
Editorial

 

Tenint en compte el context de crisi econòmica actual, la Fundació treballa ara 
més que mai per obtenir recursos que li permetin dur a terme les activitats 
previstes en els programes de cooperació que té en marxa als territoris més 
pobres.  

Els objectius d’aquestes actuacions són, tal com es recull en el Pla Estratègic 
2011-2014, diversificar les fonts d’ingressos i augmentar les aportacions privades, 
ja siguin procedents de persones com d’empreses. En aquest sentit, Ulls del món 
ofereix la possibilitat de lluitar contra la ceguesa evitable al món a través de 
petites donacions, seguint la premissa que “amb poc es fot fer molt”. 

És el cas de les aportacions dels associats, que fan donacions de forma 
periòdica, o bé de les persones que col�laboren amb aportacions 
esporàdiques, entre les quals destaquen les fetes a través del fons d’art o dels 
programes de punts de fidelització de diferents empreses i entitats. Us animem a 
tots i totes a aportar el vostre gra de sorra, que sumat a d’altres fa que tots 
siguin importants per seguir garantint el Dret Universal a la Visió.  
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NOTÍCIES 

TREBALL SOBRE EL TERRENY ALS CAMPAMENTS SAHRAUÍS 

La coordinadora del programa Ulls del Sàhara, Maria Tavera, s’ha desplaçat als 
campaments de refugiats sahrauís per tal d’impulsar des del terreny les 
actuacions dutes a terme en aquest trimestre. Una d’aquestes activitats ha estat 
el lliurament dels quaderns escolars editats per la Fundació amb missatges de 
salut ocular als nens i nenes dels centres educatius de les diferents wilaies. 

D’altra banda, també s’ha fet un reciclatge dels tècnics d’oftalmologia sahrauís 
en conceptes de manteniment d’equipaments òptics i oftalmològics, que ha 
anat a càrrec del tècnic d’electromedicina Albert Montañès. El voluntari d’Ulls 
del món ja havia format els tècnics el mes d’octubre de l’any passat; en 
aquestes sessions de reciclatge han participat deu membres de la plantilla. 
Albert Montañès ha aprofitat el viatge al Sàhara per revisar els equipaments 
dels tallers i òptiques de totes les wilaies, així com de l’Hospital Nacional de 
Rabuni i de l’Hospital Militar de Bol�la. 

El programa Ulls del Sàhara té el suport de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament (ACCD) i l’Ajuntament de Manresa, aquest últim a través 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

TORNAR A L'INICI 

 

PARTICIPACIÓ A L'INTERGRUP PER LA PAU I LA LLIBERTAT AL SÀHARA 
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La Fundació ha participat el mes de maig en una sessió de l’Intergrup per la Pau 
i la Llibertat al Sàhara, òrgan creat pel Parlament de Catalunya i que està 
integrat per un membre de cada grup parlamentari i per representants de 
diferents entitats i organitzacions.  

La sessió, la primera de l’actual legislatura en què prenia part Ulls del món, ha 
tingut la presència del ministre de Cooperació de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica (RASD), Hach Ahmed, que va accedir al càrrec a finals de l’any 
passat. La representació de la Fundació ha anat a càrrec de Bibiana Ruberte, 
que l’any 2010 ja havia participat en altres sessions. 

TORNAR A L'INICI 

 

COMISSIÓ MÈDICA A MOÇAMBIC 

Del 2 al 16 de juny s’ha celebrat a l’Hospital Provincial d’Inhambane una 
comissió medicoquirúrgica per atendre les necessitats oculars dels habitants de 
la província sense recursos econòmics, en la qual s’han dut a terme unes 200 
intervencions quirúrgiques. 

Es tracta d’una activitat que complementa l’atenció oftalmològica permanent 
que des de l’any passat ofereix el professional local Abel dos Santos en el 
mateix centre. L’oftalmòleg moçambiquès ha participat en la comissió 
juntament amb un grup de professionals voluntaris procedents de terres 
catalanes integrat pels oftalmòlegs Carlos Móser i Antoni Salvador, les 
infermeres instrumentistes Olga Valverde, Esther Vilalta i Miriam Martín i el tècnic 
d’equipaments José Luis Royo. 

El programa Ulls de Moçambic 2012 té actualment la col�laboració de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Fundação 
Calouste Gulbenkian. 

