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PRÒLEG     
 
 
 
Com a President, i en nom de la Junta de Govern, us presento 
la Memòria del 2015. M’agrada veure les memòries anuals, 
ja que en certa manera, representen un baròmetre de 
l’activitat col·legial. Sovint, vivim el moment sense ser 

conscients del tot del què fem. Al veure les memòries, podem prendre una opció més 
crítica i constructiva per encarar el futur. 
 
Llegiu la memòria pel final, pel mig, pel principi..., però no dubteu ni un moment en 
contactar amb nosaltres per tot el que la lectura d’ aquesta us suggereixi. 
 
Ha estat un any obert a col·laboracions i ple de relacions diverses: amb ONG, centres 
d’ oftalmologia (La Fundació Barraquer ens va anomenar Membres de Mèrit), IMO, 
la Festa dels Súpers, les escoles (on vam presentar en roda de premsa els 
interessants resultats de la campanya), institucions i entitats vàries. 
 
Hem dinamitzat el cos de voluntaris coordinat pel nostre incombustible Gonzalo. Un 
fantàstic grup de voluntaris de la FOOOT dinamitzadors del estand de la festa dels 
Súpers i del que faci falta. 
 
A l’OPTOM MEETING de València, vam fer reviure VIU EN 3D a tots els congressistes, 
i poc després al 3D Music Fest, previ a una projecció inèdita de Barcelona La rosa de 
Foc, d’en Manuel Huerga.     
           
Aquest 2015, hem creat la Vocalia de Baixa Visió, coordinada per Carol Camino, 
referent i entusiasta en el tema. 
 
La Coral de Gospel ha estat brillant, amb una excel·lent actuació a l’ acte de 
graduació de la FOOOT, a l'auditori de la UPC a l'edifici Vertex. 
 
 
Vam acollir les reunions internacionals d’EUROM (Federació Europea de la Industria 
Òptica) i l’entrega del premi Fundació JM QUERALTO al Sr. Josep Maria Aragonés, 
màxim exponent de la postproducció cinematogràfica al nostre país. 
 
I per finalitzar, vull destacar el Premi a la Innovació, que Visión y Vida va atorgar al 
nostre col·legi. 
 
La memòria està servida, ara, amb ulls crítics a  revisar-la. 
 
 
 
 
 
Alfons Bielsa 
PRESIDENT  
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Alfons Bielsa i Elies 
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Lluis Bielsa i Elies 
Vicepresident 
 
Joaquim Grau i Inglada 
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Tresorer 
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Francesc Campo Barrionuevo 
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Jordi Vecino Ardebol 
Delegat Territorial de Tarragona 
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Departament de Col·legiacions 
 
Montse Argemí 
Departament d’Establiments 
 
Joana Colomé 
Departament de Comptabilitat 
 
Arantxa Garcia 
Departament de Comunicació 
 
Anna Elias 
Secretaria i recepció 
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ACTES PRESIDENT      

 
 
Reunió amb la Sra. Núria Beltran, directora d’Escodi i la Sra. Sònia Palou, sots-
directora d’Escodi. Seu del Col·legi. 19 de gener.  
 
Reunió amb la Sra. Anna Gummà, responsable de PIMEC. Seu del Col·legi, 2 de 
febrer. 
 
Reunió Fòrum lents de contacte. Seu del Col·legi, 9 de febrer. 
 
Reunió amb la Sra. Marta Llorente, responsable d’ALCON. Seu del Col·legi, 12 de 
febrer. 
 
Signatura Conveni Creu Roja-Fundació Privada Visión. Seu de la Creu Roja, 12 de 
febrer. 
 
Reunió amb la Sra. Aurora Torrents, vice-degana de la FOOT. Seu del Col·legi, 16 
de febrer. 
 
Roda de premsa “Campanya Visió i Aprenentatge”. Seu del Col·legi, 19 de febrer. 
 
Sessió constitutiva Consell Professions Sanitàries. Servei Català de la Salut, 
Edifici Olímpia. 25 de febrer. 
 
Reunió Plenari CCFPS. Consell de les professions sanitàries. 25 de febrer. 
 
Entrevista a Ràdio Estel. 6 de març. 
 
Reunió amb el Sr. Antoni Castilla de Bloss. Seu del Col·legi, 18 de març. 
 
Reunió amb la Sra. Anna Gummà, responsable de PIMEC. Seu de Pimec, 18 de 
març. 
 
Reunió Sr. Toni Roig, responsable Festa SÚPER3. 18 de març. 
 
Reunió Comissió CGCOO. Seu del Colegio Nacional, 18 de març. 
 
Col·laboració amb el programa La tribu de Catalunya Ràdio. 19 de març. 
 
Reunió amb Olga Martinez, responsable de la fundació Mira’m. Seu del Col·legi, 
23 de març. 
 
Reunió amb el Sr. Xavier Prats, delegat Centre Especial de Treball de la 
Fundació Esclerosis Múltiple. Seu del Col·legi, 23 de març. 
 
Reunió amb la Fundació Queraltó. Seu del Col·legi 23 de març. 
 
Reunió del Patronat FOOT. 24 de març. 
 
Reunió amb els responsables del Centre Residencial PSN. Seu del COOOC, 31 
 
Reunió amb el Sr. Rousaud, responsable de Factor Energia. Seu del COOOC, 31 
de març. 
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Reunió amb la Sra. Conill, presidenta del Col·legi d’Higienistes dentals. Seu del 
Col·legi, 13 d’abril. 
 
Inauguració NOVUM, Festival de Ciència, Tecnologia i Innovació de Barcelona. 
Saló Consell de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 15 d’abril. 
 
Lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al senyor Nelson 
Rolihlahla Mandela. Saló Consell de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 16 d’abril. 
 
Reunió amb el Sr. Àlex Fernàndez, director de la Fundació Pere Tarrés. Seu del 
Col·legi, 20 d’abril. 
 
Reunió amb la Sra. Anna Gummà, responsable de PIMEC. Seu del Col·legi, 20 
d’abril. 
 
Lliurament de Premis Nacionals de Recerca 2014. L’Auditori de Barcelona, 28 
d’abril. 
 
XI Entrega de Medalles de la Fundació Internacional Olof Palme al M. H. Sr. 
Pasqual Maragall. Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 30 d’abril. 
 
Reunió Associació Mirades. Seu del Col·legi, 11 de maig. 
 
Reunió amb el senyor Ángel López, responsable del departament de formació 
d’Aula Mayo. Seu del Col·legi, 18 de maig. 
 
Reunió amb la Sra. Lucia Caballero, representant de Sanitas. Seu del Col·legi, 25 
de maig. 
 
Entrega Premio Espíritu Barraquer. Les drassanes de Barcelona, 28 de maig. 
 
Col·labora al programa A bona hora. Ràdio Sabadell, 15 de juny. 
 
Assemblea General Ordin{ria de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya. Seu de l’Associació, 16 de juny. 
 
Homenatge al Professor Ignasi Barraquer. Palau de la Generalitat, 7 de juliol. 
 
14è aniversari d’Ulls del Món. Hospital de Sant Pau, 16 de juliol. 
 
Conferència “La potencialitat democr{tica de la Catalunya Històrica” a c{rrec 
de la Sra. Eva Serra i Puig. Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 8 de 
setembre. 
 
Assistència al Pregó de les Festes de la Mercè 2015. Ajuntament de Barcelona, 18 
de setembre. 
 
Reunió amb el Sr. Salva Marçal, representant de l’Institut de la M{cula. Seu del 
Col·legi, 28 de setembre. 
 
Reunió amb l’equip de comunicació i el Sr. Bauti Bayados, gerent de Land 
Rover. Seu del Col·legi, 28 de setembre. 
 
Jornada “Comerç catal{: nous temps, nous reptes”. Sitges, 4 d’octubre. 
 
Reunió amb el Sr. Jordi Cebri{, representant de l’Escola de Negocis EAE, UAB. 
Seu del Col·legi, 5 d’octubre. 
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3a Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Auditori AXA, 22 
d’octubre. 
 
Reunió amb els representants d’EAE Business School.  Seu del Col·legi, 26 
d’octubre. 
 
Reunió amb el Sr. José Luis Marín, representant de PSN. Seu del Col·legi, 2 de 
novembre. 
 
Reunió amb el Sr. Gerardo Correas, president de l’Escola Internacional de 
Protocol. Seu del Col·legi, 4 de novembre. 
 
Reunió amb el Sr. Edgar González, director del 3D Music Festival. Seu del 
Col·legi, 9 de novembre. 
 
Celebració 40 aniversari de l’Òptica Barber{. 14 de novembre. 
 
Reunió amb la Sra. Maria Lluïsa Pujol, directora Fundació Aula de Cinema 
Col·lecció Josep M. Queraltó. Seu del Col·legi, 16 de novembre. 
 
Reunió amb la Sra. Olga Martinez, coordinadora del projecte Mira’m. Seu del 
Col·legi, 16 de novembre. 
 
Tertúlia amb el Sr. Miquel Iceta, Primer Secretari del PSC i president del Grup 
Socialista al Parlament de Catalunya. Restaurant Via Veneto, 17 de novembre. 
 
Reunió amb Alfons Conesa, director de l’Agència Catalana de Consum. Seu de 
l’Agència Catalana de Consum, 23 de novembre. 
 
Reunió amb el Consell Català de Formació Continuada. Seu del Consell Català de 
Formació Continuada, 27 de novembre. 
 
Presentador de les Jornades de Contactologia de la FOOT. 30 de novembre. 
 
Reunió amb la Fundació Queraltó. Seu del Col·legi 2 de desembre. 
 
Festival Cinema 3D. Presentació Test Victor 3D. 10 de desembre. 
 
Concert per celebrar el premi ‘Emerito tunae’ concedit la Fundació Imo. 
Auditori IMO, 12 de desembre. 
 
Celebració50 aniversari del Colegio de Ópticos-Optometristas de la 
Comunidad Valenciana. L’alqueria del Pi, València, 13 de desembre. 
 
Reunió amb el Dr. Andreu i el Sr. Juli Viadé. Seu del COOOC, 21 de desembre. 
 
 
 
 
 
 
Anna Elias 
SECRETARIA  
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DELEGACIÓ COOOC BARCELONA 
 

CURSOS 
 
Curs “Protocol b{sic en l’avaluació de la visió binocular” (reedició) de les Sres. 
Montserrat Augé, Dolors Muñoz, Marta Fransoy i Cati Poveda. 24 i 25 de gener a 
Barcelona. 
 
Curs “Orto-k” (reedició) del Sr. Joan Pérez Corral. 7 de març a Barcelona. 
 
Curs “Medicaments sense recepta mèdica i productes per a la salut visual”, 
impartit per la Dra. Gemma Julio. 18 i 19 de maig a Barcelona. 
 
Curs “Protocol b{sic en l’avaluació de la visió binocular” (reedició) de les Sres. 
Montserrat Augé, Dolors Muñoz, Marta Fransoy i Cati Poveda. 30 i 31 de maig a 
Barcelona. 
 
Curs “Reeducació de l’escolta com a eina complement{ria per l’optometrista”, 
impartit per Marta Fransoy. 19 i 20 de setembre. 
 
 

COL·LABORACIONS 
 
CURS MARK’ENNOVY APORTAR VALOR AFEGIT ADAPTANT LENTS DE CONTACTE A 
MIDA – 26 de febrer, 9 de juny i 6 d’octubre. 
 
PRESENTACIÓ PRODUCTES BRILL PHARMA. 11 de març i 22 d’abril. 
 
Curs “Fons d’ull. Com oferir més serveis als teus clients?” de INDO, impartit per 
Riccardo Ferraris de Gaspare. 21 de maig a Barcelona. 
 
CURS COOPERVISIÓN. 22 de maig. 
 
CURS TOPCON D’EXPLORACIÓ RETINIANA I REHABILITACIÓ VISUAL. 26 de maig. 
 
CLASSES MAGISTRALS MÀSTER UNIVERSITAT EUROPEA DE MADRID. TALLER 
SOBRE  
TOPOGRAFIA CORNEAL I ACTUALITZACIÓ SOBRE MIOPIA I EL SEU CONTROL. 6 de 
juliol. 
 
 

ACTES 
 
RODA DE PREMSA RESULTATS CAMPANYA VISIÓ I APRENENTATGE, 19 de febrer. 
PREMI JOSEP MARIA QUERALTÓ, 25 de juny. 
REUNIÓ CECOP, 28 de maig. 
REUNIÓ EUROM, 25 de juny. 
CONCERT GOSPEL OPTOMETRIST CHOIR, 18 de juny. 
REUNIÓ EXECUTIVA VISIÓN Y VIDA i FEDAO, 29 de juny. 
 
 
 

Francesc Campo 
DELEGAT TERRITORIAL BARCELONA 
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DELEGACIÓ COOOC LLEIDA 
 
 

CURSOS 
 
Curs “Maneig i tractament de les disfuncions binoculars acomodatives” a c{rrec del 
Sr. Andrés Gené Sampedro. 11 i 12 d’abril a Lleida. 
 
 

COL·LABORACIONS 
 
Curs d’actualització en el tractament de la presbícia a l’ILO, Lleida. 
 
 

ACTES 
 
TAULA RODONA “El paper de l’Optometria en la societat. Present i futur”. 
Col·laboren el COOOC i l’ACOTV. 6 de maig a Lleida. 
 
 
 
 

Juan Carlos Viñuela 
DELEGAT TERRITORIAL LLEIDA 
 
 
 
 
 
 

DELEGACIÓ COOOC GIRONA 
 
 

COL·LABORACIONS 
 
Presentació gamma de productes oftàlmics de Brill Pharma. 27 de novembre a 
Girona. 
 
 

ACTES 
 
TAULA RODONA “El paper de l’Optometria en la societat. Present i futur”. 
Col·laboren el COOOC i l’ACOTV. 4 de juny a Girona. 
 
 
 
 

Sara Palomé 
DELEGAT TERRITORIAL GIRONA 
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DELEGACIÓ COOOC TARRAGONA 
 
 

CURSOS 
 
Curs “Protocol diagnòstics en l’examen optomètric i procediments clínics binocular” 
a càrrec del Sr. Juan Carlos Viñuela. 21 i 22 de març a Tarragona. 
 
Curs “Protocols diagnòstics en l’examen optomètric i procediments” a c{rrec del Sr. 
Juan Carlos Viñuela. 20 i 21 de juny a Tarragona. 
  
Curs “Actualització en òptica oft{lmica. Claus de l’èxit en l’adaptació de 
prescripcions” a c{rrec de la Sra. Marta Fransoy. 7 i 8 de novembre a Tarragona. 
 
 

COL·LABORACIONS 
 
Presentació gamma de productes oftàlmics de Brill Pharma. 26 de novembre a 
Altafulla. 
 
 

ACTES 
 
TAULA RODONA “El paper de l’Optometria en la societat. Present i futur”. 
Col·laboren el COOOC i l’ACOTV. 4 de juny a Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Vecino 
DELEGAT TERRITORIAL TARRAGONA 
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ACTES COMISSIÓ PERMANENT 
 
 
A continuació queden detallats els acords i iniciatives que s’han dut a terme al 
COOOC a través de les actes, juntes de govern i assemblees extraordinàries 
classificades cronològicament. 
 
 
 

RESUM  ACTES 2015 
 
GENER 
 
08/01/2015 

- TALLER “VENDA INTERNET” COOPERVISION 
- CONVENI FPV – CR CAT I COOOC 

 
15/01/2015 

- ENTREVISTA RÀDIO ESTEL 

- CONVENI FUNDACIÓN PRIVADA VISIÓN 

- RODA DE PREMSA RESULTATS VISIÓ I APRENENTATGE 

- PRIMERA PRESENTACIÓ BCV. COMUNICACIÓ CONVIDATS 

- REVISTA COL·LEGIAL 

22/01/2015 
- ENTREVISTA RÀDIO ESTEL 

- REUNIÓ ESCODI 

- LLIBRE PROJECTE MIRA’M 

- CAMPANYA MARÇ 2015 GLAUCOMA IMO 

- REUNIÓ 9 DE FEBRER GRUP LENTS DE CONTACTE 

- ENQUESTA RETITULACIÓ 

- PROPOSTA INSTITUT CATALÀ DE LA DONA 

- OPTICAL MARKET MEETING 

- PROPER CURS VISIÓ BINOCULAR I AJUDANT PRÀCTIQUES 

- CECOT 

 

29/01/2015 

- COMISSIÓ PERMANENT A MADRID 

- CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES 

 
 
FEBRER 
 

05/02/2015 

- INFORME REUNIÓ COMUNICACIÓ 

- OPTICAL MARKET MEETING 

- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 

- RODA PREMSA 

- ENQUESTA ÒPTICA MARKET EN RELACIÓ COOOC 
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12/02/2015 

- INFORMACIÓ OPTICAL MARKET 
- REUNIÓ INTERSECTORIAL 
- MATERIAL GABINET 
- PERMANENT CGCOO BARCELONA 
- RECULL NOTICIES DIFUSIÓ PREMSA SECTOR 
- PROPOSTA DIFUSIÓ TAULA RODONA ICO 
- TSJ ARAGON – CONVENI SANITAT 

 
19/02/2015 

- COMISSIÓ PERMANENT I PLE DE CGCOO 
- SUPORT JORNADA EUROPEA DRETS DELS PACIENTS 
- SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES 
- INTERVENCIÓ PROGRAMA LA TRIBU 
- REUNIÓ CCFCOO 
- INFORMACIÓ SOBRE RODA DE PREMSA 

 
26/02/2015 

- ACTE CONSTITUCIÓ CONSELL CATALÀ PROFESSIONS SANITÀRIES 
- SALÓ ENSENYAMENT DEL 18 AL 22 DE MARÇ 
- PROJECTE PANDARAID 
- ENTREVISTA RÀDIO ESTEL 
- ARTICLE GACETA 
- CAMPANYA VISIÓ I APRENENTATGE 
- NOTA PREMSA ESTUDI MELBOURNE CGCOO 

- CURS ORTO-K 
- VOCALIA FORMACIÓ 

 
 
 
MARÇ  

 
05/03/2015 
 

- SALÓ DE L’ENSENYAMENT 
- PROJECTE PANDARAID 
- PROGRAMA RÀDIO ESTEL 
- OPTOMETRISTES.CAT 
- BARCELONA MACULA FOUNDATION  
- CURS ORTO-K 
- RESUM VOCALIA BAIXA VISIÓ – SRA. CAMINO 
- RESUM VOCALIA TV I VISIÓ INFANTIL – SRA. AUGÉ 

 
12/03/2014 

- SALÓ ENSENYAMENT 
- PROJECTE PANDARAID 
- INAUGURACIÓ DEL 4DHEALTH 
- FACTOR ENERGIA 
- VALORACIÓ CAMPANYA VISIÓ I APRENENTATGE 
- VALORACIÓ CURS ORTO-K, ASPECTES A MILLORAR 
- VALORACIÓ PRESENTACIÓ BRILL PHARMA 
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19/03/2015 

- OPTICAL MEETING VALÈNCIA 
- REUNIÓ COMISSIÓ CGCOO 
- REUNIÓ PIMEC 
- REUNIÓ DIRECTOR GENERAL FESTA SUPER3 
- ENTREVISTA RAC I TVE – ECLIPSI 
- SALÓ ENSENYAMENT 
- FUNDACIÓ AMICS MUSEO DEL PRADO 

 
26/03/2015 

- INFORMACIÓ SALÓ DE L’ENSENYAMENT 
- REUNIÓ PROJECTE MIRA’M 
- REUNIÓ FUNDACIÓ QUERALTÓ 
- REUNIÓ EMPRESA SERVEIS AFECTATS EM 
- REUNIÓ PATRONAT FOOT 
- PROVA PILOT CONVENI CREU ROJA 
- PROJECTE FUNDACIÓ JOSEP M. QUERALTÓ 

 
 
ABRIL 
 

01/04/2015 
- ACTE FUNDACIÓ QUERALTÓ 
- REUNIÓ CENTRE RESIDENCIAL PSN 
- REUNIÓ FACTOR ENERGIA 
- PROJECTE RD INFERMERIA 
- CAMPANYA VISIÓ I VIDA TRANSIT 
- CONVENI ICAA 
- ARTICLE GACETA 

 
09/04/2015 

- BCN CIUTAT DE LA VISIÓ 
- PROPOSTA MAPHRE 
- REUNIÓ ESADE 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- ESPAI GACETA 
- INFORME VOCALIA PREVENCIÓ, VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL – SRA. 

MONTSE AUGÉ 
- INFORME VOCALIA BAIXA VISIÓ – SRA. CAROL CAMINO 

 
16/04/2015 

- NOVETATS BARCELONA CIUTAT DE LA VISIÓ 
- REUNIÓ DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ 
- PROPOSTA PIMEC 
- FACTOR ENERGIA 
- NOTA PREMSA CREU ROJA 

 
 
22/04/2015 

- PLE CCGOO I OPTOM VALÈNCIA 
- REUNIÓ FUNDACIÓ PERE TARRÉS 
- REUNIÓ PIMEC 
- RECULL NOTICIES DEL SECTOR 
- BAIXA VISIÓ 
- PRESENTACIÓ BRILL PHARMA ANUL·LADA 
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30/04/2015 
- REUNIÓ FOOT 
- PREMIS NACIONALS DE LA RECERCA 
- ENTREVISTA COPE DIA 20. REPTES COOOC 
- REPORTATGE PUBLICITARI ESPCIAL DIARI ARA SOBRE EDUCACIÓ 
- CONVENI CREU ROJA 
- CONTRACTE FESTA SÚPERS 
- CONVERSIA 
- CURS AUXILIAR ÒPTICA 
- PRESENTACIÓ BRILL PHARMA 

 
 

MAIG 
 

07/05/2015 

- VISITA DAVALOR 
- REUNIÓ CONVERSIA 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- LA GACETA 
- ARTICLE GACETA OPTICA. TEMA VIU EN 3D. 
- BAIXA VISIÓ 
- VOCALIA BAIXA VISIÓ 

 
14/05/2015 

- INFORME REUNIÓ CGCOO 
- PROSPOSTA DIA 3D COOOC 
- REUNIÓ MIRADES 
- CAMPANYA TWEETS 
- PANTALLA LEDS 
- CAMPANYA SOL INFANTIL 
- TERTÚLIES COL·LEGIALS OPTOMÈTRIQUES 
- PROPOSTA “APP FOR SHOP” 

 
20/05/2015 

- REUNIÓ AULA MAYO 
- ENTREVISTA COPE 
- ARTICLE REVISTA “FORMACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL” 
- CAMPANYA PROMOCIÓ PROFESSIÓ CGCOO 
- CURS INDO 

 
28/05/2015 

- INFORME REUNIÓ LUXÒTICA 
- REUNIÓ SANITAS 
- ASSAMBLEA INTERCOL·LEGIAL 
- EUROM DIJOUS 25 DE JUNY 
- CAMPANYA SOLAR INFANTIL 

 
 

JUNY 
 

04/06/2015 
- THE VISUAL DAY. CONVERSA SRA. CASCALES, DR. GRAL. ESSILOR 
- PREMI “ESPÍRITU BARRAQUER” 
- REUNIÓ COMITÉ CIENTÍFIC “PREMI OPTOMETRISTA DE L’ANY” 
- REUNIÓ FEDAO / VISIÓN Y VIDA 
- CONCERT GOSPEL  
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11/06/2015 

- REUNIÓ RETINALYZE 
- REUNIÓ CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA 
- REUNIÓ FINNSUSP 
- INFORME REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- CAMPANYA IMO REVETLLA 
- CAMPANYA SOLAR INFANTIL 
- CONVERSIA 
- INFORME VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL (SRA. MONTSE 

AUGÉ) 
- INFORME VOCALIA BAIXA VISIÓ (SRA. CAROL CAMINO) 

 
18/06/2015 

- REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT MADRID 
- ASSEMBLEA INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS 
- HOMENATGE PROFESSOR IGNASI BARRAQUER 
- CENTENARI ÒPTICA FLORIT 
- ENTREVISTA RÀDIO SABADELL 
- CARTA LA VANGUARDIA 
- 20ª EDICIÓ SETMANA DE LA CIÈNCIA 
- APPS COOOC SILMO 
- CAMPANYA SOLAR INFANTIL 
- ANUL·LACIÓ CURS LLEIDA. PETICIÓ DELEGAT 

 
25/06/2015 

- CONCERT GOSPEL  
- PREMI INNOVACIÓ EMPRESARIAL OPTRETINA 
- REUNIÓ PREMI OPTOMETRISTA DE L’ANY 
- CENTENARI ÒPTICA FLORIT 
- CAMPANYA IMO REVETLLA 
- CAMPANYA SOLAR INFANTIL (CONTINGUTS PANTALLA LEDS) 
- EUROM. COMUNICACIÓ PREMSA DEL SECTOR 
- SETMANA DE LA CIÈNCIA 

 
 
JULIOL 
 

01/07/2015 
- REUNIÓ EUROM 
- REUNIÓ FEDAO 
- REUNIÓ PLE DEL CGCOO – MADRID  
- PROPOSTA RETINALIZE DIA 
- PROPOSTA DIARI ARA – CRIATURES 
- LLIBRE “VIVIR CON MIOPIA MAGNA” 

 
09/07/2015 

- CURS UEM SR. CÉSAR VILLA 
- PANTALLA LEDS 
- FACTOR ENERGIA 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- MICROVIDA 
- INTERCOL·LEGIAL 
- CARTA LA VANGUARDIA 
- PROPOSTA DIARI ARA 
- FESTA SÚPERS 
- CAMPANYA 20/20/20 
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- DIFUSIÓ PROGRAMA BSTART 
- CURS SRA. MARTA FRANSOY 
- CURS BAIXA VISIÓ 
- INFORMACIÓ VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL 
- INFORMACIÓ VOCALIA DE BAIXA VISIÓ 

 
23/07/2015 

- REUNIÓ BCN CIUTAT DE LA VISIÓ 
- ACTE BARRAQUER 50 ANIVERSARI 
- NOVETATS PREMI OPTOMETRISTA DE L’ANY 
- AGRAIMENT PÚBLIC FEDAO CESSESIÓ COOOC 
- ENQUESTA ADABITS 
- DIFUSIÓ ACCIONS ONG’S 
- CAMPANYA CONDUCCIÓ VISIÓN Y VIDA 
- REUNIÓ COORDINACIÓ DIA MUNDIAL DE LA VISIÓ 
- FESTA SÚPER3 
- CAMPANYA 20 20 20 
- PANTALLA LEDS 
- SILMO 
- CAMPUS VIRTUAL 
- PROPOSTA DIARI ARA 
- LA GACETA 

 
23/07/2015 

- REUNIÓ BCN CIUTAT DE LA VISIÓ (BCN TOURISM BUREAU) 
- REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT DEL CGCOO 
- ANIVERSARI ULLS DEL MON 
- REUNIÓ CONSELL DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES 
- PROMOCIÓ SILMO 
- PROPOSTA APLICACIONS MÒBILS 
- DIARI ARA 

 
30/07/2015 

- VIU 3D SUÏSSA 
- DIFUSIÓ DIARI ARA 
- CAMPANYA 20.20.20 
- APLICACIONS MÒBILS 

 

SETEMBRE 
 

03/09/2015 

- ARTICLE OPINIÓ OPTIMODA 

- CONFERÈNCIA AJUNTAMENT  

- CAMPANYA 20 20 20 

- PROPER COOOCTEL 

- DIFUSIÓ ACTIVITATS FORMACIÓ FORA CATALUNYA 

 

10/09/2015 

- REPORTATGE DIARI ARA  

- PREMI VISIÓN Y VIDA COOOC 

- ACTE AJUNTAMENT AMB MOTIU DE L’11 DE SETEMBRE 

- CAMPANYA ESCOLES  

- INFORME REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 

- FORMACIÓ. CURS BAIXA VISIÓ. 
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23/09/2015 

- PROPERA REUNIÓ LAND ROVER 

- REUNIÓ MIR 

- REUNIÓ UB 

- VICTOR 3D 

- REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENT A MADRID 

- PREMI “TU VISIÓN ES TU VIDA” 

- DIA MUNDIAL DE LA VISIÓ 

 

OCTUBRE 
 
09/10/0215 

- REUNIÓ LAND ROVER 
- REUNIÓ INSTITUT DE LA MÀCULA 
- ACTE INAUGURACIÓ CURS FOOT – PREMI INTERNACIONAL 

OPTOMETRISTA DE L’ANY 
- ACTE PREMI VISIÓN Y VIDA 
- ENTREVISTA CATALUNYA RÀDIO 
- DIA MUNDIAL DE LA VISIÓ. ACTES TERRASSA I SEU COOOC 
- PARTICIPACIÓ JORNADES COMERÇ CCAM SITGES 
- PROPOSTA APLICACIÓ 20*20*20* 
- INFORMACIÓ REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- XERRADA RETINALYZE 
- PROPOSTA SMARTCELONA 
- PROPOSTA EAE UB FORMACIÓ 

 
15/10/2015 

- TAULA RODONA TERRASSA 
- PROPOSTA APLICACIÓ 20.20.20 
- ADHESIÓ A L’ACORD DEL COOOA 
- ADHESIÓ A L’ACORD DE VISIÓN Y VIDA 
- PROPOSTA CÀTEDRA COACHING 
- PROPOSTA EAE UB FORMACIÓ 
- PROPERS CURSOS DE FORMACIÓ 

 
22/10/2015 

- FESTA SÚPER3 
- ESTRENA CINE COMÈDIA 5/11/2015 “HISTÒRIA D’UN SOMNI” 
- JORNADES A GALICIA 
- REUNIÓ SEGUIMENT CONVENI CREU ROJA EL 10/11/2015 
- SOPAR SANTA OTÍLIA 
- PROPER COOOCTEL 
- ASSOCIACIÓ MIRADES 

 
29/10/2015 

- 40 ANYS ÒPTICA HERRERO (BARBERÀ DEL VALLÈS) 
- SUSPENSIÓ PRESENTACIÓ RETINALYZE 
- PROGRAMA LLOBREGAT TV “TINGUES VISTA” 
- PROGRAMA RÀDIO ESTEL 
- PROPOSTA TOPCON 
- CONSULTA PROGRAMA AHORA CAIGO D’ANTENA3 
- EXPOSICIÓ 25 ANYS CLUB SUPER3 
- DÍPTIC AMBULATORI SOBRE PREMUNTADES 
- CONCRETAR PREMSA HALLOWEEN 
- REPERCUSSIÓ FESTA SÚPERS 
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- PROPOSTA VIA CORTE INGLÉS 
- NEWS FOOT PRÀCTIQUES 
- DIFUSIÓ JORNADES CONTACTOLOGIA FOOT 
- DIFUSIÓ NOTA DE PREMSA DE VISIÓN Y VIDA 
- SETMANA DE LA CIÈNCIA 
- PROPER COOOCTEL 
- PROPERS CURSOS 
- PROPOSTA ICO 
- PROPOSTA IMR 
 
 
NOVEMBRE 

 
05/11/2015 

- CINEMA 4D TIBIDABO 
- REUNIÓ PSN 
- CONVERSA ALCON 
- TOPCON COOOCTEL 
- PREMI INOVACIÓ – CAMPANYA CINE 3D 
- JORNADES CONTACTOLOGIA DE TERRASSA 
- SOPAR SANTA OTILIA 
- XERRADA EAE BUSINESS SCHOOL (23.11.2015 DE 14 A 15H) 
- SETMANA DE LA CIÈNCIA 
- AVÍS SANITARI ALA OCTA (PERFLUOROCTANO) 
- PREMI IMO 
- PROPERS CURSOS 
- PROPOSTA INSTITUT DE LA MÀCULA I LA RETINA 

 
19/11/2015 

- 3D MUSIC FEST 
- SOPAR SANTA OTILIA – XERRADA SR. BIMBELA – I PROPOSTA GOSPEL 
- XERRADA EAE BUSINESS SCHOOL (23.11.2015 DE 14-15H) 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- ASSOCIACIÓ MIRADES 
- PROPER COOOCTEL 
- CONVENI SECTOR ÒPTICA 
- CONVOCATÒRIA ASSAMBLEA GENERAL 17.12.2015 

 
19/11/2015 

- ACTE 40 ANYS ÒPTICA HERRERO DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
- REUNIÓ FUNDACIÓ JOSEP MARIA QUERALTÓ 
- REUNIÓ PROJECTE MIRA’M 
- PERMANENT CONSELL GENERAL MADRID 
- ENTREGA PREMIS COACB 
- REUNIÓ DIRECTOR ENSENYAMENT LLEIDA  
- VISITA INSTITUT DE LA MÀCULA I LA RETINA 
- SOPAR ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS VISUALS DE CATALUNYA 
- ACTE GRADUACIÓ 2014-2015 
- PROPERES XERRADES COOOC 
- RECENT CURS A TARRAGONA 
- CONVENI SECTOR ÒPTICA 

 
26/11/2015 

- REUNIÓ DIRECTOR FESTA SUPER3 
- RECONEIXEMENT I. BARRAQUER 
- REUNIÓ COL·LEGIAT SR. JORDI HERVÀS 
- REUNIÓ DIRECTOR I SUBDIRECTOR AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM 
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- REUNIÓ JURAT 3D MUSIC FEST 
- PRESENTACIÓ CONVENI EAE I CONFERÈNCIA SR. SOLDEVILLA 
- REUNIÓ REPRESENTANTS PLE CGCOO DEL COOOC 
- INFORMACIÓ COMUNICACIÓ 20.20.20 
- SOPAR SANTA OTÍLIA 
- APP 
- CURS DE PROTOCOL 
- CAMPUS VIRTUAL 

- CONVENI CONVERSIA 
 
 
DESEMBRE 
 

03/12/2015 
- JORNADES PROFESSIONALS CONTACTOLOGIA FOOT 
- SIGNATURA CONVENI AULA DE CINE FUNDACIÓ JM QUERALTÓ 
- 50 ANIVERSARI COOCV 
- SOPAR SANTA OTILIA 
- PROPOSTA: EL RACÓ DE L’OPTOMETRISTA 
- VALORACIÓ DARRERES ACTIVITATS 
- PROPER COOOCTEL 
- VISITA INSTITUT DE LA MÀCULA I LA RETINA 

 
10/12/2015 

-  REUNIÓ DEPARTAMENT DE SALUT 11.01.2016 
- DARRERES NOVETATS 3D MUSIC FESTIVAL 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- SANTA OTÍLIA BCN I DELEGACIONS 
- DARRER CURS BAIXA VISIÓ 

 
17/12/2015 

- MUSICFEST 
- ACTE SANTA OTÍLIA – CARTA COL·LEGIADA SRA. MARINA CASTAÑÉ 
- ACTE 50 ANIVERSARI COOCV 
- PROPER COOOCTEL – CONCRETAR FORMACIÓ TOPCON 

 
23/12/2015 

- REUNIÓ POST 3D MUSIC FEST 
- SIGNATURA PACTE ANTICORRUPCIÓ 
- FORMACIÓ TOPCON 
- ENQUESTA EUROPEA DE SALUT A ESPANYA 
- APP COOOC 
- ACTUALITAT I FUTUR. FORMACIÓ 

 
30/12/2015 

- VALORACIÓ CURS 2014-2015: ASPECTES A TREBALLAR I MILLORAR 
- FORMACIÓ. CURS SRA. MACARENA FERNÁNDEZ VACA 

 
 
 
 

 
 
Purificación Paños 
DEPARTAMENT JURÍDIC 
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ESTABLIMENTS  
 
Per tal de poder garantir la protecció de la salut ocular de les persones, els 
establiments d’òptica i les seccions d'òptica de les oficines de farm{cia ubicades a 
Catalunya han de disposar de l'autorització d'obertura i funcionament que atorga el 
Departament de Salut un cop s'ha verificat que la persona titular compleix els 
requisits tecnicosanitaris establerts en la normativa que regula aquests 
establiments. 
 
També s’ha de sol·licitar l’autorització administrativa prèvia a la Direcció General 
d’Ordenació i Regulació Sanit{ries quan es vulguin fer modificacions de les 
condicions en què es va concedir l’autorització d’obertura i funcionament d’un 
establiment d’òptica o secció d’òptica d’una oficina de farm{cia que suposin: 
 

- Ampliació de les instal·lacions 
- Trasllat dels locals 
- Reestructuració i/o redistribució de l’establiment o de la secció on es presta 

el servei  
- Canvi de titularitat de l’establiment d’òptica o de l’oficina de farm{cia en la 

qual hi ha la secció d’òptica 
 
S’han de comunicar a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanit{ries aquelles 
modificacions de les condicions en què es va concedir l’autorització d’obertura i 
funcionament d’un establiment d’òptica o d’una secció d’òptica d’una oficina de 
farmàcia quan aquestes no afectin l’emplaçament de la instal·lació o no suposin el 
canvi de titularitat. Les modificacions que s’han de comunicar són: 
 
Canvi de denominació de l’establiment d’òptica  
Canvi d’adreça de l’establiment o de la secció d’òptica per motius administratius 
(canvi de nom o de numeració del carrer, etc.) 
Canvi d’adreça social 
Canvi de la persona que exerceix la direcció tècnica 
 

Normativa aplicable  
 
Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris 
dels establiments d’òptica (DOGC núm. 3889, de 22.5.2003) 
 
Decret 224/2013, de 10 de setembre, pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 
de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments 
d’òptica. 

http://www.gencat.cat/diari/3889/03126001.htm
http://www.gencat.cat/diari/3889/03126001.htm
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Funcions del departament d’Establiments Sanitaris 

Des del juliol de 2003 en que es va signar el Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Col·legi d’Òptics Optometristes de 
Catalunya es va  encomanar al COOOC diverses actuacions administratives. Des del 
Departament d’Establiments es gestiona les diferents sol·licituds dels establiments 
d’òptica juntament amb la corresponent verificació.  

Al setembre es va publicar  el Decret 224/2013, de 10 de setembre, pel qual es 
modifica el decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits 
tecnicosanitaris dels establiments d’òptica.  

Així ara és des de les OGES (Oficines de Gestió Empresarial) que és remet l’expedient 
administratiu al COOOC, per tal que es duguin a terme les verificacions oportunes 
sobre la sol·licitud presentada i les funcions del Departament d’establiments són: 

- Tramitacions de les sol·licituds d’ Obertura i Funcionament, Modificació, Trasllat i 
canvi de Titularitat de les òptiques amb les corresponent visita de verificació quan 
correspongui i si s’escau la notificació de mancances en aquesta sol·licitud. 

- Tramitacions dels canvis que es puguin produir, com pot ser el canvi de director 
tècnic, canvi de denominació de l’empresa, canvi d’adreça social, canvi d’adreça del 
establiment també amb la corresponent revisió de la documentació presentada. 

- Control i seguiment de les comunicacions entre la Direcció General d’Ordenació i 
Regulació Sanitàries i el COOOC. 

- Notificacions a Salut. 

- Reunions al Departament de Salut de la Comissió de seguiment del Conveni de 
col·laboració entre el Departament de Salut i el Col·legi Oficial d’Òptics i 
Optometristes de Catalunya per encomanar diverses actuacions administratives de 
la gestió de les sol·licituds a d’autorització dels establiments d’òptica. 

- Control dels establiments irregulars, per exemple, establiments que no han 
presentat la sol·licitud, establiments amb mancances de documentació o amb  
mancances que s’observen en la visita de verificació, i si s’escau amb les 
corresponents visites dictades per la Comissió Permanent. 

- Assessorament als col·legiats tan personal, telefònica o via Mail sobre els diferents 
tipus de documentacions que s’han de presentar, aclariments sobre la nova 
normativa ja que s’han modificat diversos procediments administratius relacionats 
amb l'autorització sanitària dels establiments d'òptica..  Així, s’ha suprimit 
l’autorització prèvia del projecte de creació, modificació o trasllat de l'establiment, 
i  només caldr{ presentar la sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament de 
l’establiment. També s'ha reduït el nombre de documents que s'ha d’adjuntar amb 
les sol·licituds que s'han substituït per declaracions responsables integrades en els 
nous formularis de sol·licitud que s’han establert. 

Aquests nous formularis, així com una informació detallada  sobre els diferents 
tràmits relacionats amb l'autorització sanitària dels establiments d'òptica, estan 
disponibles al lloc web de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat 
(http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT) , seguint els passos següents des de la 
p{gina principal de l’OVT: Per temes  > salut > establiments  sanitaris... 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT
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Resum de les actuacions durant l’any 2015 

Sol·licituds que s’han presentat : 

 6 sol·licituds de modificació.  

 11 sol·licituds d’autoritzacions de trasllat.  

 40 sol·licituds d’obertura i funcionament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canvis que s’han tramitat: 

 33  canvis titularitat. 

 117 canvis director tècnic. 

 18 canvis denominació de l’empresa. 

 130 cessaments director tècnic. 

 46 tancaments d’establiments d’òptica. 
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Establiments oberts en els sis últims anys 

 
 
 
 

Establiments tancats en els sis últims anys 
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Montse Argemí 
Departament Establiments Sanitaris 
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MOVIMENT COL·LEGIAL      
 
En data 31 de desembre 2015 tenim una massa social de 2832 Col·legiats, dels quals 
2625 corresponen a la situació d’exercents i 207 no exercents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per edats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
 

 
 
 
En aquest esquema queden reflectides les altes col·legials realitzades per mesos 
durant 2015. 
 

 
 
 
   
 
 
 
Per anys 
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Homes respecte a dones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Òptics censats per comarques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encarna Paños 
Departament Col·legiacions 
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CURSOS 
 
 
Curs ‘Protocol b{sic en l’avaluació de la visió binocular’ (reedició) de les Sres. 
Montserrat Augé, Dolors Muñoz, Marta Fransoy i Cati Poveda. 17 i 18 de gener a 
Tarragona. Acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de Professions 
Sanitàries (CCFCPS) amb 2,3 crèdits 
 
Curs ‘Protocol b{sic en l’avaluació de la visió binocular’ (reedició) de les Sres. 
Montserrat Augé, Dolors Muñoz, Marta Fransoy i Cati Poveda. 24 i 25 de gener a 
Barcelona. Acreditat pel CCFCPS amb 2,3 crèdits 
 
Curs ‘Iniciació a l’ortoqueratologia’ (reedició) del Sr. Joan Pérez Corral. 7 de març 
a Barcelona. Acreditat pel CCFCPS amb 0,9 crèdits 
 
Curs ‘Maneig i tractament de les disfuncions binoculars acomodatives’ a càrrec 
del Sr. Andrés Gené Sampedro. 11 i 12 d’abril a Lleida. Acreditat pel CCFCPS amb 4,1 
crèdits 
 
Xerrada Brill Pharma. 22 d’abril a Barcelona 
 
Taula rodona ‘El paper de l’optometria en la societat. Present i futur’, 
organitzada pel COOOC amb la col·laboració de l’ACOTV. 6 de maig a Lleida 
 
Curs ‘Medicaments sense recepta mèdica i productes per a la salut visual’, 
impartit per la Dra. Gemma Julio. 18 i 19 de maig a Barcelona. Acreditat pel CCFCPS 
amb 0,6 crèdits 
 
Xerrada d’INDO ‘Fons d’ull. Com oferir més serveis als teus clients’, impartit pel 
sr. Riccardo Ferraris de Gaspare (INDO). 21 de maig a Barcelona. 
 
Curs de TOPCON ‘Exploració retiniana i rehabilitació visual’, del dr. Miguel Ángel 
Zapata i el sr. Maco U. Morales (TOPCON). 26 de maig a Barcelona 
 
Curs ‘Protocols diagnòstics en l’examen optomètrica i procediments’ (reedició), 
del sr. Juan Carlos Viñuela Rodriguez. 23 i 24 de maig a Girona. Acreditat pel CCFCPS 
amb 5,6 crèdits 
 
Curs ‘Protocol bàsic en l’avaluació de la visió binocular’ (reedició) de les Sres. 
Montserrat Augé, Dolors Muñoz, Marta Fransoy i Cati Poveda. 30 i 31 de maig a 
Barcelona. Acreditat pel CCFCPS amb 2,3 crèdits 
 
Taula rodona ‘El paper de l’optometria en la societat. Present i futur’, 
organitzada pel COOOC amb la col·laboració de l’ACOTV. 4 de juny a Girona 
 
Taula rodona ‘El paper de l’optometria en la societat. Present i futur’, 
organitzada pel COOOC amb la col·laboració de l’ACOTV. 4 de juny a Tarragona 
 
Xerrades Universitat Europea de Madrid (UEM): ‘Taller sobre topografia corneal’ i 
‘Actualització sobre miopia i el seu control’, a c{rrec del sr. César Villa. 6 de juliol 
a Barcelona 
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Curs ‘Reeducació de l’escolta com a eina complement{ria per l’optometrista’, 
impartit per la sra. Marta Fransoy. 19 i 20 de setembre a Barcelona. Acreditat pel 
CCFCPS amb 1,8 crèdits 
 
Curs ‘Actualització en òptica oft{lmica. Claus de l’èxit en l’adaptació de  
Prescripcions’ a càrrec de la Sra. Marta Fransoy. 7 i 8 de novembre a Tarragona. 
 
Curs ‘Optometria Pediàtrica. Com avaluar la visió i què fer amb les alteracions’, 
a càrrec de la Sra. Macarena Fernández-Baca Gutiérrez del Álamo. 
 

 
 
Arantxa Garcia 
Departament de Comunicació 
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MEMÒRIA DE L’ASSESSORIA JURÍDICA 
 
 
 
OBJECTIUS I TASQUES 
 
L’Assessoria Jurídica és el departament jurídic del Col·legi que assumeix diverses 
tasques i que es poden dividir bàsicament en les següents àrees: 
 

I. Assessorament jurídic al Col·legi 
 

i. Assessorament i propostes de resolució a requeriment dels Òrgans 
de Govern, de la Secretaria i dels diferents departaments del Col·legi   

ii. Supervisió, informe i/o redacció de convenis, concursos i contractes 
iii. Preparació i lliurament de la documentació reclamada pels Jutjats en 

relació amb la interposició de recursos judicials contra actes 
col·legials 

iv. Preparació i lliurament de la documentació reclamada per les 
diferents institucions i organismes en els que el Col·legi compareix 
com a interessat  o actua com a demandant   

 
II. Assessorament als col·legiats 

 
i. Matèries relacionades amb la professió d’òptica i optometria 
ii. En aplicació de la normativa col·legial i professional 
iii. Consumidors i Usuaris 
iv. Protecció de Dades 
v. Deontologia professional 
vi. Assessoria Laboral  

 
III. Defensa Jurídica de la Corporació 

 
i. Direcció jurídica dels recursos contenciosos administratius (i dels 

recursos d’apel·lació, cassació i d’altres que en derivin dels primers) 
relatius a assumptes col·legials diversos: decisions de no col·legiació, 
impugnació de normativa col·legial, impugnació de baixes col·legials.    

ii. Direcció jurídica de les demandes civils (i dels recursos d’apel·lació, 
cassació i d’altres que en derivin dels primers) relatives a assumptes 
col·legials: reclamació judicial de quotes col·legials, infracció ús drets 
protegits  

  
IV. Control jurídic de la diferent normativa col·legial i professional vigent. 

 
V. Altres  

 
i. Execució dels acords dels Òrgans de Govern quan així sigui 

encomanat 
ii. Assistència a la Taula lletrada de Col·legis Professionals. Sessions de 

treball mensual.  
iii. Assistència a reunions i actes a petició dels Òrgans de Govern com 

ara les dutes a terme al Departament de Salut, a l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis Professionals, a l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries. 
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Tasques realitzades a llarg de l’any 2015 
 
Assessorament jurídic al Col·legi 
 
L’Assessoria Jurídica, durant l’any 2015, de la mateixa forma que els anys anteriors, 
ha desenvolupat el seu treball en relació i col·laboració directa amb els Òrgans de 
Govern del Col·legi. 
 

1. Col·laboració amb els altres Departaments del Col·legi, resolent qüestions, 
preguntes, dubtes, preparant escrits, notes, cartes i documents per tal que 
totes les actuacions que es realitzin es desenvolupin d’acord amb les 
normatives aplicables i amb els principis d’economia, eficiència i  diligència. 

 
2. Reforç del principi d’efic{cia en els procediments col·legials respectant i 

protegint les garanties dels col·legiats. 
 

3. Assessorament jurídic als diversos òrgans i càrrecs responsables de la 
Corporació en relació amb les consultes plantejades. 

 
4. Preparació i Assistència a les Assemblees, Juntes de Govern i Comissions 

Permanents, amb assessorament, informació i redacció d’informes previs en 
relació als temes jurídics a tractar en les reunions, si escau, actuant sempre 
d’acord amb les seves funcions, assessorant i executant els acords i treballs 
encomanats. 

 
5. Realització d’estudis, escrits, informes i notes informatives sobre diverses 

matèries relatives a la professió d’òptica, matèries relatives a l’exercici 
professional i la seva normativa. 

 
6. Assessorament amb informes resposta a qüestions relatives al funcionament 

del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de 
Catalunya. 

 
Assessorament als col·legiats en matèria Col·legial i Professional 
 
L’Assessoria Jurídica continua assessorant als col·legiats en aquelles qüestions 
derivades de l’aplicació de la normativa professional i col·legial: 
 

1. Resolució de qüestions plantejades pels col·legiats, mitjançant escrits, 
entrevistes personals, consultes telefòniques, correu electrònic, tractant 
qualsevol tema que demanen, aclarint els seus dubtes i donant 
assessorament i orientació. 

 
2. Resolució de qüestions plantejades pels col·legiats derivades del Decret 

126/2003 de 13 de maig, modificat pel Decret 224/2013, de 10 de setembre, 
pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica 
en col·laboració amb el Departament d’establiments.  

 
3. Informació sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal i el seu {mbit d’aplicació als establiments d’òptica. 
 

4. Resposta a les consultes plantejades pels col·legiats en relació a  diverses 
qüestions relacionades amb Salut, Consum, Comerç, Tribunal Arbitral, 
deontologia professional.  

 
5. Consultes relatives a l’{mbit professional d’actuació de l’òptic optometrista. 
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Percentatges d’evolució consultes  2014 

 

 
 

 

 

Percentatge de Consultes Professionals 2015 
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Assessorament als col·legiats en matèria Laboral 
 
Des de l‘1 d’octubre de 2010 l’assessorament en matèria laboral va ser assumit pel 
Departament Jurídic, centralitzant i unificant tota la part d’assessoria al col·legiat 
des del propi Col·legi i que s’ha mantingut des de llavors.   
 
 
 
    Contingut Consultes Laborals 2015 
 

 
 
 
 
 
Defensa Jurídica de la Corporació  
 
 
El Departament assumeix la defensa dels recursos contenciosos administratius que 
es formulen contra acords de la Junta de Govern en exercici de les seves funcions 
públiques, o en aquells recursos interposats contra altres Administracions, en què 
aquesta Corporació és interessada. Alhora, interposa els recursos contra acords o 
disposicions generals d’altres administracions, si afecten la Corporació o els 
interessos dels col·legiats i col·legiades.  
 

1. Tramitació davant els Jutjats d’Inst{ncia de diferents procediments en 
reclamació de quotes col·legials.  

2. Impugnació d’acords contraris als interessos del COOOC 
3. Denúncies venda per internet de productes sanitaris 
4. Denegacions de sol·licituds de col·legiació per falta de titulació acord a la 

legislació vigent.  Posterior procés de sol·licitud de nul·litat davant el 
Ministeri de Educació 

5. Denúncies a Salut contra establiments d’òptica: 
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a. En situació irregular per manca i incompliment dels requisits exigits 
al Decret 126/2003. 

 
b. Oberts i en funcionament sense haver demanat la preceptiva llicència 

sanitària. 
 

c. Tramitació i seguiment dels expedients sancionadors incoats per 
Salut com a conseqüència de les denúncies interposades (denuncies, 
Plecs de Càrrecs, Propostes de Resolució,...)  

 
d. Denúncies relatives  a irregularitats en establiments (figura del DT)  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29% 

57% 

14% 

0% 

Denúncies realitzades a l'any 2015 ( 
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1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim.
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Altres  

 
1. Assistència a la seu de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes 

Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de Barcelona a les 
reunions de la Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració entre 
Sanitat i el Col·legi.  

 
2. Reunions, amb el President del Col·legi, al Servei Catal{ de la Salut i a l’ICS 

per tractar sobre temes relatius al món de l’òptica. 
 

3. Seguiment del Conveni entre el Col·legi i l’Institut Catal{ d’Acolliment i 
Adopció així com de les seves pròrrogues.  

 
4. Assistència amb el Sr. President a diverses reunions, conferències i xerrades 

sobre temes d’interès pel Col·legi o la professió d’òptica. 
 

5. Cartes/escrits a Universitats, Escoles, Generalitat, Ajuntaments, Tribunal 
Arbitral, sobre temes d’interès per a la Corporació. 

 
6. Control de les titulacions d’Òptic Optometrista. 

 
7. Redacció de Contractes i Convenis de col·laboració entre la Corporació i 

diferents Entitats.    
 

8. Articles jurídics per la Revista Optometristes.cat 
 

9. Tramitació certificats digitals 
 

10. Tramitació de documentació relativa al funcionament de la Corporació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purificación Paños 
Departament Jurídic 
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ANNEX I: ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I 
PREMSA 
 

1. Comunicació amb els col·legiats  
 

1.1 Optometristes.cat 
 

L’any 2015 s’han editat 2 edicions de la revista Optometristes.cat: 
 

 Número 7 – Abril 2015. De local a seu  

 Número 8 – Desembre 2015. Campanya Visió i Aprenentatge. 

 

Els dos números de la revista es van publicar en català i en castellà. A més a més, les 
dues publicacions estan disponibles a la pàgina web del COOOC a través del sistema 
‘Page Flip’. Aquesta presentació digital ofereix un important ventall de possibilitats: 
subratllar i destacar paràgraf, buscar paraules o termes concrets, compartir els 
articles a les xarxes socials. 
 
Número 7 – Abril 2015 
  
Aquesta revista va sumar 36 pàgines i els continguts que van aparèixer van ser: 
 

 Editorial. De local a seu 

 L’entrevista. Josep Maria Recasens i Soriano, Director general de comerç 

 Hemeroteca científica. Associació entre l’ús de pantalles de video i l’ull sec 

en nens en edat escolar 

 Accions col·legials.  

o Nova seu del COOOC 

o Una celebració diferent per Santa Otília 

 Apunts de farmacologia. Pomada oculus epitalitzant 

 Apunts jurídics.  

o La prevenció dels riscos laborals 

o Parts legitimades per a la negociació dels convenis col·lectius  

 El COOOC opina. El 20/20/20 o la lògica del moviment 

 Actualitat. Benvinguts a la nova seu! 

 Col·laboracions. 

o Projecte Mira’m 

o El trastorn de la visió binocular i els accidents musculoesquelètics  

 Flaix.cat. 

o Es crea el Consell de Professions Sanitàries de Catalunya 

o Es reemprèn la campanya Visió i Aprenentatge 

o El Computer Vision Center, un centre de referència que compleix 25 

anys 

o El COOOC, la Creu Roja i la Fundación Visión uneixen forces 

o Quarta edició de l’Optical Market Meeting 

o Pandaraid, una aventura solidària 

o Una celebració diferent per Santa Otília 
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o Gospel Optometrist Choir també inaugura la nova seu  

o CooperVision: Com pot competir l’òptic independent amb Internet? 

o El COOOC col·labora en la Setmana Mundial del Glaucoma de l’IMO 

o Estrenem nova pàgina web 

 Oci i cultura. Les noves tecnologies... al 1985 

 Humor. AirGlassesBag, les primeres ulleres amb Airbag integrat 

 

 

 

 
Número 8 – Desembre 2015 
  
Aquesta revista va sumar 36 pàgines i els continguts que van aparèixer van ser: 
 

 Editorial. Star Trek. Viatge a les estrelles 

 L’entrevista.  

o Manel Blasco i Legaz: “Som poc conscients de l’esforç que l’escola 

actual exigeix al sistema visual dels infants” 

o Paloma Guerrero: “Seria interessant incorporar un òptic 

optometrista als EAPS de les escoles” 

 Hemeroteca científica. Una investigació de la funció visual en nens 

austríacs en edat escolar amb dificultats en la lectura i escriptura 

 Accions col·legials.  

o L’òptic optometrista a l’escola. Campanya Visió i Aprenentatge 

o Resultats de les proves visuals a l’Escol{pies Llúria a Barcelona (28 i 

29 de maig del 2014) 

 Apunts jurídics. 

o La importància de la traçabilitat dels productes sanitaris 

o Calendari obertures en diumenges i dies festius 2016-2017 

 El COOOC opina. El repte és a prop 

 Col·laboració. És la miopia signe dels nostres temps? 

 Flaix.cat. 

o El COOOC estrena APP 

o Campanya a Twitter per difondre la professió 
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o El COOOC impulsa una campanya per fomentar la protecció ocular 

infantil 

o El conveni per oferir ulleres als més necessitats agafa força 

o El Col·legi col·labora amb la campanya ‘A la revetlla cal tenir ull’ 

o L’empresari Mariano Puig guanya el premi Esperit Barraquer 

o Primer concert oficial del Gospel Optometrist Choir al COOOC 

o S’inclou el logo del COOOC a l’orla de la promoció 2011-2015 

o Una estudiant de la FOOT estableix els valor d’inclinació del cap per a 

astigmàtics 

o La Federació Europea de la Indústria Òptica es reuneix al Col·legi 

Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya  

o El Col·legi participa al Saló de l’Ensenyament 

o El Col·legi estrena pantalla! 

o Se celebra el 50è aniversari de la mort del doctor Ignasi Barraquer i 

Barraquer 

o Èxit del test ‘Viu en 3D’ a l’OPTOM Meeting València 

o La FOOT inaugura el curs 2015-2016 

o El COOOC acull la reunió executiva de FEDAO 

o Se signen dos convenis per augmentar l’oferta formativa 

o El COOOC acull el nomenament del Patró d’Honor de la Fundació  

o Campanya per alertar dels perills d’una mala visió al volant 

o La SIODEC celebra el seu quart congrés 

o Taules rodones sobre la professió a les quatre delegacions 

o OPTretina guanya el premi a Millor Iniciativa Empresarial 2014 

o Mireia Pacheco, nova presidenta de l’EAOO 

o S’aprova per unanimitat la gestió econòmica de l’any 2014 

o L’estand del COOOC rep més de 2.000 visites a la Festa dels Súpers 

o Celebrem el Dia Mundial de la Visió 

o El COOOC rep el Premi a la Innovació ‘La teva visió és la teva vida’ de 

Visión y Vida 

 Humor. OPTODRON® 

 Farmacologia. Escuma per parpelles 
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1.2 COOOC professional 
 

Número 7 – Desembre 2015 
 
El titular d’aquest quadern científic va ser Medicaments sense recepta mèdica per a la 
salut ocular, elaborat per la doctora en farmacologia Gemma Julio. La seva extensió 
va ser de 16 pàgines. 
 
 
 

 
 
 
 

1.3 Newsletter 
 

Durant l’any 2015, s’han editat 12 newsletter, que s’han publicat al final de cada mes 
i s’envien als col·legiats per correu electrònic. En concret, es van recollir 210 
notícies, també disponibles a la pàgina web del COOOC. 
 
 
 

MES TEMA 

Gener Campanya Visió i Aprenentatge 

OPTOM València, 18 i 19 d’abril 

Protocol bàsic d’avaluació i tractament dels estrabismes comitants 

Curs ORTO-K a Barcelona 

IV Congrés de SIODEC 

Com pot competir l’òptic independent amb Internet? 

Curs ‘Protocols bàsics en l’avaluació de la visió binocular’ a Tarragona 

Protocol telemedicina a les òptiques 
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MES TEMA 

Gener S’acosta la 4a. Edició de l’Optical Market Meeting 

La patronal del sector òptic renova la seva direcció executiva 

El COOOC, amfitrió de l’Assemblea General d’EUROM 

Febrer Es reactiva la campanya Visió i Aprenentatge 

El COOOC acull la reunió del CGCOO 

El Col·legi presenta els resultats de la campanya Visió i Aprenentatge 

El COOOC col·labora en la Setmana Mundial del Glaucoma de l’IMO. Hi 
participes? 

SIODEC celebra el seu quart congrés  

València acull l’OPTOM Meeting 

Formació de disfuncions binoculars i acomodatives al COOOC Lleida 

Curs de protocols optomètrics a Tarragona 

L’ICO ofereix una jornada d’ORTO-K 

S’esgoten les places pel curs d’ORTO-K 

Mark’Ennovy ofereix cursos al COOOC 

Gabor, el fotògraf cec 

Brill Pharma presenta els seus productes al Col·legi 

La crisi econòmica genera situacions de ‘pobresa visual’ a Espanya 

Un 5% dels esquiadors pot patir queratitis ocular en un futur 

L’Alfons Bielsa parla sobre les lentilles amb zoom 

El COOOC participa a l’Optical Market Meeting 

Març El COOOC i la FOOT presents al Saló de l’Ensenyament 

Brill Pharma presenta els seus productes a la seu del COOOC 

L’IMO i la Setmana Mundial del Glaucoma  

Vols passar de diplomatura a grau? 

El CUV presenta el Màster en Optometria i Ciències de la Visió 

Compte enrere per l’OPTOM Meeting València 

Jornada d’ORTO-K a l’ICO 

Èxit del curs d’ORTO-K de Joan Pérez 

S’aplaça el curs de protocols optomètrics a Tarragona 

El COOOC Girona acull una formació de protocols optomètrics 

Curs sobre productes OTC (Over The Counter) 

SIODEC celebra el seu quart congrés 

Formació de disfuncions binoculars i acomodatives al COOOC Lleida 

Aconsellen limitar l’ús de les pantalles en els infants 

Investigadors murcians dissenyen minitelescopis per la degeneració 
macular 

Trobades pedagògiques ‘Nous abordatges per a l’aprenentatge 
escolar’ 

Es tanca la llista de centres sanitaris d’òptica per rebre estudiants en 
pràctiques 

El COOOC dóna consells per observar l’esclipsi 

Abril Presentació dels millors Treballs Final de Grau 

Èxit de l’OPTOM Meeting València 

12 maig: Assemblea General Ordinària 

Plataforma per indicar possibles reaccions adverses a fàrmacs 

Vols passar de diplomatura a grau? 

TOPCON ofereix al COOOC un curs sobre exploració retiniana 

El COOOC Lleida ofereix un curs sobre lents de contacte 

Curs sobre el fons d’ull a càrrec d’INDO 

Taula rodona a Lleida per parlar sobre el paper de l’optometria 

S’acaben les places pel curs d’OTC 
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MES TEMA 

Abril S’aplaça el curs de protocols optomètrics a Tarragona 

El COOOC Girona acull una formació de protocols optomètrics 

SIODEC celebra el seu quart congrés  

Us animem a participar a la campanya Visió i Aprenentatge 

Objectiu del 2015: augmentar les donacions de còrnia 

Cinc milions de persones a Espanya podrien perdre la vista per 
malalties a la retina 

Activitat física per reduir el risc de patir cataractes 

El COOOC, present al Premi Nacional de Recerca 2014 

El present del COOOC assisteix a l’acte de lliurament de la Medalla 
d’Or al Mèrit Cívic a Nelson Mandela 

El COOOC acull el nomenament del Patró d’Honor de la Fundació Aula 
de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó 

Maig 18 de juny: concert del grup de gospel del COOOC 

Un conveni per oferir tractament als més necessitats 

Renovació del conveni entre l’ICAA i el COOOC 

Curs d’optometria pediàtrica a l’Hospital Sant Joan de Déu 

Màster en Optometria i Ciències de la Visió per la FOOT 

Taula rodona per celebrar la quarta Jornada UPC Alumni 

Curs de contactologia al COOOC Lleida 

Curs sobre protocols optomètrics a Tarragona 

Curs d’alteracions en el processament de la informació visual per 
l’ACOTV 

Taula rodona a Tarragona i Girona 

Mark’Ennovy rep el premi a la millor lent de contacte 

Mireia Pacheco, nova presidenta de la EAOO 

La SIODEC renova la seva junta directiva 

Els dispositius electrònics augmenten els casos de patologies visuals 

L’estrabisme, la disfunció ocular més comú entre els infants 

Un foto per detectar càncer d’ulls 

Es descobreix un nou tipus de ceguera hereditària 

Vols fer voluntariat? Aquesta és la teva oportunitat! 

La SIODEC premia l’ACOTV 

Lluís Bielsa, nou vicepresident de Visión y Vida 

Campanya sobre els perjudicis del tabac sobre la visió 

El president del COOOC, present als premis Esperit Barraquer 

Concert benèfic pel Tercer Món 

Tweets per la professió 

El president del COOOC, present als premis Esperit Barraquer 

Juny El COOOC es consolida com a seu que aglutina el sector de l’òptica 

La Federació Europa de la Indústria Òptica es reuneix al Col·legi 

S’inclou el logo del COOOC a l’orla de la promoció 2011-2015 

Primer concert oficial del Gospel Optometrist Choir al COOOC 

Nova edició de la campanya ‘A la revetlla cal tenir ull’ 

Nova campanya per impulsar la protecció ocular infantil 

Un conveni per oferir ulleres als més necessitats 

Renovació del conveni entre l’ICAA i el COOOC 

Taules rodones per parlar sobre la professió 

Formació sobre l’escolta al COOOC Barcelona 

S’anul·la l’oferta formativa a Lleida pel pròxim quadrimestre 

Classes magistrals sobre la topografia corneal i la miopia al COOOC 

Un ull biònic torna part de la vista a una dona cega per retinosis  
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MES TEMA 

Juny Un sistema informàtic permet a una nena amb paràlisi cerebral 
comunicar-se a través dels ulls 

Un consum excessiu d’alcohol pot augmentar els danys sobre la visió 

La proteïna TRPM8, clau en la hidratació de la pel·lícula lacrimal 

Les persones que compren lents de contacte per internet són menys 
higièniques  

OPTretina guanya el premi a Millor Iniactiva Empresarial 2014 

El president del COOOC parla a Ràdio Sabadell sobre la protecció solar 
infantil 

Optica Florit (Barcelona) celebra el seu centenari 

Juliol La junta directiva es reuneix amb Retinalyze 

Avantatges de ser col·legiat al Banc Sabadell 

Visión y Vida alerta dels perjudicis d’una mala visió al volant 

El COOOC tanca de l’1 al 15 d’agost 

Un conveni per oferir ulleres als més necessitats 

Es presenta la 3a edició de les jornades SEEBV 

L’ACOTV presenta un curs especialitzat d’estrabismes 

Formació sobre l’escolta al COOOC Barcelona 

Ulls del món celebra el seu 14è aniversari 

Una estudiant de la FOOT estableix els valors d’inclinació per a 
astigmàtics 

S’acosta la propera edició del SILMO 

Se celebra el 50è aniversari de la mort del dr. Barraquer i Barraquer 

Venda de blísters solts de lents de contacte 

El periodista Antoni Bassas rebutja la compra d’ulleres dolentes 

El COOOC als mitjans de comunicació 

Agost El Gospel Optometrist Choir torna amb les piles carregades 

El COOOC busca voluntaris! 

Es presenta la 3a edició de les jornades SEEBV 

L’ACOTV presenta un curs especialitzat d’estrabismes 

Formació sobre l’escolta al COOOC Barcelona 

Novartis crea una app per ajudar a persones amb problemes de visió 

Es compleix un any del primer implant d’un chip de visió artificial a 
Espanya 

Avenç important en els transplantaments de cèl·lules mare pel 
tractament de la DMAE 

S’acosta la propera edició del SILMO 

El COOOC a l’ARA 

Setem. Festa dels Súpers 2015 

El president del COOOC assisteix a la conferència institucoinal de l’11 
de setembre a l’Ajuntament de Barcelona 

Vine al COOOC a conèixer l’Associació Mirades 

La FOOT inaugura el curs 2015-2016 

Celebrem el Dia Mundial de la Visió 

El Gospel Optometrist Choir torna amb les piles carregades 

Curs d’Iniciació a la Baixa Visió al COOOC 

Curs d’actualització en el tractament de la presbícia a l’ILO (Lleida) 

Vine a conèixer les llàgrimes artificials sense fosfats de Brill Pharma 

A l’octubre, forma’t en Contactologia! 

La Delegació de Galicia ofereix les Jornades d’Optometria 

I Jornades Iberoamericanes i XX Jornades Andaluses sobre la Visió 

Curs d’òptica oftàlmica al COOOC Tarragona 
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MES TEMA 

Setem. OPTOM 2016 

Taula Rodona a la FOOT 

Curs sobre lents de contacte a mida per Mark’Ennovy 

Es presenta la 3a edició de les jornades SEEBV 

Passar més temps a l’aire lliure pot reduir les freqüències de miopia 
en els nens  

L’entrenament visual reduir el punt cec de l’ull 

Es publica el Conveni del Comerç per la província de Girona 

La campanya Visió i Aprenentatge, al diari ARA 

Octub. El COOOC i l’EAE firmen un acord per oferir formació als col·legiats 

El president del COOOC assisteix a la 3a Jornada del Consell Consultiu 
de Pacients 

El Col·legi rep el premi a la Innovació ‘La teva visió és la teva vida’ de 
Visión y Vida 

Celebrem el Dia Mundial de la Visió 

L’estand del COOOC rep més de 2.000 visites a la Festa dels Súpers 

Curs sobre problemes d’aprenentatge al Centro Médico Teknon 

L’ACOTV present el Tercer cicle de Trobades pedagògiques 

El COOOC participa a la Setmana de la Ciència amb una xerrada per 
parlar dels llibres digitals i la salut visual 

Curs d’Iniciació a la Baixa Visió al COOOC 

Curs d’actualització en el tractament de la presbícia a l’ILO (Lleida) 

Vine a conèixer les llàgrimes artificials sense fosfats de Brill Pharma 

Curs d’òptica oftàlmica al COOOC Tarragona 

Es presenta la 3a edició de les jornades SEEBV 

El CGCOO i el Museo del Prado signen un conveni de col·laboració 

L’epidèmia de miopia pot generar que en 2050 hagi mil milions de 
persones cegues 

Descobreixen dues mutacions genètiques causant de l’acromatopsia 

Incrementen els casos de DMAE per l’augment de l’esperança de vida 

Mitjans de comunicació fan ressò del COOOC 

Nove. El Col·legi signa un conveni amb l’Escola Internacional de Protocol 

Celebrem Santa Otília! 

El president del Col·legi presenta les Jornades de Contactologia de la 
FOOT 

El COOOC és anomenat ‘Cooperador de Mèrit’ per l’Institut Barraquer 

El Tibidabo inclou suggeriments del COOOC en la projecció de la 
pel·lícula 4D 

17 de desembre: Assemblea General Ordinària 

LA Facultat d’Òptica i Optometria de l’UPC i el Col·legi Oficial 
d’Òptics Optometristes de Catalunya reben el Premi Tu Visión es tu 
Vida 

Curs de Fototeràpia de la llum per l’ACOTV 

Assistim a una formació sobre protocol 

Curs d’optometria pediàtrica al COOOC 

Es publica el Conveni per la província de Barcelona 

Vols acollir estudiants de la FOOT a la teva òptica? 

Més de dos milions de persones a Espanya pateixen problemes de 
Baixa Visió 

Desenvolupen un col·liri que ajuda a prevenir la retinopatia diabètica 

Visión y Vida alerta del descens d’ús d’equipaments òptics en ... 
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MES TEMA 

Nove. ...majors de 55 anys 

El CGCOO i l’EAOO signen un conveni de col·laboració 

S’estrena el documental ‘A la recerca d’un somni’ 

Compra ja la teva participació de la Grossa de Nadal de l’ACOTV! 

L’ADVC presenta el Telèfon de l’Ull 

Et convidem al 3D Film&Music Fest Barcelona 2015! 

Dese. Se celebra l’Assemblea General Ordinària 

Santa Otília: diada plena de professió i diversió 

El Col·legi signa un conveni amb la Fundació Josep M. Queraltó 

Un conveni per oferir ulleres als més necessitats 

Curs d’actualització en contactologia a Barcelona 

Cursos per aprofundir en Baixa Visió 

Curs sobre l’examen optomètric en Baixa Visió 

Es publica el Conveni del Comerç per la província de Lleida 

Vols acollir estudiants de la FOOT a la teva òptica? 

El COOOC col·labora en el 3D Film&Music Fest. 

El president del COOOC assisteix al 50 aniversari del COOCV 

El Col·legi, present a l’acte de graduació de la FOOT 

El COOOC arriba al Senegal 

 
 
 

 

1.4 Avisos Col·legials 
 

Els avisos col·legials són notificacions i informacions breus que s’envien als 
col·legiats mitjançant correu electrònic.  
A través d’aquests sistema, s’aconsegueix una relació freqüents amb els/les 
col·legiats/ades i se’ls comunica les accions que el COOOC impulsa i/o col·labora.  

 

MES TIPUS DATA TEMA 

Gener Formació 12 de gener Inscripcions tancades pel curs a 
Barcelona PROTOCOL BÀSIC EN 
L’AVALUACIÓ DE LA VISIÓ BINOCULAR 

A. Col·legial 19 de gener El Govern deroga per decret llei 
l’excepció que permet obrir nous 
equipaments comercials fora dels nuclis 
urbans 

Formació 20 de gener Curs ORTO-K a Barcelona. 7 de març 

Formació 22 de gener Congrés OPTOM 2015 – Visió binocular – 
València 18 i 19 d’abril 

Formació 26 de gener Congrés FacOptom 2015 a Elx. Dies 5, 6 i 
7 febrer  

Febrer Avís 

col·legial 

3 de febrer Aquest cap de setmana es celebra 

l'Optical Market Meeting 

Avís 

col·legial 

10 de febrer El COOOC col·labora en la Setmana 

Mundial del Glaucoma de l'IMO. Hi 

participes? 

Formació 11 de febrer Curs ORTO-K - RECORDATORI 
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MES TIPUS DATA TEMA 

Febrer Formació 16 de febrer Curs ‘Aportar valor afegit adaptant lents 

de contacte a mida’ (Mark’Ennovy) 

Avís 

col·legial 

17 de febrer El COOOC col·labora en la Setmana 

Mundial del Glaucoma de l'IMO. Hi 

participes? -  RECORDATORI 

Avís 

col·legial 

18 de febrer Roda de premsa per presentar els 

resultats de la campanya ‘Visió i 

aprenentatge’ 

Avís 

col·legial 

19 de febrer Avui dijous roda de premsa per presentar 

els resultats de la campanya ‘Visió i 

aprenentatge’ 

Formació  20 de febrer Curs/Trobada OFT-OPT - El control de la 

miopia: Orto-K i alternatives a debat 

Formació 23 de febrer Curs ORTO-K a Barcelona. 7 de març.- 

ÚLTIMES PLACES! 

Formació  23 de febrer  Congrés Optom 2015- Visió Binocular - 

València 18 i 19 d'abril RECORDATORI 

Formació 24 de febrer Curs ORTO-K – PLACES ESGOTADES 

Formació 26 de febrer Brill Pharma presenta els seus productes 

al Col·legi 

Formació 28 de febrer Curs ‘Maneig i tractament de les 

disfuncions binoculars i acomodatives’ 

Avís 

Col·legial 

28 de febrer Setmana Mundial del Glaucoma 

Març Formació 2 de març Curs ‘Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments clínics’ a 

Tarragona  

Oci i cultura 2 de març L’ESADE Forum projectarà la pel·lícula 

documental Gabor 

Formació 5 de març Curs ‘Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments clínics’ a 

Tarragona 

Formació 6 de març Brill Pharma presenta els seus productes 

al Col·legi 

Avís 

col·legial 

6 de març Barcelona Macula Foundation 

Formació 9 de març Curs ‘Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments clínics’ a 

Tarragona 

Formació 9 de març Vine al Col·legi! Brill Pharma presenta 

els seus productes 

Formació  12 de març Curs ‘Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments clínics’ a 

Tarragona 

Avís 

Col·legial 

13 de març Consells per observar l’eclipsi del pròxim 

20 de març 

Formació  23 de març  Curs ‘Maneig i tractament de les 

disfuncions binoculars i acomodatives’  
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MES TIPUS DATA TEMA 

Març Formació 24 de març Curs ‘Medicaments sense recepta mèdica 

i productes per a la salut visual’ a 

Barcelona 

Avís 

Col·legial 

26 de març Pràctiques universitàries externes 

Formació 27 de març Curs ‘Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments clínics’ a 

Girona 

Avís 

Col·legial 

27 de març Conveni Creu Roja 

Avís 
Col·legial 

31 de març Es tanca la llista de centres sanitaris 
d’òptica per rebre estudiants en 
pràctiques 

Avís 
Col·legial 

31 de març Enquesta Retitulació: Vols passar de 
diplomatura a grau? 

Abril Formació 9 d’abril Poques places pel curs d’OTC 

Formació 13 d’abril S’acaben les places pel curs d’OTC 

Formació 14 d’abril Productes oftàlmics Brill Pharma 

Avís 

col·legial 

15 d’abril RAM 

Formació 20 d’abril Productes oftàlmics Brill Pharma – 

Recordatori  

Formació 23 d’abril Taula Rodona a Lleida 

Avís 

Col·legial 

23 d’abril Convocatòria Assemblea General 

Ordinària 

Formació  24 d’abril Curs d’INDO al COOOC 

Formació 25 d’abril Curs de lents de contacte a Lleida 

Formació  27 d’abril Curs TOPCON al COOOC 

Formació 28 d’abril Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments clínics – 

Recordatori 

Formació 29 d’abril Poques places del curs de TOPCON 

Formació 30 d’abril S’acaben les places pel curs de TOPCON 

Formació 30 d’abril Taula Rodona a Lleida - Recordatori  

Maig Formació 4 de maig Reedició Curs Visió binocular 

Col·legial 5 de maig Avís Newsletter 

Formació 6 de maig S’acaben les places pel curs d’INDO 

Avís col·legial 8 de maig Invitació a la presentació de l’estudi Visión y 

Vida 
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MES TIPUS DATA TEMA 

Maig Formació 12 de maig Protocols diagnòstics en l’examen 
optomètric i procediments clínics – 
Recordatori 

Formació 13 de maig Twiteja #tuoptometrista ! 

Formació 14 de maig  Protocols diagnòstics en l’examen 
optomètric i procediments clínics – 
Recordatori 

Formació 14 de maig Conveni COOOC, Creu Roja i Fundación 

Privada de la Visión 

Formació 20 de maig Taula Rodona a Tarragona 

Formació  21 de maig Reedició del curs Visió binocular 

Formació 22 de maig Taula Rodona a Girona 

Col·legial 26 de maig Conveni COOOC i ICAA 

Formació 29 de maig Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments clínics – 

Recordatori 

Juny A. Formació 10 de juny Curs ‘Protocols diagnòstics en l’examen 

optomètric i procediments’  

Oci i Cultura 10 de juny Concert de Gospel al COOOC 

A. Col·legial 12 de juny Nova Campanya Protecció Infantil 

A. Col·legial 12 de juny Campanya ‘A la revetlla cal tenir ull’ 

A. Col·legial 19 de juny Llistat d’Especialistes en Baixa Visió 

A. Formació 29 de juny Curs UEM 

Juliol A. Formació 6 de juliol Anul·lació cursos Lleida  

A. Col·legial 7 de juliol Vacances Estiu 2015 

A. Col·legial 14 de juliol Retirada ulleres de sol bebès 

A. Col·legial 14 de juliol Rectificació del comunicat anterior 

A. Formació 15 de juliol Curs sobre l’escolta 

A. Formació 16 de juliol Curs sobre l’escolta 

A. Col·legial 22 de juliol Vacances Estiu 2015 

Agost A. Formació 25 d’agost Curs sobre l’escolta - RECORDATORI 

Setembre A. Col·legial 14 de 

setembre 

Enquesta sobre ortoqueratologia 

A. Col·legial 15 de 

setembre 

Oferta SILMO 
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MES TIPUS DATA TEMA 

Setembre A. Col·legial 17 de 

setembre 

Conveni del Sector del Comerç 2014-2015 

A. Formació 21 de 

setembre 

Curs lents de contacte per Mark'Ennovy 

A. Col·legial 23 de 

setembre 

Dia Mundial de la Visió 

A. Formació 25 de 

setembre 

Curs d'Actualització en òptica oftàlmica 

A. Formació 28 de 

setembre 

Taula Rodona Barcelona 

A. Formació 30 de 

setembre 

OPTOM 2016 

Octubre A. Formació 6 d’octubre Brill Pharma a Tarragona 

A. Col·legial 6 d’octubre L’Associació Mirades al COOOC pel Dia 
Mundial de la Visió 

A. Formació 7 d’octubre Forma’t en contactologia amb 
Conoptica! 

A. Formació 8 d’octubre Brill Pharma a Tarragona – Nova data 

A. Formació 9 d’octubre Taula Rodona a la FOOT 

A. Formació 9 d’octubre Curs sobre problemes d’aprenentatge al 
Centro Médico Teknon 

A. Formació 14 d’octubre Curs d’Actualització en òptica oftàlmica 

A. Col·legial 15 d’octubre Vine a l’estand del COOOC a la Festa 
dels Súpers! 

A. Formació 16 d’octubre Retinalyze presenta el seu software al 
COOOC 

A. Formació 19 d’octubre Curs d’Iniciació a la Baixa Visió 

A. Formació 26 d’octubre Curs d’Actualització en òptica oftàlmica 

A. Formació 30 d’octubre Jornades de Contactologia 2015 a la 
FOOT 

Novembre A. Sanitari 3 de 
novembre 

Incidents relacionats amb el producte 
Ala Octa (Perfluoroctano) 

A. Formació 4 de 
novembre 

S'acaben les places del curs d'Iniciació a 
la Baixa Visió 

A. Col·legial 5 de 
novembre 

L'associació Visión y Vida analitza les 
dades de salut visual 

A. Col·legial 9 de 
novembre 

Xerrada per la Setmana de la Ciència 

A. Formació 10 de 
novembre 

Conferència de l'Escola d'Administració 
d'Empreses al COOOC 

A. Col·legial 12 de 
novembre 

Conveni col·lectiu de treball per 
Barcelona 

A. Col·legial 13 de 
novembre 

Banc Sabadell: Cafè per a PIMES 
Finançament i SEPA 

A. Formació 16 de 
novembre 

Conferència de l'Escola d'Administració 
d'Empreses al COOOC 

A. Col·legial 17 de 
novembre 

Xerrada per la Setmana de la Ciència 



 
 

48 
 

 
Per tant, els avís enviats durant el 2015 van ser: 
 

 Avís col·legial: 10 

 Avís Formació: 72 

 Oci i Cultura: 6 

 Avís Sanitari: 1 

 

MES TIPUS DATA TEMA 

Novembre A. Formació 18 de 
novembre 

Brill Pharma a Girona 

A. Col·legial 20 de 
novembre 

Et convidem al 3D Film & Music Fest 
Barcelona 2015! 

A. Col·legial 23 de 
novembre 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA - DESEMBRE 

A. Formació 26 de 
novembre 

Curs d'Optometria Pediàtrica 

A. Formació 27 de 
novembre 

Jornades de contactologia per a 
professionals a la FOOT 

Desembre Oci i cultura 1 de 
desembre 

Celebrem Santa Otília! 

A. Formació 2 de 
desembre 

S'esgoten les places del curs 
d'Optometria Pediàtrica 

A. Col·legial 4 de 
desembre 

IMPORTANT Núm. de compte pagament 
Santa Otília 

Oci i cultura 7 de 
desembre 

Santa Otília a Tarragona! 

Oci i cultura 9 de 
desembre 

ULTIM AVÍS - Celebrem Santa Otília! 

Oci i cultura 10 de 
desembre 

Santa Otília a Tarragona! 

A. Col·legial 17 de 
desembre 

Conveni del Sector del Comerç Lleida 

A. Formació 22 de 
desembre 

Cursos per aprofundir en Baixa Visió 

A. Formació 30 de 
desembre 

Curs Examen optomètric en Baixa Visió 

34% 

60% 

5% 

1% 

Col·legial Formació Oci i Cultura Sanitari
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1.5 Web 
 
Una altra via per mantenir informats als col·legiats és la pàgina web del 
COOOC.  
En aquesta web, queden recollides totes les notícies publicades als Newsletter.  
A més a més, a través de la seva biblioteca digital, es poden consultar tots els 
números de la revista del Col·legi Optometristes.cat i totes les edicions de 
quaderns científics. Les dues publicacions del COOOC es poden llegir a través 
del sistema ‘Page Flip’. 
 

1.6 Xarxes socials 
 
1.6.1 Facebook 
 
Al juliol de 2012 es va posar en marxa la fanpage del Facebook anomenada 
Optics Optometristes. Tanmateix, un any després, al 2013, es va obrir la pàgina 
de Facebook que actualment utilitza el Col·legi: Òptics Optometristes. 
A través d’aquesta xarxa social, el COOOC pot tenir un contacte molt directe 
tant amb els òptics optometristes col·legiats com amb altres sectors de la 
societat. És a dir, hi pot tenir accés el conjunt de la societat. Al Facebook es 
publiquen i comparteixen diferents tipus de continguts: comunicacions del 
COOOC,  notícies publicades als mitjans de comunicació, informacions i webs 
d’interès, fotografies dels cursos i els seus assistents... Per tant, permet una 
relació més pròxima al col·legiat.  

 
 
Dels usuaris de Facebook, el 70% són dones i el 30%, homes, i es distribueixen 
en la següent franja d’edat:  
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D'aquesta manera, es pot observar que els seguidors de la pàgina són gent jove 
i, en concret, el gruix de seguidors es concentra als 25-34 anys.  
 
L'abast de la pàgina del COOOC no es limita a Catalunya sinó que supera 
fronteres. Els principals països estrangers són: 
 

PAIS SEGUIDORS 

1. Mèxic 24 

2. Perú 16 

3. Portugal 11 

4. Argentina 8 

5.Brasil 8 

6. Itàlia 8 

7. Marroc 7 

8. Argelia 6 

9. Andorra 5 

10. Costa Rica 5 

 
En relació a les ciutats, les 10 primeres són: 
 

CIUDAD SEGUIDORES 

1. Barcelona 320 

2. Terrassa 82 

3. Sabadell 32 

4. Girona 29 

5. Hospitalet de Ll. 22 

6. Lleida 22 

7. Madrid 21 

8. Manresa 21 

9. Badalona 21 

10. Reus  19 
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A més a més, arrel de la campanya de Visió i Aprenentatge, es va obrir una 
pàgina oficial amb el mateix nom. Els integrants d’aquesta pàgina són 
col·legiats que han realitzat i/o que realitzen la campanya en alguna escola. 
D’aquesta manera, poden compartir la seva experiència, fotografies, arxius... 

 

 

1.6.2 Twitter 
 
El 27 d’abril de 2014 el COOOC va obrir el seu compte de Twitter. Tot i que 
l’activitat en aquesta xarxa social sigui més reduïda que al Facebook, ofereix 
un feedback constant amb professionals del sector, centres sanitaris d’òptica, 
fundacions i organitzacions, mitjans de comunicació... 
 
 
 
 



 
 

52 
 

El Twitter ha permès que es retransmetin al moment diferents esdeveniments, 
tant aquells organitzats pel COOOC –com cursos, rodes de premsa, 
presentacions, xerrades...- com aquells en què el COOOC participa, col·labora 
i/o assisteix –congressos, fires...- 
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1.7 Notes de Premsa 
 
El 2015, s’han enviat un total de 7 notes de premsa, a mitjans tant del sector 
com generalistes: 
 

 La meitat dels alumnes catalans podria tenir una disfunció visual que 
dificulta el seu aprenentatge  19 de febrer 

 L’eclipsi solar i els problemes oculars derivats  11 de març 

 Els majores de 65 anys pateixen més caigudes per problemes visuals 
normalment no corregits  21 d’abril 

 Els nens també necessiten ulleres de sol  9 de juny 

 La Federació Europea de la Industria Òptica es reuneix al Col·legi Oficial 
d’Òptics Optometristes de Catalunya  19 de juny 

 L’estand del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya 
(COOOC) rep més de 2.000 visites a la Festa dels Súpers  20 d’octubre 

 El Col·legi d’Òptics alerta dels perills d’utilitzar lents de contacte 
cosmètiques sense adaptació prèvia  30 d’octubre 

 La Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC i el Col·legi Oficial d'Òptics 
Optometristes de Catalunya reben el Premi Tu Visión es Tu Vida  3 de 
novembre 

 
 

2. Actes rellevants i campanyes de 
comunicació 
 

2.1 Nomenament de la fundació Josep M. Queraltó 
 
La seu del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) va 
acollir el nomenament del nou Patró d'Honor de la Fundació Aula de Cinema 
Col·lecció Josep M. Queraltó.  
 
Es va lliurar el títol a Josep M. Aragonés, un reconegut posproductor i 
responsable de produccions estereoscòpiques com Les aventures de Tadeo 
Jones. 
 
A l'acte van assistir diferents personalitats del món del cinema, com la 
presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Montse Majench. 
 
Josep M. Queraltó va concedir al Col·legi un autorefractòmetre analògic del 
1900, instrument pertany a la seva col·lecció de més de 20.000 objectes de 
material cinematogràfic i audiovisual 
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2.2 Orla promoció 2011-2015 FOOT 

 
A petició dels estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, es 
va incloure el logo del Col·legi en l’orla de la promoció d’estudiants 2011-2015. 
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2.3 Optical Market Meeting 
 
En la taula rodona ‘Òptica lliure & Òptica encadenada. Avantatges i 
inconvenients’ van participar el comptador del COOOC, Lluís Puig, i l'òptic 
optometrista, Xavier Llobet.  
 
A més, el COOOC va comptar amb un estand en el qual va repartir material del 
Col·legi. 
 

 
 
 

2.4 Roda de premsa per presentar els resultats de la 
campanya Visió i Aprenentatge 
 
El 19 de febrer el Col·legi va 
acollir la roda de premsa per 
presentar els resultats de la 
primera edició de la campanya 
‘Visió i Aprenentatge’, en què han 
participat més de 400 òptics 
optometristes i s’han realitzat més 
de 6.400 enquestes en 197 escoles 
diferents. 
 
Una vegada extrets els resultats, s’ha pogut detectar que un 6,2% dels nens 
enquestats té un defecte visual i un 41,8% presenta símptomes de tenir un 
problema de visió que interfereix en el seu aprenentatge. 
 
Gràcies a la roda de premsa, s’ha donat difusió de la campanya a diferents 
mitjans de comunicació, com RTVE, RAC 1, TVEo Catalunya Ràdio.  
 
La campanya es pot consultar a www.victor3d.cat. 
 

 
2.5 Setmana Mundial del Glaucoma per l’IMO 
 
La setmana del 9 al 13 de març l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) va 
celebrar la Setmana Mundial del Glaucoma, en la qual va col·laborar el 
Col·legi. 
 
Durant aquest dies, l’IMO va realitzar revisions de screening o cribratge 
gratuïtes dirigides a la població de risc i no diagnosticades. Alhora, en el marc 
de la campanya ‘No deixis que el Glaucoma et tanqui les portes’, la Fundació  
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va oferir la conferència ‘Tinc Glaucoma’. Aquest acte es va celebrar el Dia 
Mundial del Glaucoma (12 de març) i hi van participar testimonis amb aquesta 
malaltia que van aportar la seva pròpia experiència. 
 
Gràcies a l’IMO, es van repartir displays i díptics informatius sobre la campanya 
i la malaltia a aquelles òptiques que ho van sol·licitar. 
 
 

2.6 Saló de l’Ensenyament 
 
El Col·legi, juntament amb la 
Facultat d’Òptica i Optometria de 
Terrassa (FOOT) van estar presents 
al Saló de l’Ensenyament, que es va 
celebrar del 18 al 22 de març al 
Recinte de Montjuïc. 
 
En aquest estand, es va donar 
informació sobre la professió i la 
salut visual. A més a més, els 
visitants van poder realitzar-se una 
retinografia. 
 
Per l’estand, van passar diverses personalitats, com el conseller d’Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-Colell o el secretari general d’Universitats i Recerca, 
Antoni Castellà.    
 
 

2.7 Tweets per la professió 
 
Durant el mes de maig, Visión y Vida ha dut a terme una campanya de 
comunicació per difondre i explicar la figura de l’òptic optometrista. Aquesta 
campanya, que ha rebut el suport del COOOC, s’ha centrat especialment en les 
xarxes socials. 
 
El dia més important va ser el 14 de maig: l’objectiu era aconseguir que el 
hasthag #TuOptometrista es convertís en Trending Topic. Així, a través 
d’aquestes piulades de 140 caràcters, es pretenia apropar la professió a tots els 
cibernautes. 
 

 
2.8 Col·laboració en la campanya preventiva per la revetlla 
de Sant Joan 
 
Un any més, el COOOC ha col·laborat en la campanya 'A la revetlla cal tenir ull', 
impulsada per l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO). A través d'aquesta 
iniciativa, es pretén augmentar la prevenció de cara a la revetlla de Sant Joan. 
 
En aquesta ocasió, l'IMO ens va tornar a oferir 50 lots compostos per 100 díptics 
i un display, que es van distribuir entre els 50 primers establiments que ho van 
sol·licitar. 
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2.9 Assemblea Anual EUROM al COOOC 
 
La Federació Europea de la Indústria Òptica 
es va reunir el 25 de juny a la seu del 
COOOC per celebrar l'Assemblea Anual. 
A l'acte es van reunir les principals 
associacions del sector dels set principals 
països de la Unió Europea, les quals 
representen les empreses capdavanteres de 
la indústria òptica a nivell mundial. En 
concret, engloba més de 700 companyies, 
que concentren el 85% del negoci d'aquest 
sector. 
 
En aquesta trobada, es va presentar de 
manera oficial la nova estructura 
organitzativa i el pla estratègic que la 
Federació aspira desenvolupar a llarg 
termini. D'una banda, Bernhard Nuesser 
(GIFO, França) substitueix a Vittori Tabachi 
en l'adreça de l'organització. Per una altra, 
en aquesta legislatura es pretén reforçar el paper de EUROM a Europa i així 
consolidar-se com la veu de la indústria europea de l'òptica. 
 
El Col·legi, com a hoste de l'acte, va comptar amb 15 minuts a primers de la 
trobada. Es va explicar què és el COOOC i es van resumir les campanyes que 
s'han fet. Especialment, es va centrar en el test Viu en 3D per la seva 
exclusivitat: és el primer test visual que es passa pels cinemes. 
Per poder guiar aquesta presentació, es va repartir una carpeta que contenia 
les diapositives impreses i un disseny elaborat pel mateix Alfons Bielsa. 
 

2.10 Col·laboració en la campanya ‘En la carretera, tu 
visión es tu vida’ 
 
El Col·legi també va voler unir-se a la campanya 
i, fins a principis d'agost, vam publicar a les 
nostres xarxes socials els posts facilitats per 
Visió i Vida. Tots units per una mateixa causa: 
ni una mort més a la carretera per un problema 
visual. 
 
 

2.11 Participació a la inauguració 
del curs de la FOOT 
 
El 30 de setembre es va inaugurar el curs 
2015-2016 en la Facultat d'Òptica i 
Optometria de Terrassa. En aquesta trobada 
s'ha estrenat la primera edició del 'Premi 
Internacional al Optometrista de l'any'. El 
guardonat va ser el professor Lyndon Jones, 
que ha rebut el premi de la mà del president 
del COOOC, Alfons Bielsa, i del degà de la 
FOOT, Joan Gispets. 
 
 



 
 

58 
 

2.12 Campanya protecció infantil 
 
Aquest estiu el COOOC ha impulsat la campanya per promoure la protecció 
ocular infantil davant els perjudicis del sol. Per a això, el Col•legi va realitzar 
una sèrie d'activitats: 
 

 Imatge de la campanya: Es va dissenyar un pòster que es va enviar tant 
als col·legiats com als ambulatoris i hospitals de Catalunya. La 
creativitat de la campanya es va centrar en una imatge molt atractiva 
que aconsella, amb exemples reals que ens trobem a les nostres platges, 
com cal protegir els més petits de les radiacions UV del sol. Es va 
escollir al conegut dibuixant Manel Soldevila per il·lustrar la campanya. 
S'enviarà un pòster a tots els Centres d'Atenció Primària de Catalunya 
amb una carta d'Alfons Bielsa explicant l'objectiu del COOOC de protegir 
els ulls dels més joves. 

 Nota de Premsa: Es va enviar una nota de premsa als mitjans de 
comunicació, que va sortir coincidint amb el dia que comencin a circular 
els busos. 

 Autobusos de Barcelona: La il·lustració va aparèixer en diferents 
autobusos de les següents línies: la h16 (Pg Zona Franca-Forum),; la h12 
(Gornal-Besós Verneda); la 56 (Pg Maritim-R.M. Cristina); i, la 64 
(Barceloneta-Pedralbes). Aquestes quatre línies va ser il·lustrades amb 
aquest disseny durant cinc setmanes. 

 
Tot això va permetre al COOOC tenir presència en diferents mitjans de 
comunicació, com el diari ARA, Onda Cero Catalunya o La Cope. 
 

 
 

2.13 Dia Mundial de la Visió 
 
El passat 8 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Visió. Per a la seva 
commemoració, el Col·legi va organitzar en col·laboració amb altres entitats 
una sèrie d'activitats. 
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D'una banda, amb la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) i 
l'Associació Catalana de Teràpia Visual (ACOTV), es va muntar una carpa a la 
plaça Salvador Espriu de Terrassa. A la tarda, el COOOC ha preparat un circuit 
de 10 minuts en el qual es va explicar què és la visió i la importància de cuidar 
la salut visual. Per una altra, el 14 d'octubre es va organitzar la taula rodona ‘El 
paper de l'optometria a la societat: Present i futur’, que ja s'ha celebrat a 
Girona, Lleida i Tarragona uns mesos enrere. En aquesta trobada, van 
participar òptics optometristes de diferents disciplines i estudiants de la FOOT. 
 
A més, el mateix 8 d'octubre, el COOOC va acollir una xerrada de l'Associació 
Mirades per presentar els seus projectes en el Sàhara i en el Senegal per 
col·laborar en la millora de la salut visual i en la disminució de la ceguesa 
evitable entre els col·lectius més desfavorits. Alhora, van exposar fotografies 
de la seva tasca a campaments sahrauís. 
Tot això va fer que el 8 d'octubre es visqués unes jornades plenes d'alegria i 
professió. 
 

 
 

 
2.15 Festa dels Súpers 
 
El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) va participar 
per tercer any consecutiu en la Festa dels Súpers amb l'estació Orbital 2714. 
Aquesta estació, que es va presentar en l'edició passada, va rebre més de 
2.000 visites de Súpers i dels seus familiars. La novetat d'aquest any van ser 
dos ovnis, amb els quals tant pares com a fills es van poder fotografiar.  
 
En l'estació Orbital 2714 es van realitzar tres proves de visió: agudesa visual, 
visió estereoscòpica i visió al color. Gràcies al grup de 50 voluntaris de la 
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), es va detectar que un 
14,6% dels nens no superaven el test d'agudesa visual.  
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Una vegada finalitzat el recorregut, es va informar als més petits i a les seves 
famílies de la importància de gaudir d'una visió de qualitat, especialment 
durant l'aprenentatge, lliurant-los i explicant-los el resultat de les tres proves 
realitzades. També els hi va advertir que un de cada tres fracassos escolars és a 
causa d'un problema visual. 
 
La Festa dels Súpers és la festa infantil més gran de tota Europa. En aquesta 
dinovena edició, han assistit 305.000 persones, les quals ha pogut gaudir més 
de les més de 150 activitats organitzades per més de 60 entitats i empreses.  
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2.15 Xerrada per la Setmana Mundial de la Ciència 
 
El Col·legi va participar en la 19 edició de la Setmana de la Ciència amb la 
xerra ‘Llibres digitals i salut visual: consideracions i recomandaciones’, a càrrec 
del vicepresident del COOOC, Lluís Bielsa. 
 
Amb aquesta trobada es va pretendre discutir els avantatges i els inconvenients 
de cada suport. A més, es van donar recomanacions per cada mètode de 
lectura. L'activitat es va realitzar 25 de novembre a les 14:00 hores a la seu del 
COOOC. 
 
 
 

3. Reconeixements 
 

3.1 Premi Visión y Vida 
 
El Col·legi Oficial ha rebut el Premi a la Innovació de Visió i Vida per les 
campanyes desenvolupades des del COOOC per atorgar a la professió el prestigi 
que es mereix.  
 
A causa de la incidència al tren d'alta velocitat (AVE), el president i el 
vicepresident del COOOC no van poder assistir al lliurament de premis al 
Congrés dels Diputats. Per això, coincidint amb el Fòrum de Contactologia de la 
FOOT, Visió i Vida va fer lliurament dels guardons tant a Alfons Bielsa com al 
degà de la FOOT, Joan Gispets, que va rebre el premi a la Solidaritat. 
 
 
 
 
 
 



 
 

62 
 

 
 
 

3.2 Cooperador de Mèrit per l’Institut Barraquer 
 
Al novembre el Col·legi va rebre una carta des de l'Institut Barraquer anunciant 
que se li ha concedit al COOOC el reconeixement de ‘Cooperador de Mèrit’. En 
el lliurament de l'acreditació, es realitzarà pròximament. 
 
 


