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PRÒLEG DEL PRESIDENT

Volia iniciar la presentació d’aquesta memòria agra-
int la tasca feta pels antics delegats territorials de 
Tarragona, Jordi Vecino, i Lleida, Juan Carlos Viñue-
la. Han estat molt implicats en la vida col·legial i han 
estat entusiastes i dinamitzadors de moltes activi-
tats. D’altra banda, també vull donar la benvinguda 
a Elisa Velasco com a nova delegada territorial 
de Tarragona i a Javier Rojas com a nou 
delegat territorial de Lleida, professio-
nals inquiets d’un alt nivell personal 
i acadèmic. 

També agrair a tot l’equip laboral 
del Col·legi la seva implicació en 
tots els projectes i tota la feina des-
envolupada que sovint sobrepassa 
el que és estricament laboral. Donar 
les gràcies per tota la feina feta durant 
molts anys a Joana Colomé, que s’ha ju-
bilat aquest any i que ha estat responsable 
del departament de comptabilitat fent un treball 
impecable i amb la màxima responsabilitat, sense 
perdre cap moment l’entusiasme.

Alhora, donar la benvinguda a la nova responsable 
del departament de comptabilitat, Montserrat Gila-
bert, i la del departament de formació, Marta Bui-
sán, que són dues professionals molt competents 
en els seus respectius terrenys.

És complicat resumir tot el que hem fet aquest any 
al COOOC, però crec que val la pena destacar la fei-
na feta per la vocalia de Prevenció, Visió Infantil i 
Teràpia Visual, que va organitzar les I Jornades Pro-
fessionals en Visió i Educació. Van comptar amb una 
assistència de 200 professionals de diferents àmbits 
-educadors, psicòlegs i logopedes, entre d’altres- i 
ens van permetre enriquir-nos mútuament i ser, una 

vegada més, uns referents en la salut visual. 
També destacar la dinàmica que està prenent la 
nova vocalia de Cooperació i Voluntariat, que s’ha 
anat reforçant i que ha fet possible que més col·le-
giats i col·legiades puguin participar en projectes de 
voluntariat. A més a més, el COOOC segueix col·la-

borant amb altres organitzacions i iniciatives, 
com la Marató de TV3, l’associació El Món 

de Prop o l’Associació pel Desenvo-
lupament de Projectes Solidaris al 

Sàhara, entre d’altres. 

Aquest any s’ha impulsat la for-
mació incloent visites de referents 
internacionals com el doctor Do-

nald Korb i altres experts de màxim 
nivell. També hem estat molt actius 

amb les relacions institucionals, es-
pecialment amb els departaments de 

Salut i Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya. El Fòrum de Diàleg Professional, del qual 
el COOOC forma part, ha esdevingut un espai actiu 
de participació en què s’han reivindicat les nostres 
propostes i necessitats. 

També vull destacar la creació del primer pessebre 
visual, que trenca esquemes i alhora dona suport a 
una tradició molt arrelada a Catalunya. Paral·lela-
ment, consciencia de la necessitat de la prevenció i 
del control de la salut visual.

Per acabar, m’agradaria acabar aquest pròleg recor-
dant la figura de Jordi Pardo, antic delegat a Girona, 
i que ens va deixar el passat novembre. Una perso-
na activa, inquieta i compromesa que va ser un dels 
pioners de l’optometria moderna a Catalunya. 

Gràcies. 

És complicat 
resumir tot el que 

hem fet aquest 
any al COOOC

Alfons Bielsa
President del COOOC



5

ORGANIGRAMA

ALFONS BIELSA I ELIES
President

LLUÍS BIELSA I ELIES
President

JOAQUIM GRAU I INGLADA
Secretari

FABIO DELGADO CASTELLANOS
Tresorer

LLUÍS PUIG CAMARERO
Comptador

SARA PALOMÉ DESVILAR
Delegada de Girona

JUAN CARLOS VIÑUELA RODRIGUEZ
Delegat de Lleida (fins al maig)

FRANCESC CAMPO BARRIONUEVO
Delegat de Barcelona

JAVIER ROJAS VIÑUELA
Delegat de Lleida (actual)

JORDI VECINO ARDÈVOL
Delegat de Tarragona (fins al maig)

ELISA VELASCO MARTÍNEZ
Delegada de Tarragona (actual)

PERSONAL DEL COOOC
Encarna Paños
Departament de Col·legiacions

Montse Argemí
Departament d’Establiments

Montserrat Gilabert
Departament de Comptabilitat

Arantxa García
Departament de Comunicació

Anna Elias
Secretaria i recepció

Marta Buisán
Departament de Formació

Assessoria Jurídica: Purificación Paños

O
RGRAN

IGRAM
A



Moviment 
col·legial



7

2808; 95%

155; 5%

Exercents No exercents

A l’acabar el 2018, el COOOC compta amb 2.963 col·legiats i col·legiades

L’11% dels col·legiats i 
col·legiades són 
menors de 30 anys

El gruix col·legial es 
troba entre els 30 i els 
50 anys (64,08%)

El 69,64% del són do-
nes. En total, són 2.063 
col·legiades 
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A l’acabar el 2018, a Catalunya es registren 1.416 establiments d’òptica.

13 canvis de 
titularitat

8 canvis de 
denominació

104 nomenaments 
de director/a tècnic/a

74,40%

10,10%

6,10%

9,30%

Barcelona Girona Lleida Tarragona

24 sol·licituds d’ober-
tura i funcionament

11 sol·licituds de 
trasllat

3 sol·licituds de 
modificacions

37 tancaments 
d’establiments

Establiments censats per comarques

ESTABLIM
EN

TS



Formació
59%25%

8%

8%

Barcelona Girona Tarragona Lleida
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Durant el 2018, el COOOC ha organitzat 12 formacions.

59%25%

8%

8%

Barcelona Girona Tarragona Lleida

Sobre 5, els docents 
van rebre una qualifi-
cació de 4,6 punts. 

Les formacions van 
sumar un total de 161 
assistents.

Sobre 5, els cursos van 
rebre una qualificació 
de 4,2 punts.

Problemes d’aprenentatge 
en el procés de lectoescriptura

Data: 20 de gener
Docent: Manuel Cebeiro
Ubicació: Girona
Objectiu: Saber aplicar la 
metodologia de tractament 
concreta, en casos de difi-
cultats en l’aprenentatge i 
en la lectura.
Crèdits: 2,3 crèdits
Temes reclamats: prismes, 
THR i reflexes, xarxes so-
cials, visió binocular i terà-
pia visual en disfuncions bi-
noculars.

Entrenar l’escolta per 
millorar la visió

Data: 28 de gener
Docent: Marta Fransoy 
Ubicació: Barcelona
Objectiu: Apropar a l’opto-
metrista el camp d’aplicació 
de l’estimulació neurofun-
cional de l’escolta com a 
tractament complementari 
als procediments d’optome-
tria.
Crèdits: 2,6 crèdits
Temes reclamats: més acti-
vitat pràctica, exemplificació 
d’un tractament complet.

Claus de l’examen visual 
en pacients diabètics

Data: 17 de febrer
Docent: Juan Carlos Viñuela
Ubicació: Barcelona
Objectiu: Oferir les claus de 
l’exploració visual de pa-
cients que pateixen diabetis, 
així com prendre conscièn-
cia de la necessitat de mèto-
des específics en l’explora-
ció visual.
Crèdits: 2 crèdits
Temes reclamats: tracta-
ment en casos de colesterol, 
hipertensió i cirurgia.

FO
RM

ACIÓ
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Iniciació a la posturologia 
per a optometristes

Data: 24 i 25 de febrer
Docent: Cati Poveda
Ubicació: Barcelona
Objectiu: Obtenir les no-
cions bàsiques sobre la 
posturologia, les normes de 
prevenció postural i visual, i 
saber el tipus de qüestionari 
per determinar si cal reme-
tre a altres professionals.
Crèdits: 2,3 crèdits
Temes reclamats: TV, sintò-
nics, reflexes primitius.

Campimetria i reflexes 
pupil·lars

Data: 10 i 11 de març
Docent: Dra. Pilar Plou 
Ubicació: Barcelona
Objectiu: ampliar els co-
neixements per millorar les 
habilitats en el maneig i rea-
lització dels diferents proce-
diments diagnòstics, com la 
campimetria o el reflexos pu-
pil·lars. 
Crèdits: 1,5 crèdits
Temes reclamats: estrabis-
mes i farmacologia.

Optometria pediàtrica. 
Diagnòstic i tractament

Data: 28 d’abril, 29 d’abril, 6 
de maig i 20 de maig
Docent: Rosa Maria Parés
Ubicació: Tarragona, Barce-
lona, Lleida i Girona
Objectiu: Ampliar el coneixe-
ment destinat a atendre les 
necessitats visuals de la po-
blació infantil
Crèdits: 1,5 crèdits
Temes reclamats: posturo-
logia, prismes, control de la 
miopia, baixa visió.

Iniciació a la posturologia 
per a optometristes

Data: 30 de juny i 1 de juliol
Docent: Cati Poveda
Ubicació: Girona
Objectiu: Obtenir les no-
cions bàsiques sobre la 
posturologia, les normes de 
prevenció postural i visual, i 
saber el tipus de qüestionari 
per determinar si cal reme-
tre a altres professionals.
Crèdits: 2,3 crèdits
Temes reclamats: pro-
ves per detectar dislèxies i 
TDHA.

Psicologia aplicada a 
les vendes

Data: 27 d’octubre
Docent: Montse Lucena
Ubicació: Barcelona
Objectiu: Oferir les tècni-
ques per millorar la relació 
òptic-client a l’hora de ven-
dre un producte, i les dife-
rents maneres que hi ha per 
potenciar la vàlua del pro-
fessional.
Crèdits: no acreditat
Temes reclamats: aprofun-
dir en aspectes de comuni-
cació i protocols de gabinet.

Diabetis i DMAE per a 
optometristes

Data: 24 de novembre
Docent: dra. Victoria de 
Juan
Ubicació: Barcelona
Objectiu: Oferir els coneixe-
ments necessaris sobre 
aquestes patologies de pre-
valença alta, i que els pro-
fessionals siguin capaços 
d’interpretar les proves.
Crèdits: 1,3 crèdits
Temes reclamats: estrabis-
mes, optometria infantil, 
angio-oct i audiografies.
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Altres notícies

Un dels objectius principals 
del COOOC és oferir una for-
mació continuada acredita-
da i de qualitat. Durant els 
últims anys, l’oferta formati-
va del Col·legi ha augmentat 
considerablement.

Amb la nou mandat, es va fer 
un pas endavant i es va apos-

tar encara més per la forma-
ció. Fins aquell moment, tots 
els cursos del COOOC esta-
ven subvencionats i el preu 
que es pagava no era el cost 
real. A partir del passat mes 
de maig, es va invertir encara 
més en formació i es va aug-
mentar la seva partida. Així, 
del cost final, se subvenciona 

aproximadament el 50% del 
preu real del curs.

En la informació i en el pro-
grama de cada curs, es deta-
lla el preu real i el preu final 
amb la subvenció. Amb tot 
plegat, es pretén fomentar la 
formació i fer-la més assequi-
ble per als col·legiats.

SUBVENCIÓ DE LA VPC

Fa uns mesos es va posar en 
marxa la Validació Periòdi-
ca Col·legial, que reconeix 
la bona praxis professional, 
l’acceptació del codi deon-
tològic i el desenvolupament 
professional continu dels òp-
tics optometristes. 

D’aquesta manera, garanteix 
que l’òptic i l’òptica opto-
metrista que l’obté reuneix 
i manté els estàndards més 
estrictes i rigurosos per exer-
cir com a  professional sani-
tari/a d’atenció primària de 
la salut visual.

Amb l’objectiu d’impulsar-la, 
el COOOC va subvencionar el 
100% de l’import (40 euros) 
a tots els col·legiats icol·le-
giades que la van sol·lici-
tar. Podreu beneficiar-vos 
d’aquesta iniciativa fins al 31 
de desembre.

SUBVENCIÓ DE LA FORMACIÓ DEL COOOC

FO
RM

ACIÓ
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Durant el 2018, les van registrar les següents consultes:

6
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7

6

15

10
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EXPEDIENTS BAIXA COL·LEGIAL

RECLAMACIONS QUOTES EXTRAJUDICIALS

DEMANDES RECLAMACIÓ QUOTES

Presentades Resoltes
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41
38
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26

11

28

36
39

37

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Professionals Laborals

Les principals consultes professio-
nals es van centrar en la protecció 
de dades, la venda per internet i 
l’IVA de les muntures.

Els permisos retribuïts (68) , el 
permís de lactància (62) i els con-
tractes (53) van ser els aspectes 
laborals més demandats.

ACCIO
N

S JU
RÍDIQ

U
ES
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Al llarg del 2018, la comunicació del COOOC ha permès:

enviaments 
massius98 Newsletter12 Optometristes.cat04

articles a
La Gaceta11 notes de

premsa07 aparicions 
als mitjans +100

Enviaments massius

Newsletter

59
Avisos 
col·legials

27
Avisos 
formació

03
Avisos 
sanitaris

09
Informació
Empreses

La Newsletter és el butlletí de notícies que 
s’envia l’últim dia del mes amb les informa-
cions del que s’ha fet i el que es  farà39%

16%

37%

8%

Col·legi Formació Comunicació Projecció

La mitjana és de 13 notícies per Newsletter, 
que s’organitzen en els apartats de Col·legi, 
Formació, Comunicació i Projecció

CO
M

U
N

ICACIÓ
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Optometristes.cat

OPTOMETRISTES.CAT #14 - I Trimestre 2018

52 pàgines
Versió en català
Versión en castellano

OPTOMETRISTES.CAT #15 - II Trimestre 2018

52 pàgines
Versió en català
Versión en castellano

OPTOMETRISTES.CAT #16 - III Trimestre 2018

52 pàgines
Versió en català
Versión en castellano

OPTOMETRISTES.CAT #17 - IV Trimestre 2018

52 pàgines
Versió en català
Versión en castellano

També les pots llegir i descarregar a 
l’aplicació per a smartphones del COOOC
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Notes de premsa

