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PRÒLEG DEL PRESIDENT 
 
Com a President i en nom de la Junta de Govern del COOOC , us 
presento aquestes memòria com a resum de la feina feta durant l’any 
2017. 

Aquestes memòries ens permeten gaudir d’una visió retrospectiva de 
l’ activitat col·legial aquest darrer any y especialment reflexionar 
sobre la feina feta, i per estimular propostes que ens agradaria ens feu 
arribar per millorar la nostra tasca. 

Aquest 2016 ha estat un any polièdric, de molta i diferent activitat, dins d’un marc social, 
polític i econòmic complex però alhora apassionant. 

La relació amb altres institucions, fundacions,  empreses i associacions de dins i fora del 
sector ha estat marcada per activitats i projectes conjunts força engrescadors. L'any 2016 
també ha estat l'any de les ONG. Des de el COOOC hem proporcionat material de gabinet, 
gràfic... per campanyes a l'Àfrica i per primer primera vegada a tot l'estat ja tenim la 
primera Vocalia de Cooperació i Voluntariat. 

La presència medi{tica ha estat prou intensa com perquè se’n parli de la miopia fins i tot a 
programes de gran audiència.  Indiscutiblement els òptics optometristes ens enfortim com 
a referents en temes de salut visual, malgrat el low cost i determinades polítiques 
comercials tan nefastes per la imatge professional. 

Cal destacar la creació de l'apps del COOOC com a eina d'utilitat per accedir especialment a 
les propostes de formació, aspecte per altra banda, consolidat aquest curs amb una 
extensa oferta de formació acreditada. L’apps us posa a l’ abast del dit, informació 
col·legial d’utilitat, contactes i recursos. 

La relacions amb els oftalmòlegs ha estat propera i professionalment enriquidora. A 
destacar el reconeixement del nostre col·legi com a membre de mèrit de la Fundació 
Barraquer, i la relació amb diferents institucions i altres clíniques oftalmològiques com 
l’Institut de Microcirurgia Ocular, l’Institut Comtal d’Oftalmologia, l’Institut Catal{ de 
Retina, l’Institut de la Màcula i Retina, per exemple. 

A nivell institucional hem reforçat les relacions amb la Conselleria de Sanitat, l’Institut 
Catal{ de Salut i l’ Agència de Qualitat Sanit{ria de Catalunya. 

La nostra coral de gospel segueix afegint la banda sonora a la nostra tasca i la seu cada 
vegada s'omple més de col·legiades i col·legiats. Es casa de tots, i fins i tot l’ Acadèmia 
Europea d’Òptica i Optometria, equips de treball del Consell General, i associacions com 
FEDAO i Visión i Vida han aprofitat l’ espai. 

Però, malgrat tot, segur que podem fer-ho encara millor.  

Us volem escoltar. 

 

Alfons Bielsa Elies 
PRESIDENT 
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ACTES DEL PRESIDENT 
 
Visita Guiada a l’Institut de la M{cula i la Retina. Centre Mèdic Tenen, 12 de 
gener. 
 
Reunió amb la Fundación Privada de la Visión i la Creu Roja. Seu de la Creu roja, 
13 de gener.  
 
Reunió amb el Dr. Andreu. Seu del Col·legi, 15 de gener.  
 
Reunió amb Conversia. Seu del Col·legi, 18 de gener. 
 
Visita 4D Health Center. Igualada, 25 de gener. 
 
Reunió amb els representants d’ÈTNIA. Seu del COOOC, 8 de febrer. 
 
Reunió amb els representants de la UPC. Seu del COOOC, 9 de febrer. 
 
Reunió amb el Sr. Ricard Armengol, responsable del Servei de Coordinació 
d’Actuacions de Salut Laboral. ASPCAT, 10 de febrer. 
 
Reunió amb el Sr. Aleix Pujols, representant de Factor Energia. Seu del COOOC, 
15 de febrer. 
 
Reunió amb els representants de la Fundació Mirades. Seu del COOOC, 15 de 
febrer. 
 
Xerrada Campanya 20.20.20 a l’ Escola Garví. Esplugues de Llobregat, 19 de 
febrer. 
 
Reunió amb la Dra. Núria Costa, responsable per la coordinació d’actuacions 
del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Departament de Salut, 22 de 
febrer.  
 
Reunió amb el Sr. Xavier Adell, representant de l’empresa C.E.D.A Marketing. 
Seu del COOOC, 29 de febrer.  
 
Reunió amb el Sr. Josep Fuentes, representant de Seguritas. Seu del COOOC, 29 
de febrer. 
 
Reunió amb els Srs. Carles Porta i Ernest Vilches, representants d’APSS ONG 
Pels Campaments del Sàhara. Seu del COOOC, 7 de març. 
 
Reunió amb el Sr. Òscar Gonz{lez, Managing Director d’Eyesee Solutions. Seu 
del COOOC, 7 de març. 
 
Reunió amb la Sra. Carina Rocafort, representant d’IDAP. Seu del COOOC, 4 
d’abril. 
 
Reunió amb el Sr. Xavier Adell, representant de l’empresa C.E.D.A. Marketing. 
Seu del COOOC, 4 d’abril. 
 
Reunió amb Associació Mirades. Seu del COOOC, 11 d’abril. 
 
Reunió amb la Sra. Cristina Baeza, representant de Working Consultoria. Seu 
del COOOC, 11 d’abril. 
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Reunió amb el Sr. Ismael Fuentes, representant de l’empresa Azinsol. Seu del 
COOOC, 18 d’abril. 
 
 Col·laboració amb Esplugues TV. Esplugues, 21 d’abril. 
 
Acte Lliurament de Premis Nacionals de Recerca 2015. Teatre Nacional de 
Catalunya, 10 de maig. 
 
Xerrada sobre la Campanya OK Visión  i Síndrome visual informàtica. Campus 
Ciutadella, de la Universitat Pompeu Fabra. 24 de maig. 
 
Reunió Premi Optometrista de l’any. Seu del COOOC. 02 de juny. 
 
Reunió amb el Sr. Marcos Baena, respresentant de l’Empresa Cover. Seu del 
COOOC, 07 de juny. 
 
Reunió Consell Català de Formació Continuada. Seu del COOOC, 08 de juny. 
 
Reunió amb la Sra. Anna Mamarbachi, representant de la Fira internacional 
d’òptica de Hong Kong. Seu del COOOC, 13 de juny. 
 
Reunió amb el Sr. Francisco Javier Cañamero, representant de Fundación 
Visión. Seu del COOOC, 23 de juny. 
 
Reunió amb representants de l’Hotel Zenit. Seu del COOOC, 27 de juny. 
 
Reunió amb la Sra. Maloli Arbaizar, representant d’Agua kangem. Seu del 
COOOC, 27 de juny. 
 
Reunió amb el Sr. Patrick de San Pedro, representant de l’editorial infantil 
Takatuka. Seu del COOOC, 04 de juliol. 
 
Reunió amb el Sr. Juan Carlos Viñuela, delegat territorial de Lleida i la Dra. 
Alicia Travesset, oftalmòloga de l’Hospital Arnau de Vilanova. Seu del COOOC, 
07 de juliol. 
 
Presentació de l’Anuari 2015 de la Iniciativa per la reforma hor{ria. 08 de 
juliol. 
 
Jornada de presentació dels informes de la Central de Resultats. Dades 2015: 
{mbits hospitalari, d’atenció prim{ria, sociosanitari, de salut mental i 
addicions i de salut pública i territorial. Auditori Axa, 18 de juliol. 
 
Acte de presentació del pla de Salut 2016-2020. Palau de la Generalitat, 25 de 
juliol. 
 
Reunió amb el Sr. Sergi Jarque, cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos 
Laborals. Rectorat de la Universitat, 26 de juliol. 
 
Reunió Semergen, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Seu de 
Semergen a Madrid, 13 de setembre. 
 
Reunió amb la Sra. Esther Duran i el Sr. Josep Nieto, responsables de IP 
Comunicación. Seu del COOOC, 7 de novembre. 
 
Sopar Solidari Ulls del Món. Les Drassanes Reials de Barcelona, 10 de novembre. 
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Reunió amb el Sr. Edgar Rodriguez, responsable 3D Film 
Music Festival. Seu del COOOC, 14 de novembre. 
 
Reunió amb el Sr. Miquel Castells. Seu del COOOC, 28 de novembre. 
 
Reunió amb el Sr. Enric Bach. Seu del COOOC, 28 de novembre. 
 
Plenari del Consell Català de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries. Barcelona, 19 de desembre. 
 
 
 
 

Anna Elias 
SECRETARIA  
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DELEGACIONS TERRITORIALS 
 
BARCELONA 
 
Barcelona – cursos 
 
L’Examen optomètric en Baixa Visió, a c{rrec de José Antonio Najas. 30 i 31 de 
gener. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Actualització en contactologia i complicacions per l’ús de lents de contacte, a c{rrec 
de Javier Rojas. 13 i 14 de febrer. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Ajuts visuals en Baixa Visió, a càrrec de Carol Camino. 12 i 13 de març. Seu del 
COOOC, Barcelona. 
 
Corba de desenfocament com a eina complementària. Xerrada a càrrec de César 
Albarran Diego. 2 d’abril. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Reeducació de l’escolta com a eina complement{ria per l’optometrista, a c{rrec de 
Marta Fransoy. 16 i 17 d’abril. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Tècniques de rehabilitació visual, a càrrec de Maria José Prado. 7 i 8 de maig. Seu del 
COOOC, Barcelona. 
 
Iniciació a l’ortoqueratologia, a c{rrec de Joan Enric Pérez Corral. 21 i 22 de maig. 
Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Actualització en òptica oft{lmica. Claus de l’èxit en l’adaptació de prescripcions. 28 i 
29 de maig. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Psicologia de la Baixa Visió, a càrrec de Felipe Yagües. 18 i 19 de juny. Seu del 
COOOC, Barcelona. 
 
Taller lúdic de salsa cubana. 29 de juny i 6 de juliol. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Optometria i teràpia visual en disfuncions binoculars, acomodatives no estràbiques. 
Diagnòstic i tractament. 3 i 4 de setembre. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
L{mpada d’escletxa: tècniques d’observació del segment anterior, a c{rrec de Juan 
Carlos Viñuela. 17 i 18 de setembre. Seu del COOO, Barcelona. 
 
Protocol b{sic en l’avaluació de la visió binocular, a càrrec de Montse Augé i Cati 
Poveda. 1 i 2 d’octubre. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Ambliopies refractives en població infantil, a càrrec de Manuel Cebeiro. 8 i 9 
d’octubre. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Protocol d’adaptació de lents esclerals, a c{rrec de Diego López. 22 i 23 d’octubre. 
Seu del COOOC, Barcelona. 
 
 
 
Pincipis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals, a càrrec de Marta 
Fransoy i Dolors Muñoz. 29 i 30 d’octubre. Seu del COOOC, Barcelona. 
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Estrabisme: endotròpies i exotròpies en nens, a càrrec de Manuel 
Cebeiro. 26 i 27 de novembre. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Fons d’ull: exploració i troballes clíniques, a c{rrec de Juan Carlos Viñuela. 3 i 4 de 
desembre. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
 
Barcelona – COOOCtels 
 
Actualització en el control de la miopia amb lents de contacte, a càrrec de Jaume 
Pauné. 5 de juliol, Seu del COOOC. 
 
Farmaco-Vigilància ocular i atenció visual, a càrrec de Gemma Julio. 21 de juliol, Seu 
del COOC. 
 
 
Barcelona – actes 
 
Presentació oficial de l’aplicació OKVision. 17 de març. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Topografia jeratron picolo, a càrrec de Delia Garzo Asurmendi. Curs de Topcon. 21 
d’abril. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Ter{pies naturals d’aplicació en optometria i Cap a una nova oftalmologia. Xerrades 
a c{rrec d’Adolfo Vivar Badia. 30 d’abril. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Presentació oficial del llibre Optometria holística. La visió ens permet percebre, 
comprendre, interpretar, adaptar-nos, a c{rrec de Manel Roure. 25 d’abril. Seu del 
COOOC, Barcelona. 
 
Conferència sobre la Disfunció Lacrimal, a càrrec del Dr. Donald R. Korb. 5 de 
setembre, Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Retinalyze System. 18 d’octubre. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Festa dels Súpers. 22 i 23 d’octubre. Anella Olímpica de Montjuïc, Barcelona. 
 
Presentació BRAIN VT. 13 de desembre. Seu del COOOC, Barcelona. 
 
Sopar de Santa Otilia. 17 de desembre. Hotel Majestic, Barcelona. 
 
 
 
 
 
Francesc Campo 
DELEGAT TERRITORIAL BARCELONA 
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TARRAGONA 
 
Tarragona – cursos 
 
Optometria Pediàtrica. Com avaluar la visió i què fer amb les alteracions, a càrrec de 
Macarena Fernández-Baca Gutiérrez del Álamo. 12 i 13 de març. Hotel SB Ciutat de 
Tarragona, Tarragona. 
 
Actualització en contactologia i complicacions per l’ús de lents de contacte, a c{rrec 
de Javier Rojas. 18 i 19 de juny. Tarragona. 
 
Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals, a càrrec de Marta 
Fransoy i Dolors Muñoz. 10 i 11 de desembre, Tarragona. 
 
Tarragona – actes 
 
Cataracta i glaucoma. Visió Pr{ctica. Xerrada d’Alcon Vision Care. 18 de febrer, Hotel 
Ciutat de Tarragona, Tarragona. 
 
 
 
 

Jordi Vecino 
DELEGAT TERRITORIAL TARRAGONA 
 
 
 
 
 
 

 
 
LLEIDA 
 
Lleida – cursos 
 
L{mpada d’escletxa: tècniques d’observació del segment anterior, a c{rrec de Juan 
Carlos Viñuela. 16 i 17 d’abril. Hotel AC Lleida, Lleida. 
 
Lleida – actes 
 
Presentació del llibre Optometria holística. La visió ens permet percebre, comprendre, 
interpretar, adaptar-nos de Manel Roure. 2 de juny. Centre Avantmèdic, Lleida. 
 
 
 
 
Juan Carlos Viñuela 
DELEGAT TERRITORIAL LLEIDA 
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GIRONA 
 
Girona– cursos 
 
Fons d’ull: exploració i troballes clíniques, a c{rrec de Juan Carlos Viñuela. 12 i 13 de 
març. Girona. 
 
Optometria pediàtrica. Com avaluar la visió i què fer amb les alteracions, a càrrec de 
Macarena Fernández-Baca Gutiérrez del Álamo. 21 i 22 de maig. Girona. 
 
Còrnia irregular. Maneig i adaptació de lents de contacte, a càrrec de Javier Rojas. 15 
i 16 d’octubre. Girona. 
 
Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals , a càrrec de Marta 
Fransoy i Dolors Muñoz. 19 i 20 de novembre. Olot. 
 
 
Girona – actes 
 
Presentació oficial del llibre Optometria holística. La visió ens permet percebre, 
comprendre, interpretar, adaptar-nos, a càrrec de Manel Roure. 15 de setembre. 
Hotel Carlemany, Girona. 
 
I Jornades Volcàniques de la Visió. 19 i 20 de novembre. Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa. 
 
 
 
 
 
Sara Palomé 
DELEGADA TERRITORIAL GIRONA 
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ACTES, ASSAMBLEES  I JUNTES DE GOVERN 
 
 
 
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 2016 
 
 
GENER 
 
07/01/2016 

- CURS D’OPTOMETRIA PEDIÀTRICA (16 I 17 GENER) 
- ARTICLE COOOC A LA GACETA DEL CGCOO 
- COOOCTEL 

 
 
14/01/2016 

- FIRMA CONVENI CONVERSIA (18.01.2016) 

- REUNIÓ FBM, INSTITUT DE LA MÀCULA 

- REUNIÓ AMB CREU ROJA I FUNDACIÓN VISIÓN. DOSSIER. 

- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 

- CAMPUS VIRTUAL 

- COL·LABORADORS STA. OTÍLIA  

- RECULL NOTICIES DEL SECTOR 

- INFORME VOCALIA VISIÓ INFANTIL 

 
21/01/2016 

- VISITA 4DHEALTH IGUALADA 

- ENTREVISTA 1UP RADIOTEAM 

- PROPOSTA PLATAFORMA LLENGUA CATALANA 

- CAMPANYA APP 20.20.20 

- CURS SISTEMA AUDIOVISUAL 

 

28/01/2016 

- VISITA 4DHEALTH IGUALADA 

- ENTREVISTA RAC1 I LA VANGUARDIA 

- DOCUMENTAL ULLS DEL MON 

- JORNADES CONTACTOLOGIA 
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FEBRER 
 

04/02/2016 

- ENTREVISTA RADIO-UP TEAM 

- CONGRÉS EAOO 2017 

- 20 DE FEBRER DE GIRONA: TROBADA PEDAGÒGICA “VISIÓ I 

MATEMÀTIQUES” ACOTV – UNIVERSITAT DE GIRONA 

- CONVENI CREU ROJA 

- VIDEO CAMPANYA 20.20.20 

- PROGRAMA “TINGUES VISTA” 

- FORMACIÓ CAMPANYA ESCOLES 

 

 
11/02/2016 

- REUNIÓ FUNDACIÓ ETNIA 
- REUNIÓ FOOT 
- REUNIÓ CAP DE SERVEI DE COORDINACIÓ D’ACTUACIONS DE SALUT 

LABORAL (APP 20.20.20) 
- EXPOSICIÓ SÚPERS 
- COL·LABORACIÓ REVISTA OPTIMODA 
- CONGRÉS OPTOM 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- PROVA PILOT 20.20.20 

 
 
 

24/02/2016 
- REUNIÓ MIRADES 
- REUNIÓ DEPARTAMENT DE SALUT 
- SALÓ ENSENYAMENT 
- PROJECTE MIRA’M 
- CONGRÉS OPTOM 
- FUNDACIÓ ETNIA 
- CAMPANYA OK VISION 
- PLATAFORMA PER LA LLENGUA 

 
 
 
25/02/2016 

- MATERIAL FOOT 
- PROPERES FORMACIONS 
- CAMPANYA 20.20.20 
-  PRESENTACIÓ I DINAMITZACIÓ APP COOOC 
- COL·LABORACIÓ REVISTA 
- DIFUSIÓ CAMPANYA IMO 
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MARÇ  

 
 
04/03/2016 

- REUNIÓ CLUB SÚPER3 TV3 
- CAMPANYA OK VISIÓN 

 
 
 
10/03/2016 

- REUNIÓ APSS 
- GRAVACIÓ TVE 
- OK VISION 
- CONVENI FOOT 
- LA MARIOLA 
- FESTA SÚPER3 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- INFORME VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TV 
- INFORME VOCALIA BAIXA VISIÓ  

 
 
 
17/03/2016 

- PLE CGCOO 
- ACTE 50È ANIVERSARI CGCOO 
- REUNIÓ OK VISION 
- PROPOSTA APSS. PROJECTE COBAS 
- CAMPANYA OK VISION 

 
 
 

23/03/2016 
- CAMPANYA OK VISIÓN 
- PROPOSTA UB 
- ACTE SANT JORDI 

 
 

31/03/2016 
- CAMPANYA SOL CREU ROJA 
- PROPOSTA SANTA OTÍLIA 
- OK VISION: DIFUSIÓ XINA I IBEROAMÈRICA 
- REUNIÓ INTERCOL·LEGIAL 
- CURS TOPCON 
- PLA. LA MARIOLA 
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ABRIL 
 
 

07/04/2016 
- REUNIÓ C.E.D.A MARKETING 
- REUNIÓ IDAP 
- REUNIÓ CCFCPS 
- CAMPANYA SOL CREU ROJA 
- PROPOSTA OK VISION 
- CAMPANYA 2017 PROMOCIÓ PROFESSIÓ 
- RÀDIO MATARÓ 
- REUNIÓ INTERCOL·LEGIAL 

 
 

14/04/2016 
- CONGRÉS OPTOM MADRID 
- ACTIVITAT ESCOLES LLEIDA 
- CAMPANYA CREU ROJA 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- PRESENTACIÓ LLIBRE. SANT JORDI 
- FESTA SÚPERS 
- INFORME VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL 

 
21/04/2016 

- ENTREVISTA RÀDIO MATARÓ 
- PROGRAMA TV ESPLUGUES 
- RÁDIO ESTEL 
- XERRADA FOOT – OK VISIÓN 
- CAMPANYA SOL CREU ROJA 
- ACTE LLIBRE I PRESENTACIÓ APP 
- INFORME OK VISION 
- CURS DR. VIVAR 
- CURS BARRAQUER 
- CURS “TÈCNIQUES REHABILITACIÓ VISUAL” 

 
 
28/04/2016 

- CURS BARRAQUER 
- OK VISION 
- FESTA DELS SÚPERS 
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MAIG 

 
05/05/2016 

- ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
- FUNDACIÓ ÈTNIA 
- LLIBRE OCELL LLETRAFERIT 
- ACTE ACOTV 
- OPTICAL MEETING BARCELONA 
- FUNDACIÓ MIRADES 
- JORNADA INTERCOL·LEGIAL 
- CAMPANYA SOL CREU ROJA 
- FESTA CLUB SÚPER 3 

 
 
 
12/05/2016 

- PREMI OPTOMETRISTA DE L’ANY 
- PLATAFORMA NETCUV 
- CAMPANYA SOL INFANTIL 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- CURS BAIXA VISIÓ 
- INFORME VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL 
- INFORME VOCALIA BAIXA VISIÓ 

 
19/05/2016 

- CAMPANYA PREVENCIÓ REVETLLA 
- REUNIÓ PREMI OPTOMETRISTA DE L’ANY 
- REFLEXIONS FORMACIÓ 
- PRESENTACIÓ CRM 
- APP 
- PRESENTACIÓ LLIBRE OPTOMETRIA HOLÍSTICA 
- JORNADES VOLCÀNIQUES 
- CAMPANYA SOL CREU ROJA 
- PROPERS CURSOS 

 
27/05/2016 

- CONFERÈNCIA OKVISION – UPF 
- ESTUDI ACOTV 
- EXPOSICIÓ ULLS – MUXART 
- JORNADES VOLCÀNIQUES 

 
JUNY 

 
03/06/2016 

- ENTREVISTA RÀDIO MATARÓ – REALITAT VIRTUAL 
- ACTE RECONEIXEMENT COOOC – INSTITUT BARRAQUER 
- TERTÚLIA SR. JORDI BASTÉ 
- RECENT CURS ORTO-K 
- RECENT CURS ÒPTICA OFTÀLMICA 
- CURS BARRAQUER 
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10/06/2016 

- CONVENI FUNDACIÓN VISIÓN 
- ASSEMBLEA INTERCOL·LEGIAL 
- REUNIÓ FEDAO 
- PÀGINA WEB 
- VEINTE20 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- PRESENTACIÓ LLIBRE COOOC 
- JORNADES VOLCÀNIQUES DE LA VISIÓ 
- CAMPANYA SOL INFANTIL 
- ACTIVITAT OCI – SALSA 
- SILMO 

 
 
16/06/2016 

- REPORTATGE FOTOGRÀFIC SEU COOOC 
- DINAMITZACIÓ FESTA SÚPER3 
- CERTIFICAT BARRAQUER – MEMBRES DE MÈRIT 
- CAMPANYA SOL CREU ROJA 
- ASSOCIACIÓ MIRADES 
- SILMO 
- PROPER COOOCTEL 

 
 
23/06/2016 

- ENTREVISTA DIARI ARA – SUPLEMENT CRIATURES 
- ASSOCIACIÓ MIRADES 
- SUPER VISION 
- LLISTAT MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
 
30/06/2016 

- REUNIÓ ZENITH HOTELS 
- REUNIÓ EMPRESA KARGEN 
- ENTREVISTA CADENA SER 
- ACTIVITATS SALA COOOC 
- REVISTES 
- CAMPANYA VISIÓ INFANTIL CREU ROJA 
- FACEBOOK 
- RESULTATS CAMPANYA ESCOLES 
- CURS INICIACIÓ BAIXA VISIÓ 
- CALENDARI CURSOS – FORMACIÓ 
- ADMIRAVISIÓN 

 
 
07/07/2016 

- ENTREVISTA RADIO LOCAL 
- ACTIVITAT SALSA II 
- REUNIÓ EDITORIAL TAKATUKA – LLIBRE “CALVIN L’OCELL LLETRAFERIT” 
- FESTA SÚPER3 
- SILMO 
- REUNIÓ CADENA SER 
- PROPERES ACTIVITATS COOOCTEL 
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14/07/2016 

- REUNIÓ CONSELL CATALÀ FORMACIÓ CONTINUADA PROFESSIONS 
SANITARIES 

- ENTREVISTA RÀDIO I TELEVISIÓ DE TERRASSA 
- ESTUDI POMPEU FABRA 
- REVISTA OPT.CAT WEB 
- REUNIÓ CGCOO – VPC/DA 
- ARTICLE REVISTA GACETA OPTOMÉTRICA 
- AVIS TANCAMENT COOOC 
- LENTILLES AMBIOPIK 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- PRESENTACIÓ COOOC STREAMING 
- PUBLICITAT MUPIS AJUNTAMENT BCN 
- CURS BAIXA VISIÓ 
- INFORME VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL 
- INFORME VOCALIA BAIXA VISIÓ 

 
 
21/07/2016 

- INFORME CENTRAL DE RESULTATS, 2015 AQUAS 
- PROGRAMA DIVENDRES – TV3 
- PRESENTACIÓ PLA DE SALUT 2016-2020 
- ULLERES DALTÒNICS 
- TONÒMETRE ICARE 
- PROPOSTES IMO 
- FESTA SÚPER3 
- LINKEDIN COOOC 
- ENQUESTA COOOCTELS 
- COOOCTEL FÀRMACO VIGILÀNCIA 

 
 
28/07/2016 

- PRESENTACIÓ PLA DE SALUT 2016-2020 
- REUNIÓ UPF – ESTUDI OK VISION 
- CONGRÈS OPTOMETRIA I OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA 
- DONACIÓ APARELLS OPTOMÈTRICS 
- PASTANYA FORMACIÓ WEB 
- PROPOSTA CURS “SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES AFAQUIA 

PEDIÀTRICA Y SU REHABILITACIÓN VISUAL DESDE LA TERÁPIA VISUAL” 
 
 
01/09/2016 

- ENTREVISTA RÀDIO MATARÓ 
- COL·LABORACIÓ BLUES PEL SÀHARA 
- NUMERACIÓ COL·LEGIAL 
- CERTIFICAT MEMBRES MÈRIT INSTITUT BARRAQUER, DIGITALITZACIÓ I 

DIFUSIÓ 
- PROPOSTA PREMI DE LA LLUM 
- PROPERA REVISTA 
- ENQUESTA BARÒMETRE COL·LEGIAL 
- REUNIÓ ACOTV 
- REUNIÓ FEDAO I AEOO 
- PROPOSTA CAMPANYES 2016 – 2017 
- CONVENI HOTEL ZENIT 
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08/09/2016 

- PARTICIPACIÓ PROGRAMA CATALUNYA RÀDIO 
- CONFERÈNCIA DR. KORB 
- REUNIÓ SEMERGEN 
- SOPAR SANTA OTILIA 
- DIA MUNDIAL DE LA VISIÓ 
- INVENTARI MATERIALS COOOC 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- CONVENI HOTEL ZENIT 
- CURS SR. MANUEL CEBEIRO – 3 I 4 DE SETEMBRE  
- CURS SRA. MONTSE AUGÉ – 1 I 2 D’OCTUBRE; I SR. CEBEIRO – 8 I 9 

D’OCTUBRE 
- CURS LÀMPADA D’ESCLETXA 
- INFORME VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL – SRA. AUGÉ 
- INFORME VOCALIA BAIXA VISIÓ – SRA. CAROL CAMINO 
- INFORME VOCALIA DE COOPERACIÓ – SRA. CAROL CAMINO I SR. FRANCESC 

CAMPO 
 
 
15/09/2016 

- REUNIÓ SERMERGEN 
- REUNIÓ BANC SABADELL – COL·LEGIS PROFESSIONALS 
- PROJECTE DESCONFIA 
- JORNADES VOLCÀNIQUES – CANVI DIA PROFESSORS 
- ADHESIUS ÒPTIQUES 
- SANTA OTILIA 2016 
- RECICLATGE AL COOOC 
- CONTINGUTS PROPERA REVISTA 
- GRAVACIÓ FORMACIÓ STREAMING 
- ACCIONS LEGALS DEL COOOC 
- CAMPANYA ESCOLES 
- SETMANA DE LA CIÈNCIA 
- OOEYEWEAR 

 
22/09/2016 

- 3D MUSIC FEST 2018 
- PROPOSTA DINAMITZACIÓ OBSERVATORIUM 3D 
- PERMANENT CGCOO 
- CONVENI COVERT SECURITY 
- I JORNADES VOLCÀNIQUES DE LA VISIÓ 
- DIFUSIÓ ACTE ADC 
- PROPERS CURSOS 
- VOCALIA DE COOPERACIÓ 

 
 
29/09/2016 

- ENTREVISTA CADENA SER 
- ENTREVISTA DIARI TARRAGONA 
- ENTREVISTA COPE TARRAGONA 
- ACTE INAUGURACIÓ CURS FOOT I ENTREGA PREMI OPTOMETRISTSA DE 

L’ANY 
- JORNADES CONTACTOLOGIA FOOT 
- SOPAR ACADÈMIA EUROPA 
- PROPOSTA TROBADA 25 OCTUBRE FRANCO CATALANA DE 3D 
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- ESCRIT IMO 
- DINAMITZACIÓ CONTINGUTS PANTALLA GEGANT 
- SOPAR SANTA OTILIA 
- CAMPANYA PROFESSIÓ 
- FESTA DELS SÚPERS 
- GUIA COMUNICACIÓ GIRONA 
- CONGRÉS OPTOMETRIA I OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA 
- ACTE INNAUGURACIÓ OPTOM-EAOO 
- AEOO I MARK’ENNOVY 
- RESPONSABLES PROPERS CURSOS 

 
 
06/10/2016 

- SOPAR ACADÈMIA EUROPEA D’OPTOMETRIA 
- REUNIÓ ACADÈMIA EUROPEA D’OPTOMETRIA AL COOOC 
- RODATGE VIDEO-TEST FESTA SUPERS I ASPECTES LLIGATS A L’ESTAND 
- JORNADES CONTACTOLOGIA FOOT 
- REUNIÓ CONSELLER DE SANITAT 
- DIA MUNDIAL DE LA VISIÓ 
- CONGRÉS D’OPTOMETRIA I OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA A L’HOSPITAL 

SANT JOAN DE DÉU 
- RECORDATORI CAMPANYA VISIÓ I APRENENTATGE 
- ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
- ACTE REUNIÓ OPTOM 
- CURSOS RECENTS 
- REUNIÓ INTERCOL·LEGIAL 
- VOCALIA DE COOPERACIÓ 

 
 
13/10/2016 

- PROPOSTA ACTE BENVINGUTDA BARCELONA CONGRÉS EAOO 
- REVISTA CREU ROJA 
- DIA MUNDIAL DE LA VISIÓ 
- CAMPANYES 2017 
- PRESCRIPCIÓ ÒPTICA 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- DIFUSIÓ CURSOS 
- MATERIAL CLÍNICA VIVAR 
- FESTA SÚPERS 
- ACTUALITAT CURSOS DE FORMACIÓ 
- CONFIRMACIÓ DATA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
- ESBORRANY CONVENI MARC VOCALIA COOPERACIÓ 
- VOCALIA DE TERÀPIA VISUAL I VISIÓ INFANTIL 

 
 
21/10/2016 

- REUNIÓ GRUP DE TREBALL EXTERN NOU PLA D’ESTUDIS D’ÒPTICA I 
OPTOMETRIA 

- OPTICAL MARKET 
- JORNADES FOOT 
- SANITAT LLEIDA 
- TROBADA 3D AQUITANIA 
- FESTA SUPERS 
- JORNADES VOLCÀNIQUES 
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- ONG OCULARIS 
- ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
- PROPOSTA OPTIMODA 
- ACTUALITAT CURSOS FORMACIÓ 

 
 
27/10/2016 

- JORNADES OPTICAL MARKET 
- FESTA SÚPERS: RESSÒ I DIFUSIÓ 
- CONCERT SOLIDARI “TOCA UN BLUES PEL SAHARA” 
- TROBADA OBSERVATORIUM 3D SOCIETAT ESTÈREO D’AQUITANIA 
- JORNADES DE MUNTURES FOOT – CONSULTA ETNIA 
- ENTREGA PREMIS COACB 
- PROPOSTA SANITAT LLEIDA 
- DINAR ULLS DEL MON 
- PROPOSTA ESPAI OPTOMETRIA 
- NOVA PERSONA COORDINADORA VOLUNTARIS FOOT 
- SOPAR SANTA OTILIA 
- REUNIÓ SEGELL DE QUALITAT 
- CONVENI ILO DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
- COMUNICAT FOOT PREMI OPTOMETRISTA DE L’ANY 
- II CONCERT BENÈFIC “LLUMS SOLIDÀRIES” 
- PARTICIPACIÓ AL YOMO FESTIVAL – MOBILE WORLD CONGRESS 
- CERTIFICAT VOLUNTARIS DE LA FOOT 
- RESPONSABLES CURSOS NOVEMBRE 
- DATA DEFINITIVA ASSEMBLEA GENERAL  
- CONSULTA GENCAT SOBRE CERTIFICACIÓ NEGATIVA 

 
 
03/11/2016 

- REUNIÓ PATRONAT FOOT 
- LA VANGUARDIA 
- SOPAR SANTA OTILIA 
- JORNADES VOLCÀNIQUES 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

 
 
09/11/2016 

- DIFUSIÓ APPS 
- REUNIÓ IP COMUNICACIÓ 
- ULLERES DIAL VISION 
- HEALTH&BIO TEAM DATA 
- ENQUESTA INTERCOL·LEGIAL 
- REUNIÓ PLE DEL CGCOO – REVISTA PELS MEMBRES DEL PLE 
- ARTICLE VENDA ULLERES PER INTERNET 
- PLA DE DETECCIÓ DE LA MARIOLA 
- REUNIÓ MY NEWS 
- PROPOSTA CONGRÉS HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
- DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
- JORNADES LENTS OFTÀLMIQUES TERRASSA (21.11.16) 
- CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – PUNTS 
- PODER PER A PLETS 
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17/11/2016 
 

- SOPAR ULLS DEL MON 
- CONGRÉS ÒPTICA I OFTALMOLOGIA BARCELONA 
- PERMANENT CGCOO 
- ACTE VISIÓN Y VIDA 
- JORNADES DE LENTS OFTÀLMIQUES FOOT 
- JORNADES VOLCÀNIQUES 
- DIVENDRES 3D  
- NOVA JUNTA COOCYL 
- MÚTUES 
- NOVETATS VPC 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- MATERIAL LLEIDA 
- PROPOSTA CURS TARRAGONA 
- RESPONSABLES PROPERS CURSOS 
- ARTICLE SGAE 
- VOCALIA VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL 
- VOCALIA BAIXA VISIÓ 
- VOCALIA COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT 

 
 
24/11/16 
 

- REUNIÓ CCFCPS 
- REUNIÓ MEMBRES PLE DEL CGCOO 
- REUNIÓ CCFCOO 
- ARXIUS DIGITALS 
- INCIDÈNCIA “LA MARIOLA” 
- CAMPANYA FUNDACIÓ ETNIA SENEGAL: ACCIONS RECENTS I FUTURES 
- REVISTA 
- SOPAR SANTA OTILIA 
- JORNADES VOLCÀNIQUES DE LA GARROTXA 
- JORNADES LENTS OFTÀLMIQUES FOOT 
- PANTALLA 3D 
- RECENTS ENTREVISTES RADIO I ALTRES REFERENTS A LA MIOPIA 
- YOMO (FIRA MOBILE) 
- PROPOSTES EMPRESES CLIPPING 
- OPTOM 
- ACTES ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
- QUOTES 2017 – DOCUMENT PER ASSEMBLEA 
- VOCALIA DE COOPERACIÓ 

 
 
1/12/2016 
 

- DARRERS ACTES CGCOO 
- DIVENDRES 2D-3D – OBSERVATORIU, 3D 
- REFORMA HORÀRIA 
- SOPAR SANTA OTÍLIA 
- RECORDATORI LLIBRE SR. MANEL ROURE 
- PREMI BONES IDEES 
- ENVIAMENT INFORME TRIMESTRAL 
- PANTALLA IMATGES SOLIDARIES 



 

19 
 

 
 
 

- OPTOM: COMISSIÓ DE BENVINGUDA 
- PRESSUPOST PLATAFORMA I PAGAMENTS VPC 
- CONTINGUTS REVISTA 
- CAMPANYA HIPERMETROPIA 
- PRESENTACIÓ PRESSUPOST 2017 
- DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

 
 
07/12/2016 

- ACTIVITAT OBSERVATORIUM 3D 
- PROPOSTA BRAIN TV 
- REFORMA HORÀRIA 
- PLENARI CCFCPS – APORTACIONS DOCUMENT DE TREBALL 
- COMUNICACIONS SIODEC 
- PROPERA PERMANENT CGCOO  
- CREACIÓ PLAN NACIONAL DE SALUD VISUAL 
- SANTA OTÍLIA I GOSPEL 
- AVÍS MAGOO SANTA OTÍLIA 
- DARRERES ACTIVITATS COOOC I PROPERS CURSOS 

 
 
15/12/2016 

- PODERS PER A PLETS 
- PRESENTACIÓ BRAIN TV 
- DARRERA ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
- RECENT PERMANENT CGCOO 
- REUNIÓ VOCALIA PREVENCIÓ, VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL 
- CONCERT GOSPEL DIVENDRES I MARATÓ TV3 
- CONGRÉS SANT JOAN DE DÉU 
- NOU PROVEIDOR DE CURSOS COOOC 
- REVISTA OPTOMETRISTES.CAT 
- OPTOMETRISTA PER RODATGE PEL·LÍCULA 
- MATERIAL DIGITAL ÒPTICA RUEDA 
- YOMO 
- DARRERES ACTIVITATS I PROPERS CURSOS 
- SOL·LICITUD INFORMACIÓ DR1-MADRID 
- DAVALOR 
- INFORME VOCALIA DE VISIÓ INFANTIL I TERÀPIA VISUAL 
- INFORME VOCALIA DE BAIXA VISIÓ 
- INFORME VOCALIA DE COOPERACIÓ 

 
 
22/12/2016 

- CONCERT GOSPEL  
- REUNIÓ PLENARI CCFCPS 
- REUNIÓ COMITÈ CIENTÍFIC OPTOM 20 DE GENER 
- INICIATIVA REFORMA HORÀRIA 
- TEMES SEU COL·LEGIAL 
- IMPRESSORA CARNETS COL·LEGIALS 
- ESTAND YOMO FESTIVAL 
- MARCA COL·LECTIVA. PROTOCOL 
- VOCALIA COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT 
- CANVI FARISTOL ÀGORA 
- SEGELL DE QUALITAT 
- REUNIÓ GRUP DE TREBALL VPC (CGCOO) 
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- CAPÇALERA APP 
- SIMPOSI OPTOMETRIA CLÍNICA ICR – DIFUSIÓ 
- DATA PRESENTACIÓ BRAIN TV – CONFIRMACIÓ 
- BASES PREMI VISIÓ AMB FUTUR 2017 
- DADES A DR1 
 
 
29/12/2016 

 
- COMUNICACIÓ FEDAO 
- JORNADA PROTOCOL D’ISTANBUL, 17 DE FEBRER DE 2017 
- PREMI VISIÓ AMB FUTUR 2017 
- REALITAT VIRTUAL 
- RECULL NOTICIES DEL SECTOR 
- RESPONSABLE PRESENTACIÓ SOLUCIÓ IRISTEA PROCONSI 
- PROPERS CURSOS 
- WEB VENTA ONLINE  
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RESUM  ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIES 2016 
 
 
 
28/04/2016 

- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DEL 17 DE DESEMBRE DE 2015 
- ESTATS FINANCERS I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A 

L’EXERCICI 2015 – APROVACIÓ 
- MEMÒRIA ANUAL DE GESTIÓ 
- INFORME DEL PRESIDENT 
- TORN OBERT DE PARAULES 

 
 

RESUM  JUNTA DE GOVERN 2016 
 
 
13/12/2016 

- INFORME DEL PRESIDENT 
- INFORME DE LA DELEGADA DE GIRONA 
- INFORME DEL DELEGAT DE LLEIDA 
- INFORME DEL DELEGAT DE TARRAGONA 
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FORMACIÓ 
 
 
 

- Curs “Optometria pediàtrica. Com avaluar la visió i què fer amb les 
alteracions” (reedició) a c{rrec de Macarena Fernández-Baca Gutiérrez del 
Álamo. Dies 16 i 17 de gener a Barcelona. 

 
- Curs “L’examen optomètric en baixa visió” a c{rrec de José Antonio 

Fuentes Najas. Dies 30 i 31 de gener a Barcelona. 
 

- Curs “Actualització en contactologia i complicacions per l’ús de lents de 
contacte” a c{rrec de Javier Rojas Viñuela. Dies 13 i 14 de febrer a 
Barcelona. 

 
- Curs “Ajuts visuals en Baixa visió” a c{rrec de Carol Camino Pons. Dies 12 i 

13 de març a Barcelona. 
 

- Curs “Fons d’ull: exploració i troballes clíniques” a c{rrec de Juan Carlos 
Viñuela Rodriguez. Dies 12 i 13 de març a Girona. 

 
- Curs “Optometria pediàtrica. Com avaluar la visió i què fer amb les 

alteracions” (reedició) a c{rrec de Macarena Fern|ndez-Baca Gutiérrez del 
Álamo. Dies 12 i 13 de març a Tarragona. 

 
- Curs “Corba de desenfocament com a eina complementària” a c{rrec de 

César Albarran. Dia 2 d’abril a Barcelona. 
 

- Curs “Reeducació de l’escolta com a eina complement{ria per 
l’optometrista” (reedició) a c{rrec de Marta Fransoy Bel. Dies 16 i 17 d’abril 
a Barcelona. 

 
- Curs “L{mpada d’escletxa: tècniques d’observació del segment 

anterior” a c{rrec de Juan Carlos Viñuela Rodriguez. Dies 16 i 17 d’abril a 
Lleida. 

 
- Curs “Tècniques de rehabilitació visual” a c{rrec de Mª José Prado Díaz. 

Dies 7 i 8 de maig a Barcelona. 
 

- Curs “Introducció a l’ortoqueratologia” a c{rrec de Joan Enric Pérez 
Corral. Dies 21 i 22 de maig a Barcelona. 

 
- Curs “Optometria pediàtrica. Com avaluar la visió i què fer amb les 

alteracions” (reedició) a c{rrec de Macarena Fern|ndez-Baca Gutiérrez del 
Álamo. Dies 21 i 22 de maig a Girona. 

 
- Curs “Actualització en òptica oft{lmica. Claus de l’èxit en l’adaptació de 

prescripcions” (reedició) a c{rrec de Marta Fransoy Bel. Dies 28 i 29 de 
maig a Barcelona. 

 
- Curs “Psicologia de la baixa visió” a c{rrec de Felipe Yagüe Pelegrina. Dies 

18 i 19 de juny a Barcelona. 
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- Curs “Actualització en contactologia i complicacions per l’ús de lents de 
contacte” (reedició) a c{rrec de Javier Rojas Viñuela. Dies 18 i 19 de juny a 
Tarragona. 

 
- Curs “Iniciació a la baixa visió” (reedició) a càrrec de Marga Prunera 

Ramón i Mª Pilar Basterrechea Estella. Dies 9 i 10 de juliol a Barcelona. 
 

- COOOCtel “Actualització en el control de miopia amb lents de contacte” a 
càrrec de Jaume Pauné Febré. Dia 5 de juliol a Barcelona. 

 
- COOOCtel “Farmaco-vigilància ocular i atenció visual” a c{rrec de Gemma 

Julio. Dia 21 de juliol a Barcelona. 
 

- Curs “Optometria i teràpia visual en disfuncions binoculars 
acomodatives no estràbiques. Diagnòstic i tractament” a c{rrec de 
Manuel Cebeiro Fernandez. Dies 3 i 4 de setembre a Barcelona. 

 
- Curs “L{mpada d’escletxa: Tècniques d’observació del segment 

anterior” (reedició) a c{rrec de Juan Carlos Viñuela Rodriguez. Dies 17 i 18 
de setembre a Barcelona. 

 
- Curs “Protocol b{sic per l’avaluació de la visió binocular” a càrrec de 

Montserrat Augé Serra i Caterina Poveda Martínez. Dies 1 i 2 d’octubre a 
Barcelona. 

 
- Curs “Ambliopies refractives en la població infantil” a c{rrec de Manuel 

Cebeiro Fernandez. Dies 8 i 9 d’octubre a Barcelona. 
 

- Curs “Còrnia irregular: maneig i adaptació de lents de contacte” a c{rrec 
de Javier Rojas Viñuela. Dies 15 i 16 de setembre a Girona. 

 
- Curs “Protocol d’adaptació de lents de contacte esclerals” a c{rrec de 

Diego López Alcón. Dies 22 i 23 d’octubre a Barcelona. 
 

- Curs “Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals” a 
c{rrec de Marta Fransoy Bel i Dolors Muñoz Arca. Dies 29 i 30 d’octubre a 
Barcelona. 

 
- Curs “Estrabismes: endotròpies i exotròpies en nens” a c{rrec de Manuel 

Cebeiro Fernandez. Dies 5 i 6 de novembre a Barcelona. 
 

- Curs “Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals” 
(reedició) en el marc de “I Jornades volc{niques sobre la visió” a c{rrec de 
Dolors Muñoz Arca. Dies 19 i 20 d’octubre a Olot. 

 
- COOOCtel “Filtres selectius i especials” a c{rrec de Miguel Guzmán 

Pedregal. Dia 24 de novembre a Barcelona. 
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- Curs “Problemes d’aprenentatge en el procés de lectoescriptura. 
Diagnòstic i tractament” a c{rrec de Manuel Cebeiro Fernandez. Dies 26 i 
27 de novembre a Barcelona. 

 
- Curs “Fons d’ull: exploració i troballes clíniques” (reedició) a c{rrec de 

Juan Carlos Viñuela Rodriguez. Dies 3 i 4 de desembre a Barcelona. 
 

- Curs “Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals” 
(reedició) a càrrec de Marta Fransoy Bel i Dolors Muñoz Arca. Dies 10 i 11 de 
desembre a Tarragona. 

 
 
 
 
 
Cristina Roca 
Departament de formació 
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DEPARTAMENT JURÍDIC  
 
 
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 Sanit{ries. 
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Tasques realitzades a llarg de l’any 2016      
 
Assessorament jurídic al Col·legi 
 
L’Assessoria Jurídica, durant l’any 2016, 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.  
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5. Consultes relatives a l’{mbit professional d’actuació de l’òptic optometrista. 

 
 

Percentatges d’evolució consultes  2016 
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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.   
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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: 
 

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. 
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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)  

 
 
 

28%

43%

29%

0%

Denúncies realitzades a l'any 2016 ( tramitades) 

1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim.

 
 

4 

2
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Estat Tramitació Denúncies

Resoltes

Pendents

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
 
 
Altres  

 
1. Assistència a la seu de la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat 

Sanitàries i Farmacèutiques i a les reunions de la Comissió de seguiment del 
Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el COOOC.  

 
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 Cabezas 
Departament Jurídic  
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ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I 
PREMSA 
 

1. Comunicació amb els col·legiats  
 

1.1 Optometristes.cat 
 

L’any 2016 s’han editat dues edicions de la revista Optometristes.cat: 
 

 Número 9 – Juny 2016. OKVision. Una eina per a reduir les molèsties de la 

Síndrome Visual Informàtica   

 Número 10 – Desembre 2016. La Nau Escola. Premi a la Superactivitat Més 

Innovadora de la Festa dels Súpers 

 

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  i a l’aplicació per a 
smartphones.  
 
Número 9 – Juny 2016 
  
Aquesta revista va sumar 40 pàgines i els continguts que van aparèixer van ser: 
 

 Editorial. Benvinguts al Regne de les apps  

 L’entrevista. Jordi Castellvi i Manent, coordinador del Consell Tècnic 

d’Òptics Optometristes del CCFCPS 

 Hemeroteca científica. Visió i esport. Una compilació bibliogràfica  

 Accions col·legials.  

o L’app COOOC, una nova eina de comunicació del Col·legi 

o OKVision, una eina per reduir les molèsties de la Síndrome Visual 

Informàtica 

 Apunts jurídics.  

o Societat civil amb objecte mercantil: tributació per l’impost de 

societats 

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

 El COOOC opina. L’efecte dental low cost 

 Apunts de farmacologia. Demodex folliculorum 

 Formació. L’oferta formativa del COOOC augmenta 

 Oci i cultura. Benvinguts a la nova seu! 

 Col·laboracions. 

o Visió fràgil, nou concepte sobre baixa visió 

o Són els teus preus massa baixos? Potser que sigui el moment per 

replantejar-te la teva estratègia de preus 

o Optometristes en acció 

 Humor. FOODglasses 

 Remès. Millora el teu diagnòstic i tractament amb Gazelab 

 Flaix.cat. 

o Celebrem Santa Otília! 

http://www.coooc.cat/fotos/coooc_9_cat_baixa.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/coooc_9_cat_baixa.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/coooc_10_cat_baixa.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/coooc_10_cat_baixa.pdf
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o Es publiquen els convenis del Comerç per les 

províncies de Barcelona i de Lleida 

o El Col·legi dóna material a l’Associació Mirades 

o El Col·legi participa al 3D Film&Music Fest. 

o El Col·legi es reuneix amb Creu Roja i la Fundación Privada de la 

Visión 

o Se celebra el 24è congrés OPTOM 

o Posem en marxa un pla de detecció al barri La Mariola (Lleida) 

o El Col·legi s’uneix a la Plataforma per la Llengua   

o El COOOC signa el Chnage.org de Visión y Vida 

o El president del COOOC assisteix al 50 aniversari del COOCV 

o Col·laborem a la Setmana Mundial del Glaucoma de l’IMO 

o El CNOO celebra el seu 50 aniversari 

o La vocalia de Baixa Visió del Col·legi participa al Projecte Turkana 

o Reduccions per les quotes col·legials 

o El Col·legi acull la presentació del llibre ‘Optometria holística’ 

o El Gospel Optometrist Choir actua a l’Estany i a Caldes de Montbui 

o El COOOC, present a l’acte de graduació de la FOOT 

o El Tibidabo inclou suggeriments del COOOC en la projecció de la 

pel·lícula 4D.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 10 – Desembre 2016 
  
Aquesta revista va sumar 40 pàgines i els continguts que van aparèixer van ser: 
 

 Editorial. L’educació és el moviment de la foscor a la llum 

 Ens posicionem.  

o No és ètic ni professional 

o Carles López Hernando: un punt i apart 

 L’entrevista. Manuel Roure i Arnaldo: “Ja no es pot entendre una optometria 

que no sigui holística”  

 Hemeroteca científica.  

o Increment de la prevalència de la miopia a Europa i l’impacte en 

educació 
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o Traumatisme ocular a l’esport 

 Accions col·legials.  

o Marca col·lectiva: un distintiu com a professionals col·legiats 

o Campanya de protecció solar infantil 

o La Nau Escola: Premi a la Superactivitat Més Innovadora de la Festa 

dels Súpers 

 Apunts jurídics. 

o Valoració del traspàs del negoci 

o Obligatorietat legal de disposar de la placa amb el nom del director/a 

tècnic/a i número de col·legiat/ada 

o Excedència per cura de menors i familiars 

 El COOOC opina. Optometria infantil: pinzellades per una vista de qualitat 

 Humor. COCODROps® 

 Apunts de farmacologia. La import{ncia d’una bona higiene palpebral  

 Cultura i oci. Ambientació òptica en sèries de televisió 

 Col·laboració.  

o Augment significatiu de la velocitat lectora després de realitzar 

teràpia visual 

o L’optometria a Escòcia i el seu col·legi professional, Optometry 

Scotland 

 Optometristes pel món. Entrevista a Valldeflors: “Al Regne Unit, els 

optometristes estan ben valorats i reconeguts”  

 Flaix.cat. 

o Presentem OKVision a la Universitat Pompeu Fabra 

o El COOOC és nomenat Cooperador de Mèrit de l’Institut Barraquer 

o El Gospel Optometrist Choir torna amb les piles carregades 

o Manuel Roure presenta el llibre ‘Optometria holística’ a Lleida i 

Girona 

o El COOOC, la FOOT i l’ACOTV atorguen el Premi al Millor 

Optometrista de l’Any a José Manuel Gonz|lez-Méijome 

o S’aprova el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 

o El dr. Donald R. Korb ofereix una xerrada sobre la disfunció de les 

glàndules lacrimals al COOOC 

o Se celebra el concert solidari ‘Toca un blues pel S{hara II’ 

o Es reprèn la campanya Visió i Aprenentatge   

o Ja tens l’app del COOOC? 

o L’òptic optometrista Javier Rojas aconsegueix el Diplomate de 

Còrnia, Lents de Contacte i Tecnologia Refractives de l’Acadèmia 

Americana d’Optometria  

o Alertem sobre l’augment d’ofertes ‘low cost’ 

o El COOOC firma un conveni amb Zenit Hoteles 
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1.2 COOOC professional 
 

1.2.1 Número 8 – Juny 2016 
 
El titular d’aquest quadern científic va ser Què saber sobre el diagnòstic i el 
tractament de la DMAE, elaborat pels òptics optometristes Andrés Gené Sampedro i 
Inmaculada Bueno Gimeno. La seva extensió va ser de 20 pàgines. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.coooc.cat/fotos/separata%208_%202016_Cat.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/separata%208_%202016_Cat.pdf
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1.2.2 Número 9 – Desembre 2016 
 
El titular d’aquest quadern científic va ser Detecció de disfuncions visuals que 
poden interferir en l’aprenentatge dels alumnes de 2n de primària. Resum de 
les campanyes dels cursos 2005-2014 , elaborat per l’òptic optometrista Pedro 
Martín Enrile. La seva extensió va ser de 16 pàgines. 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
1.3 Newsletter 

 
Durant l’any 2016, 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 204 
notícies, també disponibles a la pàgina web del COOOC. 
 
 

MES TEMA 

 Gener El Col·legi es reuneix amb Creu Roja i Fundación Privada de la Visión 

El COOOC signa un conveni amb Conversia 

El Col·legi se suma al ‘Change.org’ de Visión y Vida 

El COOOC s’uneix a la Plataforma per la Llengua Catalana 

Un conveni per oferir ulleres als més necessitats 

Tercer cicle de Trobades Pedagògiques de l’ACOTV 

Xerrada sobre cataracta i glaucoma a Tarragona 

Curs d’optometria pedi{trica a Tarragona 

Cursos per aprofundir en Baixa Visió 

Curs sobre el fons d'ull a Girona 

Curs d’actualització en contactologia a Barcelona 

Curs sobre Psicologia de la Baixa Visió 

Curs sobre Tècniques de rehabilitació Visual 

Curs sobre Ajuts en Baixa Visió 

Ulls del Món et convida a veure el documental Mirades 

http://www.coooc.cat/fotos/separata%209_%202016_Cat.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/separata%209_%202016_Cat.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/separata%209_%202016_Cat.pdf
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MES TEMA 

Gener Es busquen foròpters vells en desús 

Aliments per reduir el risc de glaucoma 

Arriba el MIDO 

Els òptics optometristes suïssos s’interessen pel test Viu en 3D 

Coneixes algun òptic optometrista catal{ que treballi a l’estranger? 

Febrer Noves persianes a la nostra seu 

El Col·legi convoca quatre beques 

El COOOC signa un conveni amb Conversia 

Curs sobre la corba de desenfocament 

Curs sobre problemes d’aprenentatge de la dra. Agrafojo 

S’apropa la 24ena edició de l’OPTOM 

El dr. Vivar ofereix dues conferències al COOOC 

Reedició del curs sobre l'escolta a Barcelona 

Curs sobre la làmpada d'escletxa a Lleida 

Curs d’optometria pedi{trica a Tarragona 

Cursos per aprofundir en Baixa Visió 

Curs sobre el fons d'ull a Girona 

Correspondència del Títol Universitari de Diplomat en Òptica i Optometria 
al MECES 
Descobreixen l’efecte dels medicaments per reduir el colesterol en el 
tractament de la DMAE 
L’ADVC consolida el Telèfon de l’Ull 

La FOOT crea una enquesta per organitzar el ‘Fòrum de lents oft{lmiques’ 

Vols participar al projecte MIRA’M? 

El COOOC col·labora en la Setmana Mundial del Glaucoma de l'IMO. Hi 
participes? 
Concert del Gospel Optometrist Choir a l’Estany 

Març Suma’t a la campanya OKVision 

El Col·legi presenta l’aplicació OKVision 

El Col·legi col·labora a la Setmana Mundial del Glacuoma de l’IMO  

Resolució de beques pel Pla de Detecció d’Alteracions Visuals 

Curs d’òptica oft{lmica a Barcelona 

Curs d’optometria pedi{trica a Girona 

Curs d’Iniciació a l’ortoqueratologia 

L’UB torna a oferir el programa Consolida’t  

S’esgoten les places pel curs Tècniques de rehabilitació visual 

Curs sobre la corba de desenfocament 

S’apropa la 24ena edició de l’OPTOM 

El dr. Vivar ofereix dues conferències al COOOC 

Reedició del curs sobre l’escolta a Barcelona 

Curs sobre la l{mpada d’escletxa a Lleida 

Ulls del Món et convida a veure el documental Mirades 

Nivells elevats d’ozó i la baixa humitat s’associen a l’ull sec 

No et perdis la VII Cursa Intercol·legial Sabadell Professional 

Vols participar al projecte MIRA’M? 

El COOOC assisteix al 50 aniversari del CNOO 

Abril La web del COOOC ja està en funcionament 

El COOOC acull la presentació del llibre ‘Optometria holística’ 

Entreguem material a l’Associació Mirades 

Se celebra l’Assemblea General Ordin{ria 

Curs Psicologia de la Baixa Visió 
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MES TEMA 

Abril Reedició del curs d’iniciació a la Baixa Visió al COOOC 

Curs d’actualització en contactologia a Tarragona 

Curs d’òptica oft{lmica a Girona  

Curs d’Iniciació a l’ortoqueratologia 

Curs d’òptica oft{lmica a Barcelona 

S’apropa el Biz Barcelona 

La Universitat de Valladolid engega un projecte de recerca sobre el maneig 
del pacient amb queratocono 
Alerta per una amenaça massiva per e-mail 

Revisió salarial per la província de Barcelona 

Reduccions per les quotes col·legials 

Maig El president del COOOC assisteix a l’entrega dels Premis Nacionals de 
Recerca 
Presentem el llibre ‘Optometria holística’ a Lleida 

El CUV acull un seminari sobre OCT 

Oberta la preinscripció del Màster de la FOOT 

Curs sobre M{cula per l’Institut Barraquer 

El COOOC organitza les I Jornades Volcàniques de la Visió 

Curs Psicologia de la Baixa Visió 

Reedició del curs d’iniciació a la Baixa Visió al COOOC 

Curs d’actualització en contactologia a Tarragona 

Curs d’òptica oft{lmica a Girona 

Un nou virus disfressat de factura d’Endesa 

Vols veure l’obra en 3D d’Arent Weevers? 

Opina sobre la formació continuada 

Retirada de la solució oftàlmica Lubristil 

L’ACOTV presenta un estudi sobre les relacions entre les habilitats visuals 
i el rendiment lector en alumnes de primària 
S’apropa el Biz Barcelona 

Reduccions per les quotes col·legials 

Presentem OKVision a la Universitat Pompeu Fabra 

Juny Impulsem una campanya de protecció solar infantil 

El COOOC és nomenat Cooperador de Mèrit de l’Institut Barraquer 

Es posposen les I Jornades Volcàniques de la Visió 

COOOCtel sobre Actualització en el control de miopia amb lents de 
contacte 
Postgrau d’Expert Universitari en Optometria Clínica 

Reedició del curs d’Iniciació a la Baixa Visió al COOOC 

Presentem el llibre ‘Optometria holística’ a Lleida 

Col·laborem amb la campanya ‘A la revetlla cal tenir ull’ de l’IMO 

El COOOC, al Senegal 

Juliol Ja tens l’app del COOOC? 

Descarrega’t el material de la campanya de protecció solar infantil 

El COOOC tanca l’1 al 15 d’agost 

Curs de Contactologia clínica per l’Institut Barraquer  

S’apropa la propera edició del SILMO 

Oferta formativa del COOOC del setembre al desembre 
Curs L{mpada d’escletxa a Barcelona 
Curs Protocol b{sic de l’avaluació de la visió binocular 
Curs Còrnia irregular. Maneig i adaptació de lents de contacte 
Curs Protocol d’adaptació de lents esclerals 
Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals  
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MES TEMA 

Juliol Cursos per aprofundir en Visió Infantil 

Curs ‘Ambliopies refractives en població infantil’ 

Curs ‘Optometria i ter{pia visual en disfuncions binoculars acomodatives 
no estr{biques. Diagnòstic i tractament’ 
Postgrau d’expert Universitari en Optometria Clínica  

S’aprova el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 

Vine a la presentació de lllibre ‘Optometria holística’ a Girona 

L’òptica Oliver celebra el seu cent aniversari 

El COOOC és convidat a la presentació dels informes de la Central de 
Resultats 
El president del COOOOC assisteix a la presentació de l’Anuari 21015 a la 
Inactiva per a la Reforma horària 

Agost El president del Col·legi dedica unes paraules al dr. Barraquer 

El Gospel Optometrist Choir torna amb les piles carregades 

Ja tens l’app del COOOC? 

S’apropa la propera edició del SILMO 

Oferta formativa del COOOC del setembre al desembre 

Curs L{mpada d’escletxa a Barcelona 

Curs Protocol b{sic de l’avaluació de la visió binocular 

Curs Còrnia irregular. Maneig i adaptació de lents de contacte 

Curs Protocol d’adaptació de lents esclerals 

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Girona 
Cursos per aprofundir en Visió Infantil 

Curs ‘Ambliopies refractives en població infantil’ 

Curs ‘Optometria i ter{pia visual en disfuncions binoculars acomodatives 
no estr{biques. Diagnòstic i tractament’ 
Postgrau d’Expert Universitari en Optometria Clínica 

El COOOC signa un conveni amb Zenit Hotels 

Vine a la presentació de llibre ‘Optometria holística’ a Girona 

Setem. El COOOC, la FOOT i l’ACOTV entreguen el Premi al Millor Optometrista de 
l’Any a José Manuel Gonz|lez-Méijome 

Vine al COOOC a celebrar el Dia Mundial de la Visió 

S’inaugura Salamanca Refractiva 

Ja et pots apuntar al XII Forum de Contactologia 

Obert el termini d’inscripció per les Jornades Clíniques del CNOO 

Jornades temàtiques de la FOOT 

Ja et pots inscriure a les I Jornades Volcàniques de la Visió 

Curs d’Estrabismes de l’adult i del nen amb baixa visió de l’IMO 

Curs ‘El joc com a eina d’estimulació neurocognitiva’ de l’ACOTV 

Curs Estrabismes no comitants de l’ACOTV 

Curs Còrnia irregular. Maneig i adaptació de lents de contacte 

Curs Protocol d’adaptació de lents esclerals 

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Barcelona  

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Girona 
Curs sobre el Fons d’ull a Barcelona 

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Tarragona 
L’òptic optometrista Javier Rojas aconsegueix el Diplomate de Còrnia, Lents de 
Contacte i Tecnologia Refractives de l’Acadèmia Americana d’Optometria 
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MES TEMA 

Setem. Conferències sobre visió artificial a l’IMO 

Se celebra la tercera edició de les Jornades ‘Reinventant comercialment 
l’òptica’ 

S’apropa l’Oh! eyewear 

Concert solidari Toca un blues pel Sàhara II 

Octub. El COOOC guanya el Premi a la Superactivitat Més Innovadora de la Festa 
dels Súpers 

Suma’t a la campanya Visió i Aprenentatge! 

COOOCtel sobre filtres per a Baixa Visió 

Jornada de lents oftàlmiques per a professionals de la FOOT 

Curs sobre el Fons d’ull a Barcelona 

S’inaugura Salamanca Refractiva 

Ja et pots apuntar al XII Forum de Contactologia 

Obert el termini d’inscripció per les Jornades Clíniques del CNOO 

Ja et pots inscriure a les I Jornades Volcàniques de la Visió 

Curs ‘El joc com a eina d’estimulació neurocognitiva’ de l’ACOTV 

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Girona 

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Tarragona 

Coneix l’ONG Ocularis 

Fira d’entitats de l’Associació de Diabètics de Catalunya 

El president del COOOC obre les Jornades ‘Reinventant comercialment 
l’òptica’ 

Nove. El COOOC organitza les I Jornades Volcàniques de la Visió 

El Col·legi assisteix al sopar solidari la Nit dels Ulls del Món 

T’esperem al Sopar de Santa Otília! 

Assemblea General Ordinària - Desembre 

Curs sobre desenvolupament motor a l’ACOTV 

Cursos del COOOC pel 1er trimestre del 2017 

Curs sobre topografia corneal al Col·legi 

Curs sobre la L{mpada d’escletxa a Girona 

Curs sobre el Fons d’ull a Barcelona 

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Tarragona 

Inspeccions SGAE en establiments d’òptica i optometria 

Enviem una nota de premsa pel Dia Mundial de la Diabetis 

BE-OPTICAL, un projecte europeu per al desenvolupament de noves 
tecnologies òptiques o fotòniques 

Visión y Vida presenta els resultats de l’estudi ‘Estat de la Salut Infantil a 
Espanya’ 

El Col·legi col·labora amb la Fundació Etnia 

Dese. Es convoquen els Premis Visió amb Futur del COOOC 

S’aproven per unanimitat els pressupostos pel 2017 

Celebrem Santa Otília 

Obert el procés d’inscripció per al congrés de la SIODEC 

Ja et pots inscriure al curs online sobre les últimes investigacions en salut 
visual de l’OPTOM 

Curs Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals a 
Lleida 
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MES TEMA 

Dese. Curs ORTO-K 

Cursos del COOOC pel 1er trimestre del 2017 

Curs ‘Eines de comunicació en els centres òptics i de TV’ 

Curs sobre topografia corneal al Col·legi 

Curs sobre la L{mpada d’escletxa a Girona 

Es manté l’IVA de les ulleres graduades 

Inspeccions SGAE en establiments d’òptic i optometria (informació 
actualitzada) 

El COOOC acull de nou la presentació de Brain VT 

Se celebra la Jornada sobre el Protocol d’Istanbul 

Presentació de la solució Iristea al COOOC 

Sergio Carballo, nou delegat de TOPCON 
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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 11 de gener Cursos per aprofundir en Baixa Visió 

Formació 14 de gener S'esgoten les places pel curs Examen 

optomètric en la baixa visió 

Formació 15 de gener Curs Lents de contacte Javi Rojas 

Formació 22 de gener Curs Fons d'ull a Girona 

Formació 

Formació 

26 de gener 

29 de gener 

Curs Lents de contacte Javi Rojas 

DATA MODIFICADA Xerrada sobre 

cataracta i glaucoma a Tarragona 

Febrer Formació 1 de febrer Curs Optometria pediàtrica Tarragona 

Formació 2 de febrer Curs Lents de contacte Javier Rojas 

A. Col·legial 

 

A. Col·legial 

A. Col·legial 

5 de febrer 

 

8 de febrer 

9 de febrer 

Conveni COOOC, Creu Roja i Fundación 

Privada de la Visión 

Vols sorprendre els teus pacients? 

Enquesta sobre formació continuada 

 Formació 9 de febrer S'esgoten les places per la xerrada sobre 

cataracta i glaucoma a Tarragona 

 A. Col·legial 10 de febrer Ja has demanat els materials de la 

campanya? 

 A. Col·legial 12 de febrer ÚLTIMA OPORTUNITAT: No et quedis 

sense els materials de la nova campanya 

 Formació 12 de febrer Curs sobre problemes d'aprenentatge de la 

dra. Agrafojo 

 Formació 15 de febrer Curs Fons d'ull a Girona 

 A. Col·legial 19 de febrer Convocatòria de 4 beques 

 A. Col·legial 23 de febrer El COOOC col·labora en la Setmana Mundial 

del Glaucoma de l'IMO. Hi participes? 

 Formació 24 de febrer Curs Làmpada d'escletxa a Lleida 

 Formació 24 de febrer Reedició curs sobre l'escolta 
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MES TIPUS DATA TEMA 

Febrer Formació 26 de febrer Curs Optometria pediàtrica Tarragona -  

RECORDATORI 

Març Formació 1 de març FORMACIÓ Corba de desenfocament a 

Barcelona 

A. Col·legial 7 de març Vols venir a la presentació oficial 

d'OKVision? 

A. Col·legial 8 de març Unitat de diagnòstic precoç del Glaucoma 

Fundació IMO 

Formació 9 de març AVÍS FORMACIÓ Tècniques de rehabilitació 

en Baixa Visió 

Formació 15 de març FORMACIÓ Corba de desenfocament a 

Barcelona 

Formació 22 de març Curs Làmpada d'escletxa a Lleida 

Formació 24 de març AVIS FORMACIÓ - Reedició curs sobre 

l'escolta 

Oci i cultura 29 de març No et perdis la VII Cursa Intercol·legial 

Sabadell Professional 

Formació 30 de març NOU CURS Iniciació a l'ortoqueratologia 

Abril A. Col·legial 4 d’abril CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 

ORDINÀRIA - ABRIL 

Formació 5 d’abril S'acaben les places pel curs Tècniques de 

rehabilitació visual 

Formació 6 d’abril FORMACIÓ Optometria pediàtrica a Girona 

Formació 8 d’abril Curs sobre topografia de TOPCON al 

COOOC 

Formació 11 d’abril Conferències del dr. Vivar al COOOC 

Formació 12 d’abril Curs d'Òptica Oftàlmica a Barcelona 

Formació 13 d’abril S'acaben les places pel curs de TOPCON 

A. Col·legial 13 d’abril Correspondència estudis Grau-

Diplomatura 

Oci i cultura 14 d’abril Vine a la presentació del llibre 'Optometria 

holística'! 

Formació  18 d’abril S'acaben les places pel curs d'optometria 

pediàtrica a Girona 

A. Col·legial 18 d’abril Xerrada informativa Màster Optometria i 

Ciències de la Visió 

A. Col·legial 19 d’abril Vine a la presentació del llibre 'Optometria 

holística'! 

Formació 21 d’abril Curs sobre cirurgia de cataracta de 

l'Institut Barraquer 

Formació 22 d’abril Es necessiten nous avaluadors per a 

l'acreditació d'activitats de formació 
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MES TIPUS DATA TEMA 

Abril A. Col·legial 26 d’abril CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA – ABRIL 

Formació 27 d’abril NOU CURS Iniciació a l'ortoqueratologia 

Maig Formació 4 de maig Curs d'òptica oftàlmica a Girona 

Formació 10 de maig Curs Lents de contacte Javier Rojas a 

Tarragona 

Formació 11 de maig  NOU CURS Iniciació a l'ortoqueratologia 

Formació 12 de maig Curs d'Òptica Oftàlmica a Barcelona 

Formació 13 de maig NOU CURS Iniciació a l'ortoqueratologia 

A. Sanitari 18 de maig ALERTA SANITÀRIA - Retirada de la 

solució oftàlmica Lubristil 

A. Col·legial 24 de maig Enquesta sobre formació continuada 

A. Col·legial 25 de maig I Jornades Volcàniques de la Visió - 11 i 12 

de juny 

Formació 26 de maig Curs sobre Màcula per l'Institut Barraquer 

Formació 27 de maig Curs Lents de contacte Javier Rojas a 

Tarragona 

A. Col·legial 30 de maig Campanya 'A la revetlla cal tenir ull' 

Juny Formació 1 de juny Curs Lents de contacte Javier Rojas a 

Tarragona 

Formació 1 de juny Curs d'òptica oftàlmica a Girona 

Formació 7 de juny Curs Psicologia de la Baixa Visió 

Formació 10 de juny Curs Lents de contacte Javier Rojas a 

Tarragona 

Formació 13 de juny Curs Psicologia de la Baixa Visió 

Formació 14 de juny Reedició del curs d'Iniciació a la Baixa Visió 

A. Col·legial 17 de juny IMPORTANT - Criteris de derivació de 
pacients cap als serveis d’oftalmologia 

Formació 20 de juny Curs d'expert universitari en optometria 
clínica 

A. Col·legial 23 de juny Campanya protecció solar infantil 

Oci i cultura 27 de juny Vols provar a ballar salsa? 

A. Col·legial 28 de juny Descarrega't el material de la campanya de 
protecció solar infantil 

Formació 29 de juny Xerrada sobre Actualització en el control 
de miopia amb lents de contacte 

Juliol Oci i cultura 5 de juliol Vols provar a ballar salsa? Segona sessió! 
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MES TIPUS DATA TEMA 

Juliol Formació 6 de juliol Reedició del curs d'Iniciació a la Baixa Visió 

A. Col·legial 7 de juliol Descarrega't el material de la campanya de 

protecció solar infantil 

Formació 11 de juliol Xerrada sobre Farmaco-vigilància ocular i 

atenció visual 

A. Col·legial 14 de juliol Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa: 

oferta de feina 

A. Col·legial 15 de juliol Vacances Estiu 2016 

Formació 18 de juliol Xerrada sobre Farmaco-vigilància ocular i 
atenció visual 

Formació 22 de juliol ALERTA Reserva’t el 5 de setembre per 
assistir a un acte excepcional al COOOC 

Formació 25 de juliol Cursos per aprofundir en Visió Infantil 

Formació 28 de juliol Curs sobre la làmpada d'escletxa a 
Barcelona 

Agost Formació 23 d’agost Curs sobre la làmpada d'escletxa a 

Barcelona 

Formació 24 d’agost IMPORTANT Conferència dr. Donald Korb 

al COOOC 

Formació 25 d’agost Curs Optometria i TV en disfuncions 

binoculars acomodatives no estràbiques 

Formació 26 d’agost Curs Protocol bàsic de l'avaluació de la 

visió binocular 

Formació 29 d’agost Curs Còrnia irregular. Maneig i adaptació 

LC - Girona 

A. Col·legial 30 d’octubre Vine a la presentació del llibre 'Optometria 

holística' a Girona 

Setembre Formació 1 de setembre Curs sobre la làmpada d'escletxa a 

Barcelona 

Formació 6 de setembre Curs Principis en el tractament optomètric 

de les disfuncions visuals (BCN) 

Formació 7 de setembre Curs Protocol bàsic de l'avaluació de la 

visió binocular 

Formació 8 de setembre Curs Ambliopies refractives en població 

infantil 

Formació 12 de 

setembre 

Curs Estrabismes: endotropies i exotropies 

en nens 

Formació 13 de 

setembre 

Curs Protocol d'adaptació de lents esclerals 

Formació 15 de 

setembre 

Curs Protocol bàsic de l'avaluació de la 

visió binocular 

Formació 19 de 

setembre 

Curs Principis en el tractament optomètric 

de les disfuncions visuals (BCN) 

Formació 20 de 

setembre 

Curs Còrnia irregular. Maneig i adaptació 

LC – Girona 



 

45 
 

MES TIPUS DATA TEMA 

Setembre Formació 22 de 

setembre 

Jornades temàtiques de la FOOT 

Octubre Formació 4 d’octubre Curs Còrnia irregular. Maneig i adaptació 

LC - Girona 

Formació 6 d’octubre Curs Protocol d'adaptació de lents esclerals 

A. Formació 7 d’octubre I Jornades Volcàniques de la Visió - 19 i 20 
de novembre 

A. Col·legial 10 d’octubre Vine a l'estand del COOOC a la Festa dels 
Súpers (22 i 23 d'octubre)! 

Formació 11 d’octubre Coneix RetinaLyze a la seu del COOOC 

A. Col·legial 13 d’octubre Dia Mundial de la Visió - 13 d'octubre 2016 

Formació 14 d’octubre Curs Principis en el tractament optomètric 
de les disfuncions visuals (BCN) 

Formació 17 d’octubre S'anul·la la xerrada de RetinaLyze 

A. Col·legial 18 d’octubre Vine a l'estand del COOOC a la Festa dels 
Súpers (22 i 23 d'octubre)! 

A. Col·legial 21 d’octubre Suma't a la Campanya Visió i Aprenentatge! 

A. Col·legial 21 d’octubre Vine a l'estand del COOOC a la Festa dels 
Súpers (22 i 23 d'octubre)! 

A. Col·legial 25 d’octubre Jornades de muntures a la FOOT 

A. Col·legial 26 d’octubre I Jornades Volcàniques de la Visió - 19 i 20 
de novembre 

Formació 27 d’octubre Curs Principis en el tractament optomètric 
de les disfuncions visuals (BCN) 

Novembre Formació 4 de 
novembre 

Curs Fons d'ull a Barcelona 

A. Col·legial 7 de 
novembre 

I Jornades Volcàniques de la Visió - 19 i 20 
de novembre 

Formació 9 de 
novembre 

S'esgoten les places pel curs Problemes 
d'aprenentatge en el procés de 
lectoescriptura 

A. Col·legial 14 de 
novembre 

I Jornades Volcàniques de la Visió - 19 i 20 
de novembre 

Formació 15 de 
novembre 

Curs Principis en el tractament optomètric 
de les disfuncions visuals (TGN) 

A. Col·legial 21 de 
novembre 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA - DESEMBRE 

Formació 22 de 
novembre 

Curs Fons d'ull a Barcelona 

Formació 25 de 
novembre 

Curs Principis en el tractament optomètric 
de les disfuncions visuals (TGN) 

Formació 28 de 
novembre 

Curs sobre la làmpada d'escletxa a Girona 

Desembre 
 

Oci i cultura 1 de 
desembre d 
 
 
e desembre 

Vine al Sopar de Santa Otília! Vine al Sopar 
de Santa Otília! 
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Per tant, durant el 2016 es van enviar un total de 129 avisos, de les següents 
temàtiques: 
 

 Avís col·legial: 38 
 Avís Formació: 83 
 Oci i Cultura: 7 
 Avís Sanitari: 1 

 
 
Al llarg del primer semestre del 2016, els avisos es van distribuir de la següent 
manera:  
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A. Col·legial A. Formació Oci i cultura A. Sanitari

MES TIPUS DATA TEMA 

Desembre 
 

A. Col·legial 2 de 
desembre 

Comunicat sobre les inspeccions de l'SGAE 
en establiments d'òptica i optometria 

A. Col·legial 5 de 
desembre 

Presentació BRAIN VT al COOOC - 13 de 
desembre 

Formació 7 de 
desembre 

Curs Eines de comunicació en els centres 
òptics i de TV 

Oci i cultura 14 de 
desembre 

Vine al Sopar de Santa Otília! 

Formació 16 de 
desembre 

Curs sobre topografia corneal 

Formació 22 de 
desembre 

Curs Principis en el tractament optomètric 
de les disfuncions visuals (LLEIDA) 

Formació 23 de 
desembre 

Cursos Primer Trimestre 2017 

A. Col·legial 27 de 
desembre 

Presentació d'Iristea al COOOC 

Formació 28 de 
desembre 

Curs sobre la làmpada d'escletxa a Girona 

Formació 29 de 
desembre 

Curs sobre topografia corneal 
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Pel que fa al segon semestre de 2016, els avisos que es van enviar 
van ser: 
 

 
 
 
 
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 APP col·legial 
 

 
Amb l’objectiu d’establir una comunicació més directa i efectiva, el COOOC ha creat 
una app disponible per tots els dispositius mòbils –tant per al sistema operatiu 
Android com iOS.  
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L’app –que es pot trobar en Google Play o en App Store sota el 
nom ‘COOOC’- recull les informacions relacionades amb el Col·legi les quals es 
distribueixen en diferents apartats: 
 

 COOOC, el nostre col·legi, on podem trobar la informació institucional, el 
recull de les memòries i els estatuts. També podem accedir al contacte 
directe amb el COOOC 

 Agenda, presenta tant les formacions com dels esdeveniments del Col·legi 
 Notificacions. Aquesta opció ens permet enviar avisos quan es publiqui 

nova informació a l’app  
 Notícies i publicacions. Apareixen les notícies tant del Col·legi com del 

nostre sector. També és una eina per llegir la premsa generalista  
 Directori, on estan disponibles els diferents llistats (òptiques autoritzades 

pel Departament de Salud; cercador d’òptiques del COOOC; llistat 
d’especialistes en Visió Infantil i/o Ter{pia Visual; i, llistat d’especialistes en 
Baixa Visió) 

 Borsa de treball i anuncis, que permet un accés directe al llistat d’anuncis 
del Col·legi (ofertes de feina, demandes, compra/venda, mobiliari i 
traspassos) 

 Reflexió i debat. Es podran generar grups de debat per discutir sobre 
diferents qüestions de la nostra professió. 

 Salut visual. Ens adreça a les principals campanyes de comunicació 
impulsades pel Col·legi 

 Avantatges i descomptes  
 Connecta’t al COOOC, a través del qual es pot accedir a les xarxes socials del 

Col·legi 
 

1.7 Xarxes socials 
 
1.7.1 Facebook 
 
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.  
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Al llarg del 2016, la pàgina de Facebook del COOOC ha 
experimentat un creixement de seguidors del 22,7%, passant dels 1350 seguidors 
als 1656 seguidors.  
 
Dels usuaris de Facebook, el 70% són dones i el 30%, homes, i es distribueixen en la 
següent franja d’edat:  
 
 

 
 

 
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. Tot i això, s’ha de 
destacar que al llarg del 2016 s’ha aconseguit augmentar el percentatge de públic 
més adult (35-44 anys i 45-54 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 38 
2. Perú 24 
3. Portugal 12 
4. Argentina 10 
5.Itàlia 10 
6. Costa Rica 9 
7. Algèria 8 
8. Brasil 8 
9. Andorra 7 
10. Colòmbia 6 

 
En relació a les ciutats, les 10 primeres són: 
 

CIUTAT SEGUIDORES 
1. Barcelona 352 
2. Terrassa 79 
3. Sabadell 33 
4. Girona 33 
5. Hospitalet de Ll. 31 
6. Lleida 27 
7. Manresa 26 
8. Madrid 23 
9. Tarragona 21 
10. Badalona  20 
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Aquests són alguns dels posts més destacats: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemple post 1 

Exemple post 2 

Exemple post 3 
Exemple post 4 

Exemple post 5 

Exemple post 6 
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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 p{gina 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... 
 

 
1.7.2 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... 
 
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...- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exemple piulada 1 

Exemple piulada 2 
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Exemple piulada 3 

  

 

1.8 Notes de Premsa 
 
Al 2016, s’han enviat un total de vuit notes de premsa, a mitjans tant del sector com 
generalistes: 
 

 El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya desenvolupa una 
aplicació capaç de reduir els símptomes de la síndrome visual 
informàtica, que es va enviar el 17 de març, una vegada acabada la roda de 
premsa.  

o Versió en català (PDF) 
o Versió en castellà (PDF) 

 
 El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya és nomenat 

Cooperador de Mèrit per l’Institut Barraquer, que es va enviar el 2 de 
juny. 

o Versió en català (PDF) 
o Versió en castellà (PDF) 

 
 L’òptic optometrista mollerussenc Manuel Roure presenta el llibre 

‘Optometria holística’ a Lleida, que es va enviar el 3 de juny. 
o Versió en català (PDF) 
o Versió en castellà (PDF) 

 
 El 98% dels infants no utilitza ulleres de sol, que es va enviar el 28 de 

juny en el marc de la campanya de protecció solar infantil amb la 
col·laboració de la Creu Roja. 

o Versió en català (PDF)   
o Versió en castellà (PDF) 
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http://www.coooc.cat/fotos/El%20Col%C2%B7legi%20d'%C3%92ptics%20de%20Catalunya%20desenvolupa%20una%20aplicaci%C3%B3%20capa%C3%A7%20de%20reduir%20els%20s%C3%ADmptomes%20de%20la%20s%C3%ADndrome%20visual%20inform%C3%A0tica%20(1).pdf
http://www.coooc.cat/fotos/El%20Col%C2%B7legi%20d'%C3%92ptics%20de%20Catalunya%20desarrolla%20una%20aplicaci%C3%B3n%20capaz%20de%20reducir%20los%20s%C3%ADntomas%20del%20s%C3%ADndrome%20visual%20inform%C3%A1tico%20(2).pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20Col%C2%B7legi%20Oficial%20d'%C3%92ptics%20Optometristes%20de%20Catalunya%20%C3%A9s%20nomenat%20Cooperador%20de%20M%C3%A8rit%20per%20l'Institut%20Barraquer.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20Col%C2%B7legi%20Oficial%20d'%C3%92ptics%20Optometristes%20de%20Catalunya%20es%20nombrado%20Cooperador%20de%20M%C3%A9rito%20por%20el%20Instituto%20Barraquer.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20L'%C3%B2ptic%20optometrista%20mollerussenc%20presenta%20el%20llibre%20Optometria%20hol%C3%ADstica.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20%C3%B3ptico%20optometrista%20Manuel%20Roure%20presenta%20el%20libro%20Optometr%C3%ADa%20hol%C3%ADstica%20en%20Lleida.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%2098%20per%20cent%20dels%20infants%20no%20utilitza%20ulleres%20de%20sol.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%2098%20por%20ciento%20de%20los%20ni%C3%B1os%20no%20utiliza%20gafas%20de%20sol.pdf
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 El dr. Korb proposa la creació i la inclusió de la figura 
dels higienistes oculars dins del sistema de salut visual, enviada el 6 de 
setembre arran de la conferència que el dr. Korb va oferir al COOOC.  

o Versió en català (PDF) 
o Versió en castellà (PDF) 

 
 El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya alerta sobre 

l’augment d’ofertes low cost, que es va enviar el 23 de setembre.  
o Versió en català (PDF) 
o Versió en castellà (PDF) 

 
 El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya guanya el Premi 

a la Superactivitat més innovadora de la Festa dels Súpers, que es va 
enviar el dia següent després de la Festa dels Súpers (24 d’octubre). 

o Versió en català (PDF) 
o Versió en castellà (PDF) 

 
 Els òptics optometristes, professionals sanitaris claus en la detecció de 

l’ull diabètic, que es va enviar l’11 de novembre en el marc del Dia Mundial 
de la Diabetis. 

o Versió en català (PDF) 
o Versió en castellà (PDF) 

 

 
1.8 Aparicions als mitjans de comunicació 
Les principals aparicions als mitjans de comunicació durant l’any 2016 han estat 
(veure següent pàgina)

http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20dr.%20Korb%20proposa%20la%20creaci%C3%B3%20i%20la%20inclusi%C3%B3%20de%20la%20figura%20dels%20higienistes%20oculars%20dins%20del%20sistema%20de%20salut%20visual.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20dr.%20Korb%20propone%20la%20creaci%C3%B3n%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20de%20la%20figura%20de%20los%20higienistas%20oculares%20dentro%20del%20sistema%20de%20salut%20visual.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20Col%C2%B7legi%20Oficial%20d'%C3%92ptics%20i%20Optometristes%20de%20Catalunya%20alerta%20sobre%20l'augment%20d'ofertes%20low%20cost.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20Col%C2%B7legi%20Oficial%20d'%C3%92ptics%20i%20Optometristes%20de%20Catalunya%20alerta%20sobre%20el%20aumento%20de%20ofertas%20low%20cost.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20Col%C2%B7legi%20Oficial%20d'%C3%92ptics%20Optometristes%20de%20Catalunya%20guanya%20el%20Premi%20a%20la%20Superactivitat%20m%C3%A9s%20innovadora%20de%20la%20Festa%20dels%20S%C3%BApers.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20El%20Col%C2%B7legi%20Oficial%20d'%C3%92ptics%20Optometristes%20de%20Catalunya%20gana%20el%20Premio%20a%20la%20Superactividad%20m%C3%A1s%20innovadora%20de%20la%20Festa%20dels%20S%C3%BApers.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20Els%20%C3%B2ptics%20optometristes,%20professionals%20sanitaris%20claus%20en%20la%20detecci%C3%B3%20de%20l%E2%80%99ull%20diab%C3%A8tic.pdf
http://www.coooc.cat/fotos/NdP%20Los%20%C3%B3pticos%20optometristas,%20profesionales%20sanitarios%20claves%20en%20la%20detecci%C3%B3n%20del%20ojo%20diab%C3%A9tico.pdf
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

1 7 de gener Cursos para profundizar en Baja Visión LookVision http://bit.ly/2naEytu  
2 - Cursos para profundizar en Baja Visión LookVision http://bit.ly/2mTM9dV  
3 8 de gener Cursos para profundizar en Baja Visión Optimoda http://bit.ly/2nUGNkD  
4 26 de gener Entrevista sobre la SVI RAC1: 14 15  
5 4 de febrer Realidad virtual, salud visual y educación Radio Rubí http://bit.ly/2mXpChm  
6 1er trim.  Resposta a pregunta en la secció 'Mesa redonda' Optimoda  

7 9 de febrer 
El difícil acceso a la sanidad fuera de la cartera de servicios 
públicos 

Eldiario.es http://bit.ly/2o8k83g  

8 10 de febrer Entrevista sobre mòbils i tablets al president 
Catalunya Radio: La 

Tribu 
- 

9 16 de febrer 
Revisen gratis la vista als mil nenes d'escoles i instituts de la 
Mariola 

El Segre http://bit.ly/2ng8BBF  

10 16 de febrer 
Revisen gratis la vista als mil nenes d'escoles i instituts de la 
Mariola 

Elsegre.com http://bit.ly/2o8cxlv  

11 16 de febrer 
Revisiones de vista gratis a más de 1.000 alumnos de centros de 
la Mariola 

La Mañana http://bit.ly/2nqLBAf  

12 29 de febrer Entrevista a Juan Carlos Viñuela sobre La Marioña Lleida TV http://bit.ly/1fPxQPS  
13 9 de març Lo que los ordenadores hacen a nuestros ojos y cómo evitarlo La Vanguardia http://bit.ly/2ng7vG4  

14 10 de març 
Especialistas ponen en duda la eficiacia de las lentes que frenan 
la miopía 

La Vanguardia http://bit.ly/2nqOOQw  

15 10 de març 
Especialistas ponen en duda la eficiacia de las lentes que frenan 
la miopía 

El Periódico http://bit.ly/2nqK11c  

16 10 de març 
Especialistas ponen en duda la eficiacia de las lentes que frenan 
la miopía 

El Dia http://bit.ly/2nGghOk  

17 10 de març 
Especialistas ponen en duda la eficiacia de las lentes que frenan 
la miopía 

El Confidencial http://bit.ly/2mXv5EO  

18 10 de març 
Especialistas ponen en duda la eficiacia de las lentes que frenan 
la miopía 

El Independiente http://bit.ly/2mXHB7i  

19 10 de març 
Especialistas ponen en duda la eficiacia de las lentes que frenan 
la miopía 

Republica http://bit.ly/2nfYzk2  

20 10 març 
Especialistas ponen en duda la eficiacia de las lentes que frenan 
la miopía 

Agencia EFE - 

     

http://bit.ly/2naEytu
http://bit.ly/2mTM9dV
http://bit.ly/2nUGNkD
http://bit.ly/2mXpChm
http://bit.ly/2o8k83g
http://bit.ly/2ng8BBF
http://bit.ly/2o8cxlv
http://bit.ly/2nqLBAf
http://bit.ly/1fPxQPS
http://bit.ly/2ng7vG4
http://bit.ly/2nqOOQw
http://bit.ly/2nqK11c
http://bit.ly/2nGghOk
http://bit.ly/2mXv5EO
http://bit.ly/2mXHB7i
http://bit.ly/2nfYzk2
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

21 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Europa Press 
 
http://bit.ly/2mXuAuw 

22 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Europa Press http://bit.ly/2mXuAuw  

23 17 de març Presentación de la aplicación OKVision (Video) Europa Press http://bit.ly/2mTGS6o  

24 17 de març 
Optometristas recomiendan descansar la vista se se trabaja con 
pantallas 

Europa Press http://bit.ly/2mTGS6o  

25 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales Europa Press http://bit.ly/2mvOYXi  

26 
17 de març 

Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático Europa Press 

http://bit.ly/2mvM2tL  

27 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Diario Siglo XXI http://bit.ly/2nqVKNi  

28 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Telecinco http://bit.ly/2naCLVf  

29 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Bolsa Manía http://bit.ly/2nqPRzE  

30 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

La voz libre http://bit.ly/2naxcGe  

31 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Ecodiario.es 
(Economista) 

http://bit.ly/2nV1NYy  

32 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

El Economista http://bit.ly/2nV1NYy  

33 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Cronica de Cantabria http://bit.ly/2naIJ8x  

34 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Medicina TV http://bit.ly/2mvKlN2  

35 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Noticias de Navarra http://bit.ly/2mvJfAL  

36 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Heraldo http://bit.ly/2naG9iW  

37 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

ABC http://bit.ly/2mTLZ6r  

38 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales ABC http://bit.ly/2ng79z3  
     

http://bit.ly/2mXuAuw
http://bit.ly/2mXuAuw
http://bit.ly/2mXuAuw
http://bit.ly/2mTGS6o
http://bit.ly/2mTGS6o
http://bit.ly/2mvOYXi
http://bit.ly/2mvM2tL
http://bit.ly/2nqVKNi
http://bit.ly/2naCLVf
http://bit.ly/2nqPRzE
http://bit.ly/2naxcGe
http://bit.ly/2nV1NYy
http://bit.ly/2nV1NYy
http://bit.ly/2naIJ8x
http://bit.ly/2mvKlN2
http://bit.ly/2mvJfAL
http://bit.ly/2naG9iW
http://bit.ly/2mTLZ6r
http://bit.ly/2ng79z3
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

39 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

La voz digital http://bit.ly/2mTM6yT  

40 17 de març Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Fundación Española del 
Aparato Digestivo 

(FEAD) 
http://bit.ly/2nqQFoa  

41 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

ABC Sevilla http://bit.ly/2mvVi12  

42 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales ABC Sevilla http://bit.ly/2nUZnsU  

43 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

El Norte de Castilla http://bit.ly/2nMrmhj  

44 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales El Norte de Castilla http://bit.ly/2nGobHz  

45 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

El Comercio http://bit.ly/2mTVdzM  

46 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales El Comercio http://bit.ly/2nqMwAG  

47 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

La Rioja.com http://bit.ly/2naFpdu  

48 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales La Rioja.com http://bit.ly/2mTURZX  

49 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Infosalus - 

50 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

Diario Vasco http://bit.ly/2mvOlwV  

51 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales Diario Vasco http://bit.ly/2mXOVQm  
52 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales El Correo http://bit.ly/2nggvuM  

53 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

El Correo http://bit.ly/2ngdpH8  

54 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales La Voz digital http://bit.ly/2ngmbVt  

55 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Interbusca http://bit.ly/2mTQPAB  

56 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Lainformación.com http://bit.ly/2nV3VPV  

57 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Yahoo https://yhoo.it/2mvHq6R  

58 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

La Vanguardia http://bit.ly/2mXNXmZ  

http://bit.ly/2mTM6yT
http://bit.ly/2nqQFoa
http://bit.ly/2mvVi12
http://bit.ly/2nUZnsU
http://bit.ly/2nMrmhj
http://bit.ly/2nGobHz
http://bit.ly/2mTVdzM
http://bit.ly/2nqMwAG
http://bit.ly/2naFpdu
http://bit.ly/2mTURZX
http://bit.ly/2mvOlwV
http://bit.ly/2mXOVQm
http://bit.ly/2nggvuM
http://bit.ly/2ngdpH8
http://bit.ly/2ngmbVt
http://bit.ly/2mTQPAB
http://bit.ly/2nV3VPV
https://yhoo.it/2mvHq6R
http://bit.ly/2mXNXmZ
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

59 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales Dale al play http://bit.ly/2mvTUvt 
60 17 de març Presentación de la aplicación OKVision (Video) Dale al play http://bit.ly/2nr3xus 
61 17 de març Presentació app OKVision Bié http://bit.ly/2o8lEmj 

62 17 de març 
Desarrollan una aplicación capaz de reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Visuali http://bit.ly/2mXXR8e 

63 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

El Diario Montañés http://bit.ly/2nr3PBV 

64 17 de març 
OKVision, una app para reducir los síntomas del síndrome 
visual informático 

El Diario Montañés http://bit.ly/2naEauS 

65 17 de març 
OKVision, una app para reducir los síntomas del síndrome 
visual informático 

La Verdad http://bit.ly/2mw01zY 

66 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

La Verdad http://bit.ly/2mTP2eS 

67 17 de març 
OKVision, una app para recir los síntomas del sindrome visual 
informático 

Las Provincias http://bit.ly/2nGguRE 

68 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

Las Provincias http://bit.ly/2nGw13S 

69 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales Hoy http://bit.ly/2mXYe2C 

70 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

Hoy http://bit.ly/2ng90Ee 

71 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales Ideal http://bit.ly/2ngj0gI 

72 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

Ideal http://bit.ly/2nGyI5B 

73 17 de març OKVision, una app para reducir las molestias visuales Sur.es http://bit.ly/2nGBHei 

74 17 de març 
Crean una app para reducir síntomas del síndrome visual 
informático 

Sur.es http://bit.ly/2mU7ZOv 

75 17 de març Buena alimentación, clave para producir con más eficiencia Opinion.com http://bit.ly/2nMl5T0 

76 18 de març 
OKVision', la aplicación que reduce los síntomas del síndrome 
visual 

iSanidad http://bit.ly/2nriMUf 

77 18 de març 
OKVision, una aplicación para reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

Diario médico http://bit.ly/2o8u0KA 

78 18 de març 
OKVision, una aplicación para reducir los síntomas del 
síndrome visual informático 

OPE medicina http://bit.ly/2ngleg4 

79 18 de març OKVision, una app para combatir el síndrome visual informático Dicen http://bit.ly/2mXV676 

http://bit.ly/2mvTUvt
http://bit.ly/2nr3xus
http://bit.ly/2o8lEmj
http://bit.ly/2mXXR8e
http://bit.ly/2nr3PBV
http://bit.ly/2naEauS
http://bit.ly/2mw01zY
http://bit.ly/2mTP2eS
http://bit.ly/2nGguRE
http://bit.ly/2nGw13S
http://bit.ly/2mXYe2C
http://bit.ly/2ng90Ee
http://bit.ly/2ngj0gI
http://bit.ly/2nGyI5B
http://bit.ly/2nGBHei
http://bit.ly/2mU7ZOv
http://bit.ly/2nMl5T0
http://bit.ly/2nriMUf
http://bit.ly/2o8u0KA
http://bit.ly/2ngleg4
http://bit.ly/2mXV676
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

80 18 de març El Colegio Catalán lanza una app en beneficio de la salud visual Optimoda http://bit.ly/1UL2sXY 
81 18 de març OKVision, una app para combatir el síndrome visual informático Makemefeel http://bit.ly/2nMxSVx 
82 18 de març Proteger nuestros ojos Medicina Nuclear http://bit.ly/2nggvuF 

83 20 de març Vista en forma 
Magazine (La 
Vanguardia) 

- 

84 22 de març 
L'«app» que redueix els efectes negatius d'ordinadors i mòbils a 
la vista 

Nació digital http://bit.ly/2nGyLP0 

85 22 de març Jordi Jubany: ¿Cuánto tiempo dedica tu familia a las pantallas? El Periódico http://bit.ly/2mU5hZA 
86 23 de març Secció aplicacions d'El Mon a RAC1 RAC1 http://bit.ly/2mvLvrW 

87 29 de març 
Una aplicación capaz de reducir los síntomas del síndrome 
visual informático 

Longitud de Onda http://bit.ly/2ngoVlV 

88 Abril És la paraòptica una solució per a l'òptica? Optimoda (nº193) http://bit.ly/2mvYlGJ 

89 5 d'abril 
K VISION, UNA APP PARA DESCANSAR LOS OJOS DE LA FATIGA 
DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Societat: DOCE http://bit.ly/2mUaEHY 

90 18 d'abril Entrevista a Ràdio Mataró Ràdio Mataró - 

91 18 d'abril 
El colegio catalán acoge la presentación de un libro sobre 
optometría holística 

Optimoda http://bit.ly/1SWuUSj 

92 Abril 
El Col·legi de Catalunya desarrolla una aplicación capaz de 
reducir los síntomas del síndrome visual informático 

La Gaceta http://bit.ly/2nMI68v 

93 22 d'abril Entrevista a Ràdio Estel Ràdio Estel - 
94 Maig OKVision, una app del COOOC para combatir el SVI LookVision http://bit.ly/2naFb6f 

95 5 de maig 
Manuel Roure desvetlla l'evolució de l'optometria clàssica a 
l'holística en una nova publicació 

Territoris http://bit.ly/2mw7zmn 

96 Maig 
Un app colegial para smartphones, la nueva herramienta de 
comunicación del COOOC 

La Gaceta http://bit.ly/2nMC085 

97 Maig  OKVision La Gaceta http://bit.ly/2naY7Sx 

98 3 de juny 
Manuel Roure presenta el 'Llibre de text' sobre l'Optometria 
holística a Lleida 

Territoris http://bit.ly/2nraonK 

99 3 de juny 
Manuel Roure: "Hi ha problemes visuals que sols amb ulleres o 
lents no s'arreglen"  

Segre - 

100 3 de juny 
El Instituto Barraquer nombra al colegio catalán Cooperador de 
Mérito 

Optimoda http://bit.ly/2ngzfKt 

101 6 de juny El Instituto Barraquer nombra Cooperador de Mérito al COOOC Lookvision http://bit.ly/2nVf6rY 
102 6 de juny Oftalmólogos recomiendan "andar con ojo" en la verbena El Periódico http://bit.ly/2naUjjP 

http://bit.ly/1UL2sXY
http://bit.ly/2nMxSVx
http://bit.ly/2nggvuF
http://bit.ly/2nGyLP0
http://bit.ly/2mU5hZA
http://bit.ly/2mvLvrW
http://bit.ly/2ngoVlV
http://bit.ly/2mvYlGJ
http://bit.ly/2mUaEHY
http://bit.ly/1SWuUSj
http://bit.ly/2nMI68v
http://bit.ly/2naFb6f
http://bit.ly/2mw7zmn
http://bit.ly/2nMC085
http://bit.ly/2naY7Sx
http://bit.ly/2nraonK
http://bit.ly/2ngzfKt
http://bit.ly/2nVf6rY
http://bit.ly/2naUjjP
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

103 7 de juny Manuel Roure presenta el libro 'Optometria holística' en Lleida Optimoda http://bit.ly/2mvYpq0 

104 Juny 
El COOOC acoge la presentación del libro 'Optometria holística' 
de Manuel Roure 

La Gaceta http://bit.ly/2naHyWB 

105 28 de juny 
Ópticos optometristas alertan de que el 98% de los niños no 
utiliza gafas de sol 

Europa Press - Canal 
Infosalus 

http://bit.ly/2mvRop2 

106 28 de juny 
El 98% de los niños no utiliza gafas de sol, según Creu Roja y los 
optometristas 

Lainformación.com http://bit.ly/2mUdlcv 

107 28 de juny 
Ópticos optometristas alertan de que el 98% de los niños no 
utiliza gafas de sol 

Telecinco http://bit.ly/29acyzO 

108 28 de juny 
El 98% de los niños no utiliza gafas de sol, según Creu Roja y los 
optometristas 

Gente http://bit.ly/2nrcqEF 

109 28 de juny 
El 98% dels nens no utilitza ulleres de sol, segons Creu Roja i els 
optometristes  

Al dia (Europa Press) http://bit.ly/2o8Fdeg 

110 28 de juny 
El 98% dels nens no utilitza ulleres de sol, segons Creu Roja i els 
optometristes  

Vilaweb http://bit.ly/2nMxCFV 

111 28 de juny 
Ópticos optometristas alertan de que el 98% de los niños no 
utiliza gafas de sol 

Economista 
(EcoDiario.es) 

http://bit.ly/2mUgMjt 

112 28 de juny 
Ópticos optometristas alertan de que el 98% de los niños no 
utiliza gafas de sol 

Yahoo https://yhoo.it/2mw1bvl 

113 28 de juny 
Ópticos optometristas alertan de que el 98% de los niños no 
utiliza gafas de sol 

Diario Multimedia http://bit.ly/2o8sHLC 

114 29 de juny Entrevista telefònica en directe  COPE http://bit.ly/2nrhSHz 

115  
S'inicia una campanya per difondre la importància de protegir 
els ulls de les radiacions solars  

Social.cat http://bit.ly/2nGzNuc 

116 -  Vallés Visió Canal Digital  
117 - Campanya perquè els infants utilitzin ulleres de sol El Ter http://bit.ly/2mvZjTm 
118 Juny ¡Este verano no olvides ponerle las gafas de sol! Crecerfeliz.es http://bit.ly/29s50b0 
119 1 de juliol El 98% dels infants no utilitzen ulleres de sol Sant Cugat Entitats http://bit.ly/2nuxxWj 
120 1 de juliol Petits gestos per gaudir de les vacances ARA - Criatures http://bit.ly/2mXo1XY 

121 
3 de juliol 

Entrevista a l’Alfons sobre la campanya de protecció solar 
infantil 

Cadena SER - Radio 
Barcelona 

- 

122 5 de juliol El 98% de los niños no utiliza gafas de sol Optimoda http://bit.ly/2myFryL 

123 
6 de juliol 

Las gafas de sol hay que comprarlas en establecimientos de 
óptica 

Optimoda http://bit.ly/29hqKtz 

http://bit.ly/2mvYpq0
http://bit.ly/2naHyWB
http://bit.ly/2mvRop2
http://bit.ly/2mUdlcv
http://bit.ly/29acyzO
http://bit.ly/2nrcqEF
http://bit.ly/2o8Fdeg
http://bit.ly/2nMxCFV
http://bit.ly/2mUgMjt
https://yhoo.it/2mw1bvl
http://bit.ly/2o8sHLC
http://bit.ly/2nrhSHz
http://bit.ly/2nGzNuc
http://bit.ly/2mvZjTm
http://bit.ly/29s50b0
http://bit.ly/2nuxxWj
http://bit.ly/2mXo1XY
http://bit.ly/2myFryL
http://bit.ly/29hqKtz
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

124 Juliol 
Entrevista a l’Alfons sobre la campanya de protecció solar 
infantil 

Radio Lloret  

125 12 de juliol El 98% de los niños no utiliza gafas de sol LookVision http://bit.ly/2oc0eoo 

126 13 juliol 
Entrevista a l’Alfons Bielsa sobre la campanya de protecció solar 
infantil 

Radio Terrassa 
(Submarí) 

http://bit.ly/2nupfhg 

127 
9 d'agost 

Els òptics recomanen les ulleres de sol pels infants per evitar la 
radiació 

Canal Terrassa http://bit.ly/2nKtEgG 

128 
9 d'agost 

Els òptics recomanen les ulleres de sol pels infants per evitar la 
radiació 

Canal Terrassa http://bit.ly/2nKtEgG 

129  15 d'agost 
Manuel Roure ens porta una visió global de l'optometria en el 
seu darrer llibre, Optometria holística 

Vilaweb http://bit.ly/2ndOBhi 

130 16 d'agost 
Dinou garrotxins han solucionat els seus problemes de visió 
gràcies a Òptica Fluvià i Creu Roja Garrotxa 

Olot TV (web) http://bit.ly/2nKDvTQ 

131 16 d'agost 
Dinou garrotxins han solucionat els seus problemes de visió 
gràcies a Òptica Fluvià i Creu Roja Garrotxa 

Olot TV (TV) - 

132 27 d'agost Joaquim Barraquer, l'optimisme d'un home del Reinaixement ARA http://bit.ly/2nY9Pjd 
133 27 d'agost Joaquim Barraquer, l'optimisme d'un home del Reinaixement ARA http://bit.ly/2mXmQb7 
134 Juliol-Agost Manuel Roure presenta el libro 'Optometria holística'  LookVision http://bit.ly/2nY7eWp 
135 27 d'agost  Radio Mataró - 

136 Setembre 
El COOOC impilsa una campaña de protección solar infantil con 
la colaboración de Cruz Roja 

La  Gaceta http://bit.ly/2ndHyVZ 

137 3 de setembre Entrevista sobre OKVision Catalunya Ràdio http://bit.ly/2nju4JR 
138 5 de setembre Tenim els ulls preparats per les ulleres del futur? Catalunya Ràdio: Popap http://bit.ly/2nYgKcd 

139 12 de setembre 
La figura de los higienistas oculares debe incluirse en el sistema 
de salud visual 

Optimoda http://bit.ly/2nP5PET 

140 
14 de setembre 

El Dr. Kork propone incluir a los higienistas en el sistema de 
salut 

LookVision http://bit.ly/2nYdr4E 

141 26 de setembre Alerta amb les òptiques 'low cost' 
Cadena SER - Radio 

Barcelona 
http://bit.ly/2nP4PjU 

142 27 de setembre 
José Manuel González-Méijome gana el Premio Internacional a 
Optometría 2016 

La Vanguardia http://bit.ly/2nut2Lw 

143 27 de setembre 
José Manuel González-Méijome gana el Premio Internacional a 
Optometría 2016 

ABC http://bit.ly/2nP1WzP 

144 27 de setembre José Manuel González-Méijome, Optometrista de l'any El Món http://bit.ly/2nKGXhf 

http://bit.ly/2oc0eoo
http://bit.ly/2nupfhg
http://bit.ly/2nKtEgG
http://bit.ly/2nKtEgG
http://bit.ly/2ndOBhi
http://bit.ly/2nKDvTQ
http://bit.ly/2nY9Pjd
http://bit.ly/2mXmQb7
http://bit.ly/2nY7eWp
http://bit.ly/2ndHyVZ
http://bit.ly/2nju4JR
http://bit.ly/2nYgKcd
http://bit.ly/2nP5PET
http://bit.ly/2nYdr4E
http://bit.ly/2nP4PjU
http://bit.ly/2nut2Lw
http://bit.ly/2nP1WzP
http://bit.ly/2nKGXhf
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

145 27 de setembre 
Los optometristas advierten: no es oro todo lo que reluce en las 
ofertas de gafas 

Diari de Tarragona http://bit.ly/2nYwCeX 

146 28 de setembre  Ràdio COPE Tarragona http://bit.ly/2n0KAvO 
147 28 de setembre Los ópticos catalanes denuncian el aumento de ofertas low cost Optimoda http://bit.ly/2myPTq3 

148 Octubre 
Conferencia del dr. Korb en la sede del Col·legi sobre la 
disfunción de las glándulas de Meibomi 

La Gaceta http://bit.ly/2ocnqCE 

149 5 d'octubre 
José Manuel González-Méijome, Premio Internacional al 
Optometrista del Año para el Profesor 

Optimoda http://bit.ly/2nYrpU8 

150 21 d'octubre 
L’ILO col·laborar{ amb Ensenyament en el tractament de 
problemes de visió greus entre els escolars de la Mariola 

Vilaweb http://bit.ly/2mXPKYw 

151 23 d'octubre 
Es lliuren els premis de la tercera edició del Concurs 
"Superactivitats" de la Festa dels Súpers 

TV3 http://bit.ly/2f2Zr9y 

152 24 d'octubre La Festa dels Súpers, un èxit tot i el mal temps ARA http://bit.ly/2nv5oyr 
153 26 d'octubre Premio al colegio catalán en la Festa dels Súpers Optimoda http://bit.ly/2nKRkBJ 

154 27 d'octubre 
El COOOC gana el Premio a la Superactividad más innovadora de 
la Festa dels Súpers 

LookVision http://bit.ly/2myFdru 

155 Novembre 
El COOOC, la FOOT y la ACOTV otorgan el Premio al Mejor 
Optometrista del Añoi a José Manuel González-Méijome 

La Gaceta http://bit.ly/2nYmsdV 

156 3 de novembre 
Cerca del 70% de los trabajadores españoles padece fatiga 
visual digital 

La Voz de La Palma http://bit.ly/2nYsoUk 

157 16 de novembre 
Aumentan los problemas de visión en nños de entre 6 y 12 años 
por las nuevas tecnologías 

Onda Cero http://bit.ly/2h1PYL7 

158 16 de novembre 
El 19,8% de los menores no ve bien la pizarra y al 25,7% le 
duele la cabeza al leer 

Lainformación.com http://bit.ly/2hwAvVq 

159 16 de novembre 
El 32% de los niños con bajo rendimiento escolar tiene 
problemas de visión 

Heraldo http://bit.ly/2nL6IO8 

160 17 de novembre 
Uno de cada cinco niños podría tener un problema visual no 
detectado, mientras que el 77,2% de los padres ni lo sospecha 

Noreste Madrid http://bit.ly/2njxdtg 

161 17 de novembre La miopia, una pandèmia entre els natius digitals La Vanguardia http://bit.ly/2njzCnR 
162 17 de novembre Los jóvenes desarrollan miopía para ver mejor las pantallas La Vanguardia http://bit.ly/2fAmJSI 
163 17 de novembre La miopía, una pandemia entre los nativos digitales La Veu d'Àfrica http://bit.ly/2mySGj1 

164 18 de novembre 
Más del 32% de los niños con bajo rendimiento escolar tiene 
problemas de visión 

Valencia Plaza http://bit.ly/2nPgLCk 

165 21 de novembre Entrevista a Lluís Bielsa sobre la miopia i els infants Ràdio 4 - 

http://bit.ly/2nYwCeX
http://bit.ly/2n0KAvO
http://bit.ly/2myPTq3
http://bit.ly/2ocnqCE
http://bit.ly/2nYrpU8
http://bit.ly/2mXPKYw
http://bit.ly/2f2Zr9y
http://bit.ly/2nv5oyr
http://bit.ly/2nKRkBJ
http://bit.ly/2myFdru
http://bit.ly/2nYmsdV
http://bit.ly/2nYsoUk
http://bit.ly/2h1PYL7
http://bit.ly/2hwAvVq
http://bit.ly/2nL6IO8
http://bit.ly/2njxdtg
http://bit.ly/2njzCnR
http://bit.ly/2fAmJSI
http://bit.ly/2mySGj1
http://bit.ly/2nPgLCk
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# DATA TITULAR MITJÀ ACCÈS 

166 21 de novembre 
Les Jornades Volcàniques de la Visió donen a conèixer a Olot 
una campanya escolar catalana  

Olot TV http://bit.ly/2mXSbub 

167 28 de novembre Entrevista a Lluís Bielsa sobre la miopia i els infants RAC1 http://bit.ly/2ocGC3b 
168 - La razón por la que muchos jóvenes vemos borroso Soy Actitud http://bit.ly/2ocL3Ly 
169 20 de desembre Cuando estés ante una pantalla, no olvides parpadear  http://bit.ly/2mXM8pz 
 

http://bit.ly/2mXSbub
http://bit.ly/2ocGC3b
http://bit.ly/2ocL3Ly
http://bit.ly/2mXM8pz
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2. Actes rellevants i campanyes de comunicació 
 

2.1 Actuacions col·legials i/o institucionals  
 
2.1.1 Concert del Gospel Optometrist Choir a l’Estany i a Caldes de 
Montbui 
 
El passat 21 d'abril el grup va oferir un concert a l'Estany (Moianès). El de Caldes de 
Montbui es va celebrar el 6 de març i va ser el primer en el qual es va cobrar l’entrada.  
 
En total, entre els dos concerts, van assistir uns 160 espectadors i es van gaudir de temes 
com Moving forward, I’m going all the way, Blame it on the boogie o Nobody Knows. 
 
El grup de gospel és una de les iniciatives d’oci del COOOC i al qual podeu participar tots 
aquells que ho desitgeu. No són necessaris coneixements musicals previs, únicament ganes 
de passar una bona estona gaudint de la música i el cant en grup. A més a més, podeu 
animar a les vostres parelles, familiar o amics ja que hi pot participar tothom que ho 
desitgi. Si teniu algun dubte, podeu venir a provar sense cap mena de compromís perquè 
conegueu des de dins tots els detalls d'aquesta fantàstica proposta. 
 
Els assajos es realitzen a la seu del Col·legi (C/ Comte Borrell, 179-183 Barcelona) els 
dijous al vespre. Per més informació o per inscriure-us, heu d’enviar un correu electrònic a 
gospel@coooc.cat.  
 
Aquí podeu veure una de les actuacions del cor. 
 
 

2.1.2 El COOOC patrocina el llibre ‘Optometria holística’ i acull les 
seves presentacions 
 
Aprofitant el Dia de Sant Jordi –i també el Dia del Llibre-, es va presentar al Col·legi el 
llibre del nostre company Manel Roure, Optometria holística. La visió ens permet percebre, 
comprendre, interpretar, adaptar-nos.  
 
Aquest llibre és la segona publicació sobre optometria escrita íntegrament en català. 
El COOOC, amb l'objectiu de col·laborar i ser partícip en aquest projecte, és el patrocinador 
d'aquesta obra. La primera, Predominis visuals, també va ser elaborada per Manel Roure en 
2012.  
  
Optometria holística és un llibre que fa “una síntesi de l'aplicació dels conceptes expressats 
en els llibre de emetropización, binocularización, identificació i dels seminaris sobre 
ter{pia visual i del desenvolupament del nen”, tal com detalla l'òptic optometrista andorr{ 
Ramon Porqueres al pròleg.  
 
L'autor, Manuel Roure Arnaldo, és diplomat en òptica i optometria per la Universitat de 
Granada i Master of Science in Clinical Optometry (Philadelphia), a més de màster oficial 
universitari en ciències de la infermeria per la Universitat de Lleida. L'any 1980 va rebre el 
VI Premi Artigas del Col·legi Nacional d'Òptics; i al juny de 2015, el premi Honorífic de 
SIODEC (2015). 
 

mailto:gospel@coooc.cat
https://www.youtube.com/watch?v=FQqtXNlkdlg
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A més, el president del Col·legi, Alfons Bielsa, va aprofitar la cita per presentar 
oficialment l'aplicació per smartphones del COOOC, disponible tant per iOS com para 
Android. Aquesta pretén convertir-se en una nova eina de comunicació que permeti un 
contacte més directe i immediat entre el Col·legi i els col·legiats. 
 
 
Presentacions a Lleida i Girona 
 
Després de l’acte oficial a la seu del Col·legi, l’òptic optometrista mollerussenc també va 
presentar el llibre el passat 2 de juny a Lleida i el 15 de setembre a Girona. 
 
A tots dos actes, presentats pels delegats de Lleida i Girona, van assistir òptics 
optometristes, oftalmòlegs i familiars de Manuel Roure. Tots ells van rebre un exemplar 
del llibre. 
 
Un llibre per col·legiat 
 
En cas que no hagueu pogut assistir a les presentacions i vulgueu un exemplar del llibre, 
teniu dues possibilitats. D’una banda, venir a recollir-lo al COOOC gratuïtament o, d’una 
altra, rebre’l a la direcció que desitgeu amb un petit cost per la manipulació i enviament. 
 

 
Imatge de la portada del llibre  

 
 
 

2.1.3 Entrega del Premi al Millor Optometrista de l’Any a José 
Manuel González-Méijome 
 
Coincidint amb l'acte inaugural del curs acadèmic de la Facultat d’Òptica i Optometria de 
Terrassa (FOOT), el COOOC, la FOOT i la ACOTV van lliurar el Premi al Millor Optometrista 
de l'Any al professor de la Universidade do Minho (Portugal) José Manuel González-
Méijome.  
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Aquesta és la segona edició d'aquest premi, que es lliura anualment a un optometrista 
que hagi destacada en la seva trajectòria acadèmica, investigadora i social en els últims 
anys. González-Méijome compta amb un gran prestigi mundial: s'ha centrat en l'estudi de 
mecanismes de control de la miopia mitjançant el desenfoqui perifèric de la llum en la 
retina. A més, ha estat i és clau per al desenvolupament de l'optometria a Portugal.  
 
González-Méijome és autor o co-autor de 130 articles, autor de 20 capítols de llibre i editor 
de tres llibres. Actualment, és editor cap de la revista científica Journal of Optometry. 
 
En aquest acte, va oferir la conferència ‘El Optometrista Improbable’, en què va explicar la 
seva decisió inesperada d'estudiar òptica i optometria –pensava ser enginyer forestal- i la 
seva trajectòria professional. De la mateixa manera, va encoratjar als estudiants de la 
FOOT a treballar amb esforç sense perdre la il·lusió.  
 
Per culminar la inauguració del curs, el grup musical Black i Back van interpretar un recull 
de cançons de l'artista britànica Amy Winehouse.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Celebració de Santa Otília 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entrega es va realizar a la Seu d’Egara (Terrassa) 
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Un any més, es va celebrar el dia de la nostra patrona, Santa Otília, el passat 17 de 
desembre a l’Hotel Majestic de Barcelona. 
 
En aquesta ocasió, per amenitzar la nit, es va comptar amb la presència del mag Magoo, 
qui va realitzar diferents trucs de m{gia amb la participació d’alguns dels assistents. 
 
Així, una vegada més, es poder gaudir d’una jornada que ja s’ha convertit en un punt de 
trobada pels òptics optometristes.  
 
 
 

2.1.5 Es constitueix la vocalia de Cooperació i Voluntariat 
 
El Col·legi ha creat la vocalia de Cooperació i Voluntariat, que neix amb la voluntat de 
col·laborar amb les diferents ONG relacionades amb la visió i, així, millorar la qualitat de 
vida de les persones més desfavorides. És a dir, pretén convertir-se en un punt de suport 
per a les entitats ja existents, creant-se un punt de trobada on compartir i delegar. El 
delegat del COOOC a Barcelona, Francesc Campo, i la vocal de Baixa Visió del Col·legi, Carol 
Camino, són els encarregats de gestionar-la.  
 
Aquesta vocalia compta amb tres plans d’actuació, que són intermediació, voluntariat i 
acolliment. En primer lloc, a través de la intermediació es persegueix establir un 
intercanvi de material –ulleres, materials...- entre aquelles organitzacions que ho 
necessitin. En segon lloc, pel que al voluntariat, des del Col·legi es gestionarà un llistat de 
voluntaris òptics optometristes que desitgin participar en els projectes tant del COOOC 
com de les diferents entitats. Per últim, amb l’acolliment. 
 
El COOOC destina cada any el 0,7% del pressupost ordinari a col·laborar en projectes que 
formin part de l’{mbit de l’òptica i l’optometria en aquests camps. 
 

 
2.1.6 El COOOC estrena la marca col·lectiva 
 
El Col·legi ha creat la marca col·lectiva. Aquesta marca es tracta d'un 
logo amb el color corporatiu del COOOC el qual pot ser sol·licitat i 
utilitzat pels col·legiats/as del Col·legi.  
 
Amb aquesta iniciativa, es pretén oferir a tots els col·legiats un 
senyal que els permeti diferenciar els seus serveis. És a dir, es 
tracta d'un distintiu de qualitat que garanteix l'empleno de la 
normativa col·legial i, molt especialment, de la deontologia 
professional.  
 
La marca pot utilitzar-se en diferents espais i/o suports, com a la 
pàgina web de l'establiment, en les fulles de prescripcions o en la 
decoració del centre. Per contra, no està permès el seu ús per a aspectes publicitaris o 
en documents que no estiguin relacionats amb l'exercici professional de l'òptica i 
l'optometria. D'aquesta manera, queda totalment prohibit incloure-la en campanyes 
comercials en les quals no es difongui l'establiment en si sinó les polítiques de gratuïtat de 
serveis professionals i/o descomptes.  
 
Per al seu ús, s'ha de demanar prèviament mitjançant una sol·licitud que podeu 

Imatge de la marca col·lectiva 
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descarregar aquí i que s'ha d'enviar degudament emplenada a secretaria@coooc.cat. A 
més, s'ha d'acceptar la seva regulació continguda en el reglament d'ús que també es pot 
consultar a la web. Després d'això, des de secretària es facilitarà l'arxiu PDF amb el logo 
corporatiu. 
 
 

2.1.7 El Col·legi presenta l’app col·legial 
 
Aprofitat la presentació oficial del llibre Optometria holística, en aquest mateix acte es va 
presentar l’aplicació per a smartphones del COOOC. Com s’ha comentat anteriorment, 
aquesta app està disponible tant pel sistema operatiu Android com pel sistema iOS.  
 

 
Portada de l’apartat de formació de l’aplicació 

 

 
2.2 Actes externs amb la participació del Col·legi  
 
2.2.1 Assistència al 50 aniversari del CNOO 
 

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) va celebrar el seu 50 aniversari el 
passat 13 de març al Casino de Madrid.  
 
En aquest acte, es van aplegar prop de 250 col·legiats i es va reconèixer la tasca 
desenvolupada pel primer president del Consejo General de Colegios de Ópticos-
Optometristas, Juan Carlos Martínez Moral.  
 

http://www.coooc.cat/fotos/Sol%C2%B7licitud%20Marca%20Col%C2%B7lectiva.pdf
mailto:secretaria@coooc.cat
http://www.coooc.cat/fotos/Reglament%20%C3%9As%20Marca%20Col%C2%B7lectiva%20CAT%20AEPM.pdf
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Martínez Moral va iniciar la sessió amb uns segons de silenci per aquells companys que 
ens han deixat. Tot seguit, va oferir una conferència sobre la història de l’òptica des del 
segle XVI fins a la creació del Colegio Nacional de Ópticos (1964). Va fer un especial èmfasi 
en moments rellevants de la professió, com el sorgiment del Colegio, l’escola universit{ria 
d’òptica i optometria i del Consejo General de Ópticos-Optometristas (CGCOO).  
 
Seguidament, el col·legiat en actiu amb més antiguitat del CNOO (número 167), Fernando 
Álvarez Balbuena, va oferir una petita va oferir una petita xerrada sobre ‘El naixement 
oficial d’una professió sanit{ria i universit{ria’. 
A més a més, com a reconeixement per la tasca desenvolupada, es van entregar insignes 
daurades als col·legiats, exercents i no exercents, amb més de 50 anys de col·legiació; 
insignes platejades, a col·legiats amb més de 40 anys; i, més de 250 diplomes 
acreditatius. 
 
A aquest acte, van participar diferents membres de la junta del COOOC, com el president, 
Alfons Bielsa, el tresorer, Fabio Delgado, i el comptador, Lluís Puig.  

2.2.2 El president del COOOC inaugura les Jornades ‘Reinventant 
comercialment l’òptica’ 
 

Paral·lelament a la primera edició d'Oh! eyewear els Salons Hotel Alimara de Barcelona 
van acollir la tercera edició de les Jornades ‘Reinventant comercialment l'òptica’, els dies 
22 i 23 d'octubre.  
 
D'aquesta forma, el dissabte 22 d'octubre, el president del Col·legi, Alfons Bielsa, i el 
director de la Jornada i de la publicació professional Optimoda, José Martín, van donar 
l'obertura a l'acte. A continuació, José Manuel Vega va oferir la ponència ‘Tots Som 

Alguns membres de la junta durant l’acte de celebració 
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venedors’. A continuació Anna Rosa Tarragó va desplegar els seus coneixements amb ‘Les 
deu claus per a un comerç òptic’. 
 
Després de la pausa cafè va arribar el moment d'Antonio Fumero amb ‘Business 2.0 o com 
fer créixer la teva òptica en Internet’. El primer dia de les Jornades es va tancar amb 
Graciela S|nchez i la seva ponència ‘M{rqueting Retail: un nou concepte per a una nova 
òptica’.  
 
El 23 d'octubre Laura Cantizano va ser l'encarregada d'obrir amb el taller ‘Com Vendre en 
59 segons’. Després de la pausa cafè la tercera edició de les Jornades es va concloure amb 
la Taula Rodona ‘Com facturar més en el meu establiment òptic. Possibilitats de 
potenciació’. En aquesta taula rodona, va participar el vicepresident del COOOC, Lluis 
Bielsa, i l'òptic optometrista Xavier Llobet. 

 
2.2.3 Participació a les jornades temàtiques de la FOOT 
 

Aquesta tardor la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) ha reprès les 
jornades temàtiques, que s'han organitzat en tres temàtiques: 
 

 Jornades de contactologia per a professionals, el 3 d'octubre. Aquestes van ser 
presentades pel president del Col·legi, Alfons Bielsa, i van participar a més el 
tresorer del COOOC, Fabio Delgado, amb la xerra ‘Estratègies d'adaptació de lents 
de contacte multifocales’, i el delegat territorial del COOOC a Lleida, Juan Carlos 
Viñuela, i el optometrista Javier Rojas, amb la conferència ‘Uso de lents de contacte 
i la síndrome de l'ull sec’. 

 Jornades de muntures, el 26 d'octubre. El president del Col·legi va ser un dels 
membres de la taula rodona ‘Les muntures en el punt de venda: oportunitats i 
limitacions de la personalització’ 

 Jornada de lents oftàlmiques per a professionals, el 21 de novembre. Aquestes 
van ser inaugurades pel tresorer del Col·legi, Fabio Delgado. 

 

 
 
2.3 Col·laboracions  
 
2.3.1 El Col·legi se suma al Change.org de Visión y Vida 
 

El COOOC ha signat el ‘Change.org’ de Visión y Vida, a través del 
qual pretenen aconseguir que el Govern espanyol impulsi un Pla de 
Salut Nacional seguint els preceptes de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) pel control i prevenció de malalties visuals. Així, es 
busquen sumar esforços per convertir la salut visual en una 
prioritat governamental a nivell sanitari.  
 
 

2.3.2 El COOOC s’uneix a la Plataforma per la Llengua Catalana 
 

La llengua és un dels trets culturals més importants d’un territori. Per aquest motiu, el 
Col·legi s’ha sumat a la iniciativa impulsada per la Plataforma per la Llengua Catalana.  
 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/queixes/
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Aquesta ONG treballa de manera global per “aconseguir la normalització definitiva del 
català. Ho fa a través de campanyes i accions que s'estructuren en àmbits de treball com 
l'ús social del català, la llengua al cinema, el món empresarial o l'acollida lingüística a les 
persones nouvingudes”, tal com expliquen a la seva p{gina web. 
 
Entre altres serveis, també ofereixen una secció de queixes i denúncies i de avantatges i 
promocions pels seus associats.  
 
La tasca desenvolupada va fer que hagin aconseguit diferents reconeixements com el 
Premi Nacional de Cultura 2008 a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
En total comptem amb més de 8.000 persones col·laboradores i nombroses entitats que 
treballem per promoure la llengua catalana. 
Si voleu més informació sobre la Plataforma per la Llengua, podeu descarregar-vos la seva 
presentació. 

 
 
2.3.3 Col·laboració en la Setmana Mundial de l’IMO  
 
Un any més, el Col·legi ha col·laborat en la Setmana Mundial 
del Glaucoma organitzada per la Fundació de l'Institut de 
Microcirurgia Ocular (IMO).  
 
Com a acte principal, un nedador paralímpic, Enhamed 
Enhamed, qui sofreix ceguesa arran d'un glaucoma congènit, 
va oferir la xerrada ‘La meva vida, el glaucoma i els somnis 
per complir’. Al mateix temps, al llarg de tota la setmana –
des del dilluns 7 de març fins al divendres 11-, es van 
realitzar revisions de screening o cribratge gratuïtes 
dirigides a la població en situació de risc i que no han estat 
diagnosticades. 
 
Tal com s'ha fet en anteriors edicions, la Fundació va posar a 
la disposició de les òptiques una sèrie de material: un 
display, 100 díptics són el programa de la campanya i 100 
díptics sobre la malaltia. 

 
 
2.3.4 Donació de material gràfic pel Saló de l’Ensenyament  
 
Del 9 al 13 de març de 2016, es va dur a terme el Saló de l’Ensenyament. La Facultat 
d’Òptica i Optometria de Terrassa va disposar d’un espai per difondre la carrera d’òptica i 
optometria. Per tal de comptar amb un material complementari i per difondre la 
import{ncia de la salut visual, el COOOC va aportar un material per incloure a l’estand.  

 
 
 
 
 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/queixes/
https://www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis/
https://www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis/
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/qui-som/presentacio.pdf
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2.3.5 Entrega de material a l’Associació Mirades 
  
Dins la partida de donacions del COOOC, des de la junta es va decidir col·laborar amb 
l’Associació Mirades. Així, el passat 11 d’abril es va fer entrega del material: dues caixes de 
proves i dues ulleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’expedició que van fer a Senegal després de l’entrega, van treballar amb les caixes 
donades i van repartir els globus del Col·legi. A més, van aprofitar per distribuir els 
optotips elaborats pel COOOC als professors perquè puguin realitzar cribratges visuals i 
detectar possibles defectes refractius. 
 
L’Associació Mirades és una ONG amb projectes al S{hara i al Senegal per col·laborar en la 
millora de la salut visual i en la disminució de la ceguera evitable entre els col·lectius més 
desfavorits.  
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73 
 

2.3.6 Col·laboració a la campanya ‘A la revetlla cal tenir ull’ de 
l’Institut IMO 
  
Una vegada més, des del Col·legi hem col·laborat amb la campanya ‘A la revetlla cal tenir 
ull’, impulsada per la Fundació IMO. 
 
Com en altres edicions, 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. 
 
A través d'aquesta iniciativa, es va pretendre augmentar la prevenció de cara a la revetlla 
de Sant Joan. 
 

 
 

 
2.3.7 Col·laboració al concert solidari ‘Toca un blues pel S{hara II’ 
 
El 24 d'octubre l'Associació per al desenvolupament de 
projectes solidaris en el Sàhara (APSS) va organitzar el 
segon concert solidari ‘Toca un blues pel S{hara’, en favor 
dels refugiats sahrauís dels Campaments de 
Tindouf/Algèria i del Projecte Cobas 101 per al control de 
diabètics en Campaments de refugiats sahrauís d'Algèria.  
 
En aquest concert, van participar diferents grups i cantants 
com Gerard Quintana. A més, el responsable de noves 
tecnologies del Col·legi, Carles Bonafont, va cantar com a 
solista del grup Barcelona Gospel Messengers.  
 
A més, amb motiu d'aquest concert, el músic i cantautor 
Lluís Llach va fer lliurament del premi ‘Els ulls de Dajla’ a 
Takbar Haddi, una mare que lluita per fer justícia per la 
mort del seu fill Mohamed Lamin Haidala a les mans de 
colons marroquins. 
 
El Col·legi és un dels col·laboradors d'aquest concert i, amb 
l'objectiu de participar en aquest projecte, ha fet una 
aportació solidària. 
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2.3.8 El Col·legi assisteix al sopar solidari la nit dels Ulls del Món 
 
Com cada any, la Fundació Ulls del món va celebrar el passat 10 de novembre el seu sopar 
solidari, la Nit dels Ulls del Món, amb l'objectiu de recaptar fons per continuar 
implementant els projectes de prevenció i lluita contra la ceguesa evitable. 
 
Amb l'objectiu de col·laborar amb aquelles entitats que millorin la salut visual de la 
població, el president del Col·legi va assistir a aquest esdeveniment.  
 
Gràcies a la Nit dels Ulls del Món, es van recollir uns 130.000 euros, que es destinessin a 
millorar la visió de la població dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf 
(Algèria), la província de Inhambane (Moçambic), els departaments de la Pau, Tarija i 
Oruro (Bolívia) i la regió de Mopti (Mali). 
 
En aquest acte, el president va coincidir amb el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, el conseller de Salut, Antoni Comín, el president del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, el dr. Jaume Padrós, i diversos oftalmólogos, com el dr. Corcostegui o el dr. 
García Arumí, entre uns altres. 
 
En l'edició de La Vanguardia de l'endemà de la cerimònia, la Fundació va fer un petit 
reconeixement a tots els participants. 
 

Agraïment a tots els participants al diari La Vanguardia d’Ulls del Món 



 

75 
 

2.3.9 Col·laboració amb la fundació Etnia 
 
La Fundació Ètnia ha dut a terme una expedició a Senegal, que li ha permès visitar a prop 
de 450 nens i nenes de dues escoles grans de la zona de Tambacounda i es van 
detectar 60 casos de necessitats d'ulleres graduades. 
 
Per a aquest projecte, des del Col·legi se li van facilitar diferents pòsters elaborats pel 
COOOC, amb el test amb la E d’Snellen o els pòsters de la campanya Visió i Aprenentatge. 
Aquests últims, a més, van ser traduïts al francès i van ajudar per formar als professors i 
l'infermer de la zona. 
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2.3.10 Col·laboració del Gospel Optometrist Choir a La Marató 
 
Al Col·legi hem rebut el diploma acreditatiu que des de la 
Fundació La Marató s’atorga a totes les entitats que han col·laborat 
en l’edició d’aquesta iniciativa.  
 
L’acció del Col·legi es va basar en un concert solidari ofert per la 
coral de gospel del COOOC, el Gospel Optometrist Choir, que es va 
celebrar el passat 16 de desembre a l’espai Cal{bria  66 (l’antiga 
ONCE). Tots els diners recaptats es van destinar a La Marató. 
 
En aquesta ocasió, La Marató es va entrar en l’ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals traum{tiques. La suma d’esforços va fer 
possible un nou èxit de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, tant en 
la divulgació com en el marcador final del programa de 8.490.607 
euros, pendent encara del tancament definitiu dels donatius que es 
farà el 31 de març. 
 
 
 

2.4 Campanyes 
 
2.4.1 Campanya OKVision 
 
Amb la campanya Visió i Pantalles impulsada pel COOOC al 2014 es va detectar que un 
70% de la població pateix la Síndrome Visual Inform{tica (SVI). D’aquesta manera, amb 
aquesta nova campanya es pretén dotar als usuaris de pantalla d’un sistema que els faci 
reduir la Síndrome Visual Informàtica (SVI) i així millorar la seva salut visual i el seu 
benestar.   
El treball, el nostre estil de vida... fan que se superi el temps màxim recomanat per passar 
davant d’una pantalla (2 hores di{ries). A partir de la campanya Visió i Pantalles es va 
detectar que els menors de 30 anys passen més de 10 hores i mitja diàries davant d’una 
pantalla; les persones entre 31 i 45 anys, més de 9,3 hores; les persones entre 46 i 60 anys, 
unes 8,3 hores; i, les persones majors de 60, 3,8%.  
 
Aquesta falta d’adaptació a la visió de prop i, així, de les pantalles, afecta negativament a la 
visió i a l’ergonomia. A través d’aquella campanya, es va intentar conscienciar a la 
població sobre com afecten les pantalles a la nostra salut visual i, per tant, d’aquí la 
import{ncia d’aplicar la regla del 20-20-20. 
 
Tanmateix, és fàcil oblidar-nos de fer aquests descansos cada 20 minuts. Per aquest motiu, 
el Col·legi ha creat una aplicació descarregable per ordinadors que ens recorda cada 20 
minuts que hem de descansar. Aquesta aplicació també permet altres possibilitats, com 
oferir-nos un consell visual o ensenyar-nos un exercici.  
 
Com funciona? 
El programa, un cop instal·lat a l'ordinador, ajuda l'usuari a incorporar en la seva rutina 
diària la regla del 20-20-20. OKVision només alerta de la necessitat de fer un descans si es 
treballa regularment amb l'ordinador durant un mínim de 20 minuts. Si es deixa d'utilitzar 
el teclat i el ratolí durant més de cinc minuts, el comptador intern es posarà a zero fins que 
es torni a utilitzar l'ordinador. 
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Cada vegada que s'executi el recordatori apareixerà una interfície gràfica en un costat de la 
pantalla mostrant les diferents opcions que ofereix el software. Així, l'usuari pot prémer 
l'opció de 'Descansar' que facilita gràcies a un comptador relaxar la mirada i fixar-la en un 
objecte llunyà fins que el cronòmetre acabi el compte enrere. Transcorreguts els 20 segons 
la pantalla tornarà al seu estat normal i la imatge de l'aplicació no apareixerà fins al 
següent recordatori. 
 
L'opció 'Consell' dóna la possibilitat d'accedir a una recomanació il·lustrada sobre 
ergonomia, higiene visual o consells sobre la visió i l'ús de pantalles. La finestra conté un 
botó per si es desitja més informació sobre el tema tractat; el botó 'Exercici' permet fer 
algun exercici per flexibilitzar l'acomodació i els moviments oculars o per relaxar la tensió 
ocasionada per la feina mantinguda amb pantalles; i el botó 'Amaga' elimina l'aplicació de 
la pantalla fins al següent recordatori. 
 
Amb l'objectiu d'arribar al màxim de 
població possible, l'aplicació 
OKVision està disponible des de la 
web www.okvision.cat en tres 
idiomes: català, castellà i anglès. 
També està disponible un vídeo 
explicatiu en aquests tres idiomes 
(català, castellà i anglès). 
 
A més a més, més de 400 òptiques 
van sol·licitar el material dissenyat 
pel COOOC: un display, díptics i un 
adhesiu. A tot això se li ha de sumar 
un seguit de dissenys que el COOOC 
va crear per utilitzar a les xarxes 
socials, i que tots vau poder rebre 
per correu electrònic.  
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Presentació oficial d’OKVision 
OKVision es va presentar oficialment el passat 17 de març a la seu del Col·legi.  A l’acte, el 
president del COOOC, Alfons Bielsa, el vicepresident, Lluís Bielsa, i el responsable de noves 
tecnologies, Carles Bonafont van explicar la campanya i van exposar la justificació i 
necessitat d’una eina com aquesta. Alhora, al finalitzar la presentació, van respondre les 
preguntes dels periodistes d’Europa Press, els quals van cobrir l’acte i van explicar-ho al 
canal d’Infosalus. 
 
A la presentació, van assistir-hi diferents personalitats, com el president de l’Associació de 
Discapacitats Visuals de Catalunya, Manel Martí; el director general de Conoptica, Albert 
Noguera; o la cap del Departament de serveis socials per a afiliats ONCE, Dolors Luna 
Santana. 
 
Gràcies a aquesta iniciativa, el Col·legi va aparèixer a diferents mitjans. Alguns exemples 
són La Vanguardia, Nació Digital, RAC1, ABC o Telecinco.  

 
Presentació a la Universitat Pompeu Fabra 
El president del Col·legi, Alfons Bielsa, va tenir l’oportunitat de presentar OKVision a la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF).  
 
La xerrada es va emmarcar en la campanya impulsada per l'oficina Tècnica de Prevenció 
de Riscos Laborals de l’UPF amb l’objectiu de prevenir riscos ergonòmics en el treball amb 
ordinador. En aquesta conferència, Bielsa va explicar en què consisteix OKVision i el per 
què de la seva creació.  
 La sala es va emplenar del personal administratiu i docent de la universitat.  
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2.4.2 Campanya de protecció solar infantil 
 
El Col·legi, amb la col·laboració de Creu Roja, van desenvolupar una campanya conjunta 
amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de protegir els ulls de les 
radiacions solars, especialment entre els nens. En aquest sentit, les dues entitats van 
distribuir un pòster divulgatiu als Centres d'Atenció Primària (CAP), hospitals, casals, 
cases de colònies, albergs de joventut i campaments juvenils. Aquest cartell també ho van 
rebre totes les oficines i llocs costaners de Creu Roja. 
 
Tal com es va fer l'any passat, al llarg de sis setmanes, les quatre línies més costaneres 
dels autobusos de Barcelona han incorporat la imatge de la campanya.  
 
Juntament a aquestes accions, es va enviar una nota de premsa als mitjans de 
comunicació tant catalans com estatals per difondre el missatge. En aquest escrit, es van 
detallar els motius pels quals els ulls dels infants presenten una major vulnerabilitat als 
raigs UV i els efectes nocius que es poden derivar. A més a més, es va remarcar que les 
ulleres de sol s’han d’adquirir en establiments sanitaris d’òptica i els problemes que es 
poden derivar de comprar-les en basars, mercats ambulants o paradetes. Finalment, es 
van enumerar 10 recomanacions clau per a una protecció total.  
 
Això ens va permetre tenir presència en diferents agències i mitjans, com Europa Press, 
Telecinco, Cadena Ser, el suplement Criatures del diari ARA... 
 
Tota aquesta campanya es va reforçar amb un seguit de missatges per a les xarxes 
socials, els quals es van acompanyar amb les etiquetes #UllsProtegits i #salutisol. S’ha de 
destacar que va tenir un gran èxit i els posts van ser compartits per un gran nombre dels 
usuaris de Facebook i Twitter. En concret, les xifres van ser: 
 

 Un abast de 39.000 persones 
 Unes 49.000 impressions    
 Uns 1.200 ‘M’agrada’     
 Més de 650 comparticions. 

 
El president del Col·legi, Alfons Bielsa, considera “imprescindibles” aquelles campanyes 
centrades en la població infantil. “Quan anem a la platja, ens adonem que la majoria 
d'adults utilitzem ulleres de sol. No obstant això, si ens fixem, no adonem que són pocs els 
nens que les porten a pesar que el seu ull és més sensible que el dels adults”, remarca 
Bielsa. D'aquesta manera, “és essencial que, com a professionals sanitaris primaris de la 
salut visual, conscienciem de la importància de protegir els nostres ulls i, especialment, els 
de els més petits”, conclou. 
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2.4.3 Pla de Detecció La Mariola 
 
El COOOC ha desenvolupat un pla de detecció d’alteracions visuals a quatre col·legis 
públics amb alumnes amb risc d’exclusió social al barri La Mariola (Lleida). 
 
Per aquest projecte, el Col·legi va obrir la convocatòria de quatre beques, que finalment 
s’est{ destinant a les col·legiades Araceli García, Gemma Viera, Núria Baldrich i Laura 
Vicens. Les quatre companyes van realitzar avaluacions visuals a alumnes segons el 
protocol establert pel director de l’estudi que inclou: proves preliminars (motilitat, cover 
test, agudesa visual, PPC, esteròpisa i color); proves acomodatives (amplitud i MEM); 
estat refractiu (retinoscòpia);  salut ocular (oftalmoscòpia, pupil·les i observació 
macroscòpica segment anterior); i proves de Brückner i Hirchberg (per pacient de curta 
edat).  
 
Previ a les proves de detecció es van oferir quatre xerrades informatives per part del 
director de l’estudi, una per centre educatiu, dirigida al professorat amb la finalitat 
d’explicar els mecanismes visuals i la seva relació amb l’aprenentatge així com per fer 
pedagogia sobre la professió de l’òptic-optometrista. 
 
Aquest projecte s’impulsa amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament, que 
s’encarrega de fer divulgació i pedagogia de la nostra professió entre totes les estructures 
educatives (professors, inspectors, tutors, personal administratiu...). 
 
Gràcies a aquest projecte, es podran obtenir dades globals i actualment s’est{ treballant en 
l’obtenció de resultats.   

 
 
2.4.4 Campanya Visió i Aprenentatge 
 
Amb l’arribada del nou curs escolar, es va tornar a posar en marxa la campanya de Visió i 
Aprenentatge. Al llarg de tota l’etapa escolar, podeu sol·licitar el material per utilitzar a les 
escoles. Aquest material té un cost de 0.90€ per alumne i ho podeu sol·licitar enviant un 
correu a aelias.secretaria@coooc.cat, amb les següents dades: 
 

 Nom de la persona que fa la xerrada i número de col·legiat 
 Nom de l’escola i població 
 Número d’alumnes 
 Comprovant de l’ingrés (el preu és de 0,90 cèntims per 

alumne, i el número de compte és el ES70-2100-0923-7602-
0020-4391) 

 Adreça on voleu rebre el material  
 

 
 
2.4.5 I Jornades Volcàniques de la Visió 
 
El COOOC ha realitzat les I Jornades Volcàniques de la Visió, que es van celebrar el 18, 19 i 
20 de novembre a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. 
 
Les jornades es van iniciar amb una presentació divulgativa sobre la campanya Visió i 
Aprenentatge, impulsada pel COOOC i que va permetre detectar que la meitat dels 

mailto:aelias.secretaria@coooc.cat


 

82 
 

alumnes podria tenir una disfunció visual que dificulta el seu aprenentatge. A més, aquesta 
campanya va permetre difondre entre alumnes, professors i pares la tasca de l'òptic 
optometrista i la importància de la visió en el procés d'aprenentatge. La responsable de la 
vocalia de prevenció, visió infantil i teràpia visual (VPVITV) del COOOC, Montse Augé, va 
explicar al personal docent de la zona tots aquests aspectes, a més de defensar la 
necessitat d'incloure la figura de l'òptic optometrista dins dels centres escolars. En total, 
van assistir més de 50 professors, pedagogs i psicòlegs.  
 
Els actes del cap de setmana es van dirigir a professionals del sector. D'una banda, les 
òptiques optometristes i membres de la VPVITV, Dolors Muñoz i Cati Poveda, van oferir el 
curs ‘Principis en el tractament optomètric de les disfuncions visuals’, en el qual es 
van tractar aspectes com els prismes compensadors i posturals, així com el programa del 
tractament en fototeràpia optomètrica o el programa de teràpia visual.  
 
Per una altra, es van realitzar dues xerrades. La primera, la conferencia-col·loqui 
‘L'òptic-optometrista en la sanitat pública’, va ser moderada per Pilar G. Batlle, òptica-
optometrista d'aquest hospital. La segona, ‘Com rendibilitzar el nostre establiment’, la 
va realitzar el vicepresident del COOOC, Lluís Bielsa. Ambdues van permetre als 
participants compartir experiències i inquietuds. 

 
 
2.4.6 Festa dels Súpers: Premi a la Superactivitat Més Innovadora 
 
L’estand del Col·legi a la Festa dels Súpers, la Nau Escola, va guanyar el Premi a la 
Superactivitat Més Innovadora de la Festa dels Súpers, que es va celebrar els passats 22 i 
23 d’octubre a l’Anella Olímpica de Montjuïc.  
El director de Màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Dani 
Reyes, va fer entrega del reconeixement a l’acabar l’espectacle principal de diumenge al 
matí. Per part del Col·legi, el van recollir el president del COOOC, Alfons Bielsa, el 
responsable de noves tecnologies, Carles Bonafont, la col·legiada Ana Cazorla i l’estudiant 
Sheila González.  
 
Nau Escola: una escola de visió per obtenir el carnet de naus espacials  
Per la 20a edició de la Festa dels Súpers, el Col·legi va presentar la Nau Escola, una nau 
espacial que va permetre als Súpers valorar la seva salut visual per poder obtenir el seu 
carnet de conduir embarcacions gal{ctiques. A través d’un vídeo 3D d’uns cinc minuts i 
amb l’ajuda del capit{ Espoc, els Súpers van posar en pr{ctica la seva visió amb tres 
proves. En primer lloc, es va avaluar l’agudesa principal. Al video, hi apareixia un coet i 
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havien dir el color d’aquest, posant la m{ a sobre de l’esfera del mateix color. En segon lloc, 
es van examinar possibles flories: l’infant havia de triar la sèrie de dibuixos que veies 
millor. Per últim, es va analitzar la visió estereoscòpica: els Súpers havien de dir si veien 
l’extraterrestre dins o fora del platet volador.    
Una vegada realitzada l’activitat, tots els participants van rebre el certificat de conducció 
de naus espacials, personalitzat amb la fotografia i el nom de l’infant. A més, els pares van 
rebre un informe dels resultats del seu fill/a i una breu explicació per part dels voluntaris.  
  

 
 
 
 
Pel que fa als resultats, es van obtenir dades de gairebé 800 infants. De la totalitat de 
participants, es va detectar que 49 dels participants presentaven dominància creuada; 89 
infants van demostrar tenir fòria descompensada; i, 170 Súpers comptaven amb visió 
estereoscòpica negativa.  
 
Tercera edició d’aquest concurs  
Aquest any es va celebrar la tercera edició del concurs Superactivitats, “una proposta 
pensada per dinamitzar les activitats de la Festa dels Súpers i per impulsar la creativitat, 
implicació, originalitat i tematització de les activitats que fan les empreses i institucions 
col·laboradores en els seus espais”, tal com expliquen els seus organitzadors.  
D’aquestes tres edicions, el Col·legi ha guanyat dues vegades aquest reconeixement. Al 
2014, l’estand del COOOC també va rebre aquest guardó.  
 
Els voluntaris, una tasca indispensable  
Des del Col·legi, volem agrair l’excel·lent tasca que van realitzar el grup de 30 voluntaris 
estudiants de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT). Sense la seva 
participació, seria impossible poder participar en aquests esdeveniments. En aquest sentit, 
se’ls ha enviat un diploma acreditatiu de voluntariat.  
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Difusió per les xarxes socials 
 Com a la campanya de protecció solar, es van dissenyar un seguit de posts per publicar a 
les xarxes socials.  
 
Alguns d’aquests van ser: 
 

  
 

 
 
2.5 Reconeixements 
 
2.5.1 Els òptics optometristes s’interessen pel test Viu en 3D 
 
La cadena d’optometria suïssa McOptik han mostrat un gran interès pel test ‘Viu en 3D’. 
Des de McOptick, comparteixen que una bona visió binocular és de gran importància. 
Consideren que ‘Viu en 3D’ és una eina molt útil i, per aquest motiu, han mostrat el seu 
interès per portar el test als cinemes suïssos. Així, ja estan treballant per saber com 
desenvolupar aquest projecte a Suïssa.  
 
‘Viu en 3D’, presentat a l’octubre de 2011, és el primer test de visió en cinemes que pot 
detectar problemes de visió binocular. Alhora, és una mostra que las pantalles en 3D –si 
s’utilitzen correctament- poden ser una via d’entrenament ja que estimulen que els dos 
ulls funcionin alhora.   
 
El COOOC va dissenyar aquesta prova amb la col·laboració de TV3 i del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya i amb l’aval científic de la Facultat d’Òptica i 
Optometria de Terrassa (FOOT). 
Amb el test, que es va reproduir per 180 sales de cinema i va superar els 450.000 
espectadors, es va remarcar la idea que un 12% de la població no veu en 3D i ho desconeix. 
A més a més, s’ha de destacar la col·laboració de més de 800 òptiques amb l’objectiu de 
conscienciar a la població de la necessitat de tenir en compte la nostra salut visual. 
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2.5.2 El COOOC és nomenat Cooperador de Mèrit de l’Institut 
Barraquer 
 
Al novembre de 2015 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’. El president del 
Col·legi, Alfons Bielsa, i el comptador, Lluís Puig, van recollir l’acreditació oficial el 31 de 
maig en el marc de la celebració de l’Assemblea General Ordin{ria de l’Institut. 
 
Aquest nomenament, que s’ha entregat a diferents entitats al llarg dels últims 20 anys, va 
ser decidit de forma un{nime per l’Assemblea General de l’Institut. Amb aquesta elecció, es 
pretén reconèixer la tasca del COOOC i els mèrits en favor dels objectius comuns dels dos 
organismes.  
 
“Aquest és un reconeixement important per a la nostra professió i per a la nostra funció 
com a professionals de la visió”, va explicar el president del Col·legi a l’hora de recollir el 
diploma. Bielsa va destacar que els trets que han de definir la relació entre els oftalmòlegs 
i els òptics optometristes han de ser “la cooperació i l’enteniment”. En aquest sentit, va 
remarcar que la col·laboració interdisciplinar entre oftalmòlegs i optometristes “és 
essencial per tal de preservar la salut ocular i la salut visual de la població, tant a nivell 
preventiu com per solucionar les necessitats visuals de cada persona”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El president del Col·legi acompanyat del professor Rafael I. Barraquer i del professor Joaquim Barraquer 
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2.5.3 Paraules de condol per la mort del dr. Barraquer 
 
La matinada del passat divendres 26 d’agost l’oftalmòleg 
Joaquin Barraquer va morir als 89 anys al seu domicili 
de Barcelona. 
 
Davant d’aquesta pèrdua i a demanda del diari ARA, el 
president del Col·legi, Alfons Bielsa, va escriure i dedicar 
unes paraules al Professor. En aquest escrit, Bielsa 
destaca l'excel·lent professionalitat de Barraquer i la 
seva aportació dins l’oftalmologia. A més a més, 
emfatitza el seu valor humà, com per exemple amb la 
creació de la Fundació Barraquer i del Banc d’Ulls pel 
Tractament de la Ceguera. 
 
Al llarg de l’article, Bielsa subratlla la defensa de 
Barraquer per la interrelació dels oftalmòlegs i els òptics 
optometristes i la col·laboració entre ambdues 
professions. 
 
El president del Col·legi recorda amb especial emoció 
l’entrega del diploma acreditatiu que certifica al COOOC 
com a Cooperador de Mèrit de l’Institut Barraquer que el 
professor Barraquer va fer entrega el passat 31 de maig. 
 
Podeu llegir l’article sencer fent clic aquí 
 
El doctor Joaquin Barraquer pertanyia a la tercera 
generació dedicada a la salut ocular. Expert en cirurgia 
de la caracta i el glaucoma, va ser president de la 
Sociedad Espanyola d’Oftalmologia i Doctor Honoris 
Causa i Professor Honorari d’11 universitats d’arreu del 
món. 
 
El president del COOOC, Alfons Bielsa, i el delegat del COOOC a Barcelona, Francesc Campo, 
van assistir al funeral.  A la cerimònia van assistir diferents personalitats de tots els sector, 
així com el conseller de Salut, Toni Comín, en representació de la Generalitat.   
 
Des del Col·legi, també es va enviar una corona i es va escriure al Llibre de condolences.  
 
 
 
 
 
Arantxa García López 
Departament de Comunicació  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ara.cat/societat/Joaquim-Barraquer-loptimisme-home-Renaixement_0_1639636111.html
http://www.barraquer.com/condolencias/
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MOVIMENT COL·LEGIAL      
 
En data 31 de desembre 2016 tenim una massa social de 2907 Col·legiats, dels quals 2731 
corresponen a la situació d’exercents i 176 no exercents. 
 

 
 
Per edats 
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En aquest esquema queden reflectides les altes col·legials realitzades per mesos durant 
2016. 
 
 

 
 
 
 
Per anys 
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Homes respecte a dones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Òptics censats per comarques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encarna Paños 
Departament de Col·legiacions  
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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 tècnic-sanitaris 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 farmàcia que suposin: 
 
 

- Ampliació de les instal·lacions 
- Trasllat dels local 
- 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’òptic 
 
 
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 farm{cia 
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 
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Normativa aplicable  

Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tècnic-sanitaris 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 tècnic-sanitaris dels establiments d’òptica 

 

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 tècnic-sanitaris 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 de Creació, 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. 

- 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 a presentar. 

- 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. 

 

 

 

http://www.gencat.cat/diari/3889/03126001.htm
http://www.gencat.cat/diari/3889/03126001.htm
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- 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 caldrà 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 pàgina 
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 2016 
 

Sol·licituds que s’han presentat : 
 
 

 
 
 

Canvis que s’han tramitat: 
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Establiments oberts en els sis últims anys 
 

 

 
 
 

Establiments tancats en els sis últims anys 
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Per províncies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Comarques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montse Argemí 
Departament Establiments Sanitaris 