TORNAR A L'INICI 

IMPULS DE LA SALUT COMUNITÀRIA A INHAMBANE 

La Fundació ha impulsat els últims mesos diferents activitats de salut comunitària 
a la província d’Inhambane, amb l’objectiu de transmetre a la població 
coneixements sobre salut ocular i prevenir d’aquesta manera les patologies 
oculars de forma precoç. 

Les activitats s’han centrat als districtes d’Inhambane, Jangamo, Massinga i 
Maxixe, i han permès arribar a més de 5.600 persones entre estudiants, 
professors, agents de salut comunitària, creients de diferents esglésies i població 
en general. La iniciativa ha anat a càrrec dels tècnics d’oftalmologia de 
l’Hospital Provincial d’Inhambane, que han estat acompanyats per activistes de 
la zona, i s’ha desenvolupat a través de diferents formats com ara xerrades, 
jocs, debats i, fins i tot, obres de teatre. Les activitats s’han aprofitat per distribuir 
més de 7.000 unitats dels còmics de sensibilització en salut ocular editats per Ulls 
del món. 

TORNAR A L'INICI 

ELS PROFESSIONALS BOLIVIANS OPEREN CATARACTES 

Els oftalmòlegs que integren la xarxa d’atenció oftalmològica posada en marxa 
per Ulls del món a El Alto i la seva àrea d’influència han seguit millorant la salut 
ocular de la població, especialment la d’aquelles persones amb menys recursos 
econòmics. 

En aquest trimestre, s’ha posat èmfasi en les intervencions quirúrgiques després 
que a la comissió formativa duta a terme a finals de març pel professional 
argentí Carlos Labat quedessin algunes cirurgies pendents; la comissió es va 
centrar en la tècnica de la facoemulsificació, que permet el tractament de les 
cataractes. Les intervencions en qüestió s’han fet a l’Hospital Municipal Bolivià 
Holandès i han anat a càrrec de Marizol Gonzales, responsable d’oftalmologia 
del centre, i Wilmer Gisbert, oftalmòleg de l’Hospital Municipal Modelo Corea. 
Està previst que aquest últim properament pugui operar cataractes al seu lloc 
de treball habitual. 
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Les activitats del programa Ulls de Bolívia són possibles gràcies a la col�laboració 
de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Repsol, la Fundació ONCE per 
Amèrica Llatina (FOAL) i la Fundació Probitas. 

TORNAR A L'INICI 

ATENCIÓ OFTALMOLÒGICA LOCAL A MALI 

El Centre de Salut de Referència de Bankass ha acollit del 18 al 30 de juny una 
comissió medicoquirúrgica per tal d’oferir atenció oftalmològica a la població 
més desfavorida de la regió de Mopti, en el marc del programa Ulls de Mali 
2010-2012. 

La comissió, facilitada per Ulls del món, l’ha formada íntegrament personal 
local, en la línia d’empoderament dels professionals del territori marcada per la 
Fundació. Ha encapçalat l’expedició l’oftalmòleg de l’Hospital Sominé Dolo de 
Mopti, Ousmane Touré, que ha estat acompanyat pels també oftalmòlegs 
Adama Dembéle i Abdoulaye N. Coulibaly, els auxiliars mèdics d’oftalmologia 
Negueta Traoré, Youssouf Barry i Issoumani Dembéle i el tècnic d’equipaments 
Ange Kamaté.  

El programa Ulls de Mali té actualment el suport del Govern Basc/Eusko 
Jaurlaritza, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Fundació Roviralta i 
Alcon.  

TORNAR A L'INICI 

CELEBRACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL I REFLEXIÓ ANUAL 

Ulls del món ha organitzat a finals de maig l’habitual jornada anual de treball i 
reflexió, una iniciativa en la qual es presenten els resultats assolits en el transcurs 
de l’any anterior i es valoren les activitats a fer durant el present exercici en els 
diferents projectes de cooperació en marxa.  

La trobada s’ha celebrat a l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona (IMO) 
i hi han participat membres del comitè executiu, el comitè mèdic, l’equip 
operatiu, els coordinadors i els supervisors mèdics dels diferents programes i els 
responsables dels nuclis territorials. 

TORNAR A L'INICI 
 

EL PATRONAT APROVA ELS COMPTES 2011 

El Patronat de la Fundació ha celebrat el dia 4 de juny una reunió de treball en 
què ha aprovat els comptes de l’any passat. Els membres del Patronat també 
han donat el vistiplau a les activitats organitzades en els diferents projectes. 

La Fundació gestiona aquest 2012 un pressupost d’1.686.979,21 euros. Es preveu 
que un 53% dels ingressos provingui d’empreses privades i un 47% d’institucions 
públiques. Pel que fa a les despeses, un 85% està destinat als programes 
d’actuació, un 6% correspon a captació de fons i un 9%, a gestió administrativa. 
L’any 2011 es va tancar amb uns ingressos d’1.532.094,03 euros i unes despeses 
d’1.615.893,72 euros. 

TORNAR A L'INICI 
 

IÑAKI GENUA, GUANYADOR DEL IV CONCURS DE FOTOS 

L’oftalmòleg basc Iñaki Genua ha estat el guanyador del IV concurs fotogràfic 
Ulls del món, una iniciativa de sensibilització i divulgació convocada amb el 
nom ‘Tornar la visió: una altra forma de combatre la pobresa’. En aquesta 
edició, s’han presentat al concurs 14 imatges dels diferents projectes de 
cooperació fetes per sis voluntaris i col�laboradors de la Fundació.  

La fotografia guanyadora ha estat escollida per un jurat integrat per fotògrafs 
professionals vinculats amb l’entitat com ara Núria Andreu, Manel Esclusa, 
Manuel Outumuro i Elisenda Pons. La nena que es veu a la imatge, de set 
mesos, ha estat operada de cataractes pels professionals voluntaris d’Ulls del 
món en el marc d’una comissió medicoquirúrgica a l’Hospital Provincial 
d’Inhambane. 

TORNAR A L'INICI 
 

PARTICIPACIÓ EN UNA PLATAFORMA PER PROMOURE EL VOLUNTARIAT 

La Fundació és una de les entitats que participen en l’aplicació de Facebook 
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posada en funcionament els últims mesos amb l’objectiu de promoure el 
voluntariat per a les organitzacions sense ànim de lucre. És una iniciativa que 
s’emmarca en el programa “Voluntariat Saludable” de DKV Seguros amb la 
col�laboració de l’entitat Hazloposible. 

La plataforma serveix perquè Ulls del món pugui buscar voluntaris i voluntàries 
per dur a terme les activitats previstes en els projectes de cooperació 
oftalmològica. Aquesta eina de Facebook també permet convidar a la 
participació d’esdeveniments solidaris, així com trobar contactes amb ONG i 
fundacions, ofertes de col�laboració, formació, notícies i intercanvi 
d’experiències sobre voluntariat. 

TORNAR A L'INICI 

 

COL�LABORACIÓ A TRAVÉS DELS PUNTS ESTRELLA DE "LA CAIXA" 

Ulls del món es beneficia de les aportacions que fan els clients de “la Caixa” a 
través dels coneguts punts estrella. Es tracta d’un programa de fidelització que 
permet als clients de l’entitat canviar els punts obtinguts en les compres fetes 
per béns o serveis inclosos en un catàleg, entre els quals hi ha poder fer donatius 
a entitats sense ànim de lucre.  

La col�laboració amb la feina d’Ulls del món té concretament una atribució de 
225 punts. Les aportacions que fan els clients de “la Caixa” serveixen perquè Ulls 
del món dugui a terme les activitats de formació, prevenció, dotació i atenció 
oftalmològica incloses en els projectes que té en marxa. 

TORNAR A L'INICI 

 

 

ULLS DEL MÓN ALS MITJANS 

La feina de la Fundació s’ha difós aquest segon trimestre en destacats mitjans 
de l’Estat espanyol com ara al bloc d’El Pais anomenat 3.500 milions, i al 
programa La buena tarde de Ràdio Principat d’Astúries, amb entrevistes a la 
directora general d’Ulls del món, Núria Ramon, i al Dr. Andrés Müller-Thyssen. 
També ho ha fet a la versió electrònica del diari El Mundo. La presència 
audiovisual s’ha completat amb aparicions en emissores d’àmbit català com 
ara Ràdio Prat i Onamar, així com a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya 
(XTVL), una entitat que agrupa una vintena de canals de tot el territori.  

 
 

TORNAR A L'INICI 

 

ENTREVISTA 

Nom: Patricia Tárraga Quintela
 

Edat: 35 anys 
Professió: coordinadora del programa Ulls de Bolívia 
He nascut i visc a: La Paz 
Estic en contacte amb Ulls del món des de: l’any 2010  

Patricia Tárraga és la coordinadora del projecte de cooperació que la 
Fundació duu a terme a El Alto i la seva àrea d’influència i encapçala l’equip 
local. És llicenciada en Auditoria Financera i Administració d’Empreses, i va 
començar la seva carrera professional com a consultora externa de diferents 
empreses privades. L’any 2001 va entrar en l’àmbit de les entitats sense ànim de 
lucre, inicialment treballant amb nens i nenes del carrer i més tard com a 
coordinadora financera de Metges sense Fronteres. El 2010 fa un altre pas i 
comença a treballar per millorar la salut ocular de les persones del seu país. 

Què et va despertar l’interès per la cooperació?
 

En la meva etapa universitària vaig fer de voluntària en organitzacions socials i 
em vaig adonar de les necessitats existents entre la població, principalment en 
salut i educació, i que hi ha entitats interessades a col�laborar en aquestes 
àrees. Això em va ajudar a comprendre la importància de canalitzar els 
recursos obtinguts de forma professional i aconseguir un objectiu pel bé comú, 
al qual es pot arribar amb l’actuació, el compromís i la participació dels actors 
públics i privats. 

Com definiries el programa que Ulls del món duu a terme a Bolívia?
 

És un programa que té com a objectiu la millora de l’accés a la salut ocular de 
la població del municipi d’El Alto i la seva àrea rural d’influència. Es planifica 
acabar-lo el 2013 i que se’n beneficiïn unes 200.000 persones, entre població 
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que vagi als consultoris de la xarxa oftalmològica, beneficiaris de les cirurgies 
oculars, població que pugui accedir a l’atenció oftalmològica a zones rurals i 
assistents a les xerrades sobre salut ocular. 

Quins són els punts forts?
 

Es tracta d’un projecte integral, que engloba l’atenció oftalmològica, la 
formació al primer nivell d’atenció en el diagnòstic oportú de patologies oculars 
i les accions de prevenció entre la comunitat. L’existència de la xarxa 
oftalmològica, única a Bolívia, és un exemple que la salut ocular pot ser de 
qualitat i accessible per a la població més desfavorida. Un altre punt important 
són els recursos humans, l’equip de treball amb què compta el programa, molts 
amb anys d’experiència i amb un coneixement ampli del context. 

Cap a on creus que ha d’evolucionar el projecte?
 

S’ha de buscar la rèplica de la xarxa oftalmològica d’El Alto en altres 
departaments de Bolívia, o potser a la mateixa ciutat de La Paz. Les accions de 
prevenció, que inclouen activitats de promoció, s’han d’orientar de manera 
que aconsegueixin un ressò no només en l’àmbit departamental, sinó també 
nacional. I, finalment, l’existència del manual de salut ocular, ja aprovat amb la 
contrapart pública, ha de permetre la seva rèplica a altres departaments de 
Bolívia. 

Estan preparades les autoritats bolivianes per assumir la gestió de les activitats?
 

Les autoritats bolivianes han anat assumint a poc a poc aquestes activitats i 
estem en un bon moment. Un bon exemple és que un 70% dels recursos humans 
de la xarxa ja depenen de la gestió de la contrapart pública. Un altre exemple 
és l’actuació a les zones rurals, on el Ministeri de Salut, representat pel SEDES La 
Paz està dissenyant, juntament amb Ulls del món, un pla d’intervenció en salut 
ocular per fer-lo extensiu en un futur a altres departaments de Bolívia. 

Com creus que valora l’entitat la població d’El Alto?
 

Els habitants d’El Alto la valoren positivament i agraeixen la intervenció d’Ulls del 
món. Tot i això, encara hi ha força desconeixement entre la població de 
l’existència de la xarxa oftalmològica i de les accions de prevenció de 
problemes oculars que s’han de fer des de la mateixa comunitat. Queda 
encara un llarg camí per recórrer i estic segura que ho podrem aconseguir amb 
l’equip de treball que té actualment la Fundació a Bolívia. 

TORNAR A L'INICI 

 

 

  

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

D’acord amb l’establert a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades estan incloses en un fitxer automatitzat propietat d’Ulls del 
món. Per a la cancel�lació dels drets d’accés, rectificació, cancel�lació i oposició, et pots posar en contacte amb nosaltres.  

 

OBRINT ELS ULLS AL MÓN 
Tamarit, 144-146, entl. 2a  �   08015 Barcelona  �   T: +34 93 451 51 52  �   F: +34 93 451 47 77 

www.ullsdelmon.org  �  fundacio@ullsdelmon.org  
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