Un llibre que explica com cuidar la visió dels infants per millorar 
el seu aprenentatge
Versió en català  /  Versión en castellano 

1

El dr. Korb remarca la importància de la creació i la inclusió dels 
higienistes oculars al sistema de salut visual  
Versió en català  /  Versión en castellano 

2

La nova junta de govern del COOOC celebra la seva primera reunió 
extraordinària per posar en marxa els nous projectes 
Versió en català  /  Versión en castellano 

3

Els problemes oculars i visuals s’incrementen el 25% durant 
l’estiu
Versió en català  /  Versión en castellano 

4

Uns 200 professionals sanitaris, mestres i professors es troben 
en les I Jornades Professionals en Visió i Educació
Versió en català  /  Versión en castellano 

5

El COOOC presenta el Pessebretest, el primer pessebre que 
inclou un test visual
Versió en català  /  Versión en castellano 

6

La pandèmia de la miopia afecta ja mig milió de joves catalans
Versió en català  /  Versión en castellano 

7

Aparicions als mitjans de comunicació

Aparicions als mitjans de comunicació+100

CO
M

U
N

ICACIÓ
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El COOOC recull les opinions 
dels col·legiats i col·legiades

Més de 500 col·legiats 
van respondre l’en-
questa preparada pel 
COOOC, que tenia 
principalment tres 

objectius molt definits. En pri-
mer lloc, conèixer l’opinió dels 
col·legiats i col·legiades en els 
aspectes més importants de la 
professió. En segon lloc, priorit-
zar aquests aspectes en funció 
de les respostes obtingudes. I, 
finalment, comptar amb dades 
que puguin ser comparades 
amb altres enquestes que es fa-
cin en un futur. És a dir, els resul-
tats obtinguts són claus per de-
finir el pla de treball del COOOC 
del pròxim exercici i, alhora, per 

treballar-los en els propers anys.

L’enquesta, de format digital i 
que va estar disponible del 15 
de gener al 18 de febrer, i es va 
organitzar en quatre apartats: 
aspectes professionals, forma-
ció continuada, comunicació 
interna i externa i la secció Ex-
pressa’t.

Alguns dels aspectes a remar-
car és que la formació continua 

sent un tema pendent, tot i que 
el 43,45% dels enquestats con-
sideren bona la formació oferta 
pel COOOC. L’optometria pedià-
trica continua situant-se com el 
tema de major interès, seguit 
per la contactologia i l’optome-
tria pediàtrica.

Els participants també van valo-
rar els principals punts en què 
ha de centrar-se la comunicació 
del COOO i van poder expressar 
la seva opinió en un espai obert, 
que es va centrar principalment 
en comentaris sobre la profes-
sió, la gestió del COOOC, la for-
mació, la VPC, les campanyes i 
l’assessorament jurídic.

“Els resultats obtinguts són 
claus per a definir el pla de 
treball del COOOC”

Els avisos col·legials, el principal canal per rebre informació del COOOC

Els avisos col·legials se situen com el principal canal de comunicació per rebre informació del 
Col·legi. Els altres canals principals van ser aquesta revista (17,31%), la pàgina web (15,49%), 
les xarxes socials (11,85) i l’aplicació per smartphones (8,20%).

Pel que fa a aquesta última, un nombre elevat dels enquestats van reconèixer que no la tenia 
instal·lada al seu mòbil i que tampoc sabia que existia. 

CAM
PAN

YES

CAM
PAN

YES
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El COOOC ofereix una xerrada sobre visió i 
aprenentatge als psicopedagogs de les escoles 
Vedruna de Catalunya

El passat 15 de març l’òp-
tica optometrista i psi-
còloga Montse Augé, 
membre de la vocalia de 
prevenció, visió infantil i 

teràpia visual del COOOC, va fer 
una xerrada a 36 psicopedagogs 
de les escoles Vedruna de Cata-
lunya a Vic (Barcelona). L’objec-
tiu de la xerrada va ser aportar 
coneixements sobre l’àmbit 
d’intervenció del optometrista 
quant al desenvolupament i a 
la salut visual dels nens en edat 
escolar.

En primer lloc, es va presentar el 
paradigma del qual partim: la vi-
sió és molt més que la vista. En 
aquest sentit, va presentar una 
proposta de model d’aprenen-
tatge que ha de ser de gran uti-
litat per a conèixer les habilitats 
visuals necessàries per al pro-
cés de lectoescriptura. A més, 
va emfatitzar la importància de 
treballