Ignacio Ostolaza, Ángel 
Salinas, Vicenç Chaqués, Enrique López, Miguel González-
Candial, Javier Jiménez, Iñaki Genua, Fabiola Eder, Rosario 
Martínez, Tomás Torres, Hortensia Sánchez, Purificación 
Pascual, Francisco Poyales, Pedro Caro, Carlos Möser, 
Yuri Sánchez, Borja Corcóstegui, Isabel Nieto, Eva Ayala,
Víctor Ruíz, Maria Mercè Franch, David Singer.

· Infermers: Maite Osorio, Concepción García, Vicente 
Herráez, Consuelo Méndez, Ana Tarragó, Noemí Martínez, 
Francisca Rodríguez, Estrella Martínez, Mònica Guàrdia, 
Carmen Martín, Alfons Margalef, Israel López, Laura Díaz, 
Olga Valverde.

· Òptics: Marta Tarré, Carol Camino, Maria Barceló, 
Santiago Jeremías, Isabel Riquelme, Marco Rodríguez.

· Logístics: Mònica Llena, Sergi Nieva, Laia Blasco, Yasmina 
Llopart, Marta Ribó, Jordi Bassedas, Estrella Ribó, Maria 
Planas.

OBRINT ELS ULLS AL MÓN
LES DADES

L’any 2003 hem organitzat 18 comissions 

compostes per metges, infermers, òptics i 

logístics que voluntàriament s’han desplaçat al 

Sàhara, Moçambic, Palestina i Bolívia per tal 

de dur a terme consultes i fer intervencions 

quirúrgiques a la població amb patologies 

oculars i formar els professionals sanitaris locals.

Programes 2003

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Gaza-Palestina

Ulls de Bolívia

Total

Prospecció

1

1

2

Pilot

1

1

Quirúrgica

5

6

11

Formació

2

1

3

Estudi

1*

1

Total

8

7

1

2

18

*Estudi sobre la incidència del tracoma entre la població dels campaments de refugiats

SÀHARA

BOLÍVIA

GAZA (PALESTINA)

MOÇAMBIC

PILOT QUIRÚRGICA

PROSPECCIÓ

ESTUDI

FORMACIÓ

PAÏSOS EN QUÈ TREBALLEM:

DISTRIBUCIÓ DE 
COMISSIONS PER
PROGRAMES I ÀREES 
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QUIRÚRGICA

ESTUDI
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En total, al llarg de l’any 2003, hem visitat 3.786 pacients 
i hem dut a terme 543 intervencions quirúrgiques. Les 
patologies operades més freqüents han estat les cataractes, 
en un 85% dels casos, a més de pterígions, estrabismes, 
glaucomes, tumors, entropions i traumes. 

DISTRIBUCIÓ DE PACIENTS PER
TIPUS DE TRACTAMENT I PROGRAMA:

*De les 2.557 consultes, 1.244 es van realitzar durant l’estudi sobre el 
tracoma

Concretament, al Sàhara hem intervingut 146 persones a 
l’Hospital de Rabuni, que es troba situat al centre administratiu 
dels campaments de refugiats. A Moçambic, hem intervingut 
142 pacients a l’Hospital Central de Maputo i 180 a 
l’Hospital Provincial d’Inhambane i a Bolívia, hem dut a 
terme, en la fase pilot, 75 intervencions a l’Hospital Boliviano 
Holandés.

Aquestes consultes i intervencions les han realitzat 11 
comissions quirúrgiques: 5 als campaments de refugiats 
sahrauís, 6 a Moçambic: 4 a Maputo (especialitzades en 
oculoplàstia, retina mèdica, estrabismes i ambliopies) i 2 
a Inhambane (centrades en les intervencions de cataractes) 
i 1 expedició, pilot, a El Alto, Bolívia. 

Un assoliment important d’aquest any 2003 al Sàhara ha 
estat la implementació de la “cartilla oftalmològica” que 
permet la identificació dels pacients i el seguiment acurat 
de la seva evolució. També dins del programa “Ulls del 
Sàhara” hem incrementat el nombre de proves preparatòries 
que es fan als pacients, amb la qual cosa hem millorat el 
nivell d’atenció al pacient i la qualitat de les operacions.

D’altra banda, al febrer de 2003 vam fer  una expedició 
als hospitals de la franja de Gaza, a Palestina, per tal 
d’estudiar-ne les necessitats en els àmbits de la cirurgia 
vitreoretiniana, làser i angiografies, pediatria, oculoplàstia 
i optometria.

Intervencions quirúgiques que als països més 

desenvolupats són senzilles, han suposat que 

recuperessin la visió més de 500 persones 

al llarg del 2003; persones a les quals el fet 

de tornar a veure els ha retornat la vida.

Programes 2003

Ulls del Sàhara

Ulls de Moçambic

Ulls de Bolívia

Total

Consultes

2.557*

722

507

3.786

Intervencions

146

322

75

543

2.703

1.044

582

4.329

MÉS DE 4.000 PERSONES VISITADES
CONSULTES I INTERVENCIONS
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Arreu dels territoris en els quals estem treballant, dotem els 
centres sanitaris, les sales de consulta, els quiròfans, els 
tallers d’òptica, etc. d’equipaments i materials amb l’objectiu 
de millorar la pràctica oftalmològica i òptica.

Concretament, hem fornit pràcticament les quatre cinquenes 
parts de tot el material de sanitat ocular per als pacients 
dels campaments de refugiats de Tindouf. Així mateix, 
també dins del programa “Ulls del Sàhara”, hem continuant 
equipant el taller òptic de Rabuni i hem posat en marxa 
un nou taller òptic a Dahla.

A l’Hospital Central de Maputo, a Moçambic, hem 
proporcionat el material necessari per a la realització de 
700 intervencions de cataractes. Hem instal·lat un faco-
emulsificador i hem cedit un esterilitzador, un biòmetre, un 
retinoscopi i un tonòmetre. Pel que fa a la ciutat d’Inhambane, 
hem contribuït a consolidar l’hospital provincial com a 
centre de referència més enllà de la província d’Inhambane 
i hem posat en marxa una unitat d’ofalmologia. D’altra 
banda, hem portat el material òptic necessari per al bon 
funcionament del Banco de Oculos de l’Hospital Central 
de Maputo. 

Pel que fa a Bolívia, hem començat a treballar perquè 
l’any 2004 hi hagi una unitat oftalmològica completa a 
El Alto des de l’àrea de consulta fins als equipaments de 
quiròfan. En aquest sentit, hem cedit a l’Hospital Boliviano 
Holandés una làmpada d’escletxa, una caixa i una muntura 
de proves, un projector d’optotips i un tonòmetre per a 
poder iniciar la consulta externa d’oftalmologia. També 
hem cedit un esterilitzador, primer equipament necessari 
per a iniciar la cirurgia oftalmològica.

Hem cedit i donat els equipaments i els 

materials sanitaris adequats i també hem 

format el personal local perquè els puguin

usar en les seves activitats diàries.

TREBALLEM PER AL
DESENVOLUPAMENT SANITARI
DELS PAÏSOS EN ELS QUALS ACTUEM
DONACIÓ I CESSIÓ DE MATERIAL
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Hem reforçat els programes de formació en 

subespecialitats oftalmològiques, en infermeria 

instrumental i en coneixements òptics per als 

professionals sanitaris autòctons.

APOSTEM PEL PERSONAL SANITARI LOCAL
FORMACIÓ
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FORMACIÓ “IN SITU”

Al Sàhara s’han desplaçat dues expedicions amb l’objectiu 
de formar estudiants d’infermeria i professionals òptics.

Concretament, una expedició ha impartit dos cursos 
relacionats amb la infermeria ocular a estudiants de l’Escola 
d’Infermeria d’Smara. En aquests cursos han participat un 
total de 25 alumnes. Una altra expedició ha dut a terme, 
en els campaments, dos cursos de muntatge de lents i de
retinoscòpia per al personal òptic dels tallers.

A Moçambic hem dut a terme 23 seminaris de formació, 
adreçats a professionals sanitaris de l’Hospital Central de 
Maputo i relatius a subespecialitats oftalmològiques 
(cataractes, oculoplastia, làser, angiografia, estrabismes, 
etc.). També hem realitzat dos seminaris a l’Institut de Ciències 
de la Salut i uns altres dos a la Universitat Eduardo Mondlane. 
Així mateix, hem constat la necessitat d’elaborar cursos 
d’oftalmologia bàsica per als professionals que treballen en
els nivells primaris i intermedis d’atenció sanitària.

A La Paz, Bolívia, en el context de la comissió pilot realitzada 
el mes de novembre, s’han dut a terme 4 seminaris relatius 
a la cirurgia de la cataracta en situacions especials, la 
retinopatia diabètica, els tumors orbitaris i de la glàndula 
llacrimal i la cirurgia de la ptosis parpebral en col·laboració 
amb l’equip de l’Instituto Nacional de Oftalmología (INO).
En total hi van prendre part 20 oftalmòlegs bolivians.

FORMACIÓ A L’ESTAT ESPANYOL

Per una altra banda, hem finançat la formació especialitzada 
en instrumentació i consulta oftalmològica de 4 infermeres 
sahrauís a l’Hospital de l’Esperança, a l’Hospital General 
de l’Hospitalet, a l’Institut de Mircrocirurgia Ocular (IMO) 
i a l’Institut Català de la Retina (ICR).

També hem facilitat que el responsable del servei d’optometria 
dels campaments s’hagi format durant dos mesos a l’Estat 
espanyol, concretament en un centre de General Òptica.

Així mateix, l’any 2003 hem atorgat una beca al doctor 
sahrauí, Jalil Hatri, per a un programa de formació de tres 
anys de durada a l’Hospital de la Esperança de Barcelona. 
El Dr. Hatri, durant aquest període, també participa 
periòdicament com a voluntari en algunes de les comissions 
mèdiques de la Fundació que es desplacen als campaments.

Igualment, hem facilitat l’obtenció d’una beca per a la Dra. 
Natercia Fumo, resident de l’Hospital Central de Maputo, 
per tal que tingui l’oportunitat de formarse durant sis mesos 
a l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) de Barcelona.

A Gaza, Palestina, hem dotat una beca i cercat un centre 
de l’Estat espanyol per a la formació d’un oftalmòleg palestí 
en cirurgia vitreoretinal. No obstant això, les difícils condicions 
polítiques de la zona han impedit, l’any 2003, el trasllat 
del metge i, per tant, fer efectiva la beca.



Al llarg de l’any 2003 hem traslladat 5 pacients sahrauís 
i 1 moçambiquès a diversos hospitals de l’Estat espanyol 
per a ser operats, en el marc de les actuacions del “pont 
de malalts”. Es tracta d’aquells casos amb patologies 
complexes que no podien ser intervinguts als seus països 
i que els oftalmòlegs, que els han visitat en les comissions, 
han recomanat, tant per la seva patologia com per les 
seves característiques, el seu tractament en un centre de 
l’Estat espanyol. Han estat intervinguts solidàriament a 
l’Hospital de Sant Pau, a l’Hospital de la Vall d’Hebron, 

a l’Hospital Virgen Macarena i a l’Institut de Microcirurgia 
Ocular (IMO) amb molt bons resultats.

D’altra banda, hem començat a dissenyar campanyes de 
prevenció, especialment destinades als menors sahrauís en 
edat escolar de tots els campaments. Concretament, es 
tracta de campanyes de sensibilització en la prevenció de 
patologies oculars, bàsicament tracoma, i de conscienciació 
de la importància de la higiene.

CONSIDEREM LES PERSONES...
PONT DE MALALTS I CAMPANYES DE PREVENCIÓ
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Hem mantingut el ritme de creixement pressupostari previst: incrementant el nombre de donants individuals i col·lectius i 
mantenint una relació proporcional entre els ingressos públics (30%) i els privats (70%).

(Els remanents seran invertits el primer semestre de l’any 2004 en condicionament d’infraestructura)

Gràcies a l’esforç de les institucions, entitats, 

empreses i donants individuals i del com-

promís de molts voluntaris hem gestionat 

gairebé 530.000 euros.

UN ESFORÇ
I UN COMPROMÍS COL·LECTIU
BALANÇ ECONÒMIC

IN
G
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E

S
S

O
S

IN
G

R
E

S
S

O
S

Ingressos Públics				 151.700,00

Patrons institucionals fundacionals			 141.000,00

Altres institucions					 10.700,00

Ingressos Privats				 377.259,07

Aportacions d’empreses				 34.162,00

Donatius afectats					 215.600,00

Adherits						 7.558,33

Donants individuals				 12.783,15

Ingressos “La Noche de los Ojos del Mundo”	 107.155,59

TOTAL INGRESSOS				 528.959,07

D
E

S
PE

S
E

S
D

E
S

PE
S

E
S

Programes				 300.929,93

Enviament de comissions				 104.214,46

Dotació de material				 97.368,49

Formació, pont de malalts, campanyes de prevenció i altres		 51.890,66

Gestió i coordinació tècnica, seguiment sobre el terreny i avaluació	 47.456,32

Administració i Gestió			 103.526,09

Serveis centrals					 102.113,23

Patronat						 1.412,86

Comunicació i Sensibilització       		 51.229,77

Captació de fons i voluntaris			 17.890,25

Despeses “La Noche de los Ojos del Mundo”	 33.339,52

TOTAL DESPESES				 455.685,79
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PROPOSTES DE COL·LABORACIÓ

La llista de propostes de col·laboració i actuació conjunta 
per part de diverses organitzacions i en relació amb 
diferents països ha anat augmentant. Fruit de la presentació 
de la Fundació a Lisboa el mes de juliol sorgiren demandes 
d’intervenció a Timor, Guinea Bissau i São Tomé. També 
ens han sol·licitat de participar en la posada en marxa de 
l’Hospital de Lukla, a Nepal. Altres propostes de 
col·laboració han estat les de Brasil, Equador, Perú, Sudan, 
Guinea Equatorial i Togo. En relació amb aquesta darrera 
sol·licitud, hem mantingut converses amb la Fundació 
Fernández del Cotero, de Santander, a Cantàbria, per tal 
d’explorar les possibilitats d’enviar expedicions quirúrgiques 
a l’Hospital de Dapaong.

ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ

Al mes de juny vam contactar amb els màxims responsables 
de l’Organització Mundial de la Salut en matèria de sanitat 
ocular. Fruit d’aquests contactes, hem sol·licitat la 
incorporació al Partnership Committee de la International 
Agency for Prevention of Blindness (IAPB). Així mateix, hem 
assistit, com a observadors, a l’assemblea anual del Comitè 
Executiu de l’IAPB, celebrada al mes d’agost a Hyderabad, 
Índia.

Al llarg del 2003 i amb l’objectiu de donar a conèixer i 
difondre el nostre treball, hem pres part i hem assistit als 
congressos següents:
· Congrés de Salut Ocular i Desenvolupament, celebrat a 
Barcelona. Vam participar en una taula rodona sobre 
organitzacions no governamentals dedicades a la 
cooperació sanitària ocular.
· Congrés de la Societat Espanyola d’Oftalmologia, 
organitzat a València. Vam oferir informació als oftalmòlegs 
interessats a col·laborar en les comissions mèdiques.
· Congrés de la Sociedad Europea d’Oftalmologia.
· Congrés d’infermeria oftalmològica.

PATRONAT I EQUIP OPERATIU

La ministra de Sanitat i Consum del Govern de l’Estat, Sra. 
Ana Mª Pastor Julián, s’ha incorporat al nostre patronat a 
través de la Fundación para la Cooperación y Salud 
Internacional Carlos III, de la qual ella és la presidenta.

El Patronat s’ha reunit dues vegades en sessió ordinària i 
una en sessió extraordinària. A banda dels acords regulars, 
s’ha aprovat el document de Principis i Codi de funcionament 
de la Fundació i el Pla estratègic 2004-2005. Amb 
l’aprovació d’aquest Pla estratègic, hem apostat per dedicar 
aquest període a la consolidació dels programes i a 
potenciar les activitats de formació dels professionals 
sanitaris autòctons.

També hem reforçant l’equip operatiu de la Fundació amb 
la incorporació de nous professionals per tal de cobrir tot 
l’organigrama previst i necessari. D’aquesta manera, l’equip 
operatiu està compost per una directora general, una 
subdirectora i responsable d’organització i de comunicació, 
una cap de l’àrea de programes, una coordinadora de 
programes, una responsable de material mèdic i una 
administrativa, a més d’una persona expatriada a Moçambic.

Durant l’any 2003 hem continuat rebent 

propostes de col·laboració i hem ampliat els 

nostres contactes amb organitzacions i 

institucions d’àmbit internacional per tal de 

treballar conjuntament amb l’objectiu de 

millorar la salut ocular de les poblacions més 

pobres del món.

CONTINUEM CREIXENT
CONSOLIDACIÓ
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Per a dur a terme la nostra activitat comptem amb la col·laboració de les contraparts a terreny i dels responsables locals 
de cada programa. Col·laborem amb les autoritats de la República Aràbica Sahrauí Democràtica, amb el Ministeri de 
Salut i els responsables nacionals d’oftalmologia de República de Moçambic, amb el Ministeri de Salut del Govern Bolivià, 
l’Instituto Nacional de Oftalmología de La Paz, la Sociedad Boliviana de Oftalmología, el Municipi de El Alto, Medicus 
Mundi (Navarra) a La Paz, i amb les autoritats palestines de Gaza.

Totes les actuacions han estat realment possibles gràcies al treball voluntari i solidari dels professionals que han participat 
com a principals protagonistes de les comissions mèdiques. També ha estat possible gràcies a les aportacions de les 
institucions patrones fundacionals: la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. 

I a d’altres aportacions institucionals com les de l’Ajuntament de l’Escala i l’Ajuntament de Bétera.

Així mateix, hem comptat amb les aportacions de la Caixa de Catalunya i General Òptica en el programa “Ulls del 
Sàhara”, de la Caixa de Pensions i Novartis en el programa “Ulls de Moçambic” i de la Fundació ONCE per a Llatinoamèrica 
(FOAL) i el Banc Sabadell en el programa “Ulls de Bolívia”. Igualment TAP Air Portugal ha col·laborat en el marc del 
programa “Ulls de Moçambic” i Varig en el programa “Ulls de Bolívia”. 

Hem comptat també amb les aportacions solidàries de cases comercials i laboratoris oftalmològics, així com de moltes 
altres entitats i empreses que han aportat capital humà, material i/o econòmic a la Fundació per al desenvolupament 
eficient de tots els projectes.  

El 30 d’octubre de 2003 vam celebrar el sopar de La Noche de los Ojos del Mundo a l’Hotel Palace de Madrid. Va 
estar presidit pels Ducs de Sòria i va assistir la ministra de Sanitat i Consum, Sra. Ana Pastor. Van col·laborar solidàriament 
en l’acte el periodista Iñaki Gabilondo, l’actriu Cayetana Guillen Cuervo i el cantautor Joan Manuel Serrat. Al sopar, 
en el decurs del qual vam projectar el vídeo “Ulls de Bolívia” (realitzat per Josep Morell i Josep Serra), van assistir-hi 
gairebé 200 persones procedents de l’àmbit òptic-oftalmològic, empresarial, així com del polític i es van recaptar més 
de 100.000 euros.

El nostre agraïment també a totes les persones 

que amb les seves aportacions fan possible 

la tasca que duem a terme.

GRÀCIES A TOTS VOSALTRES
AGRAÏMENTS
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ANPORA PATRIMONIAL, SL · ARLANDA 2000, SL · AUDIOVISUAL Y MÁRKETING, SL · BUFET BERGÓS · BUFETE FERNÁNDEZ-DÉU · CORPORACIÓ 
SANITÀRIA DE BARCELONA · FUNDACIÓ ANTONI SERRA SANTAMANS · FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA · FUNDACIÓ CAIXA SABADELL · FUNDACIÓ 
CATALANA OCCIDENT · FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y LA SALUD INTERNACIONAL CARLOS III · FUNDACIÓN VIDA Y ESPERANZA · FUNDACIÓN 

VODAFONE · DKV SEGUROS · GRUPO TAPER · LOWE FMRG · MEDICUS MUNDI · MRW · NUÑEZ I NAVARRO · PANRICO · TECHNO TRENDS

ABBOT · ALCON CUSÍ · ALLERGAN · AMO · BLOSS GROUP, SA · BAUSH & LOMB · CARL ZEISS · CORNEAL · FARMA LEPORI · FARMACIA R. MESTRE 
BOLEDA · FARMASIERRA · HOSPITAL DE L’ESPERANÇA · HOSPITAL GENERAL DE L’HOSPITALET · IMEX CLÍNIC · INSTITUT CATALÀ DE LA RETINA · INDO 
· INSTITUTO DE MICROCIRURGÍA OCULAR · INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA · LABORATORIOS INDAS · LABORATORIOS JUSTE · LABORATORIOS 

MSD · LABORATORIOS THEA · LABORATORIS DR. ESTEVE · MEDICAL MIX · OCULSUR · OFTALTECH · ÒPTIQUES PRATS · PFIZER · TOPCON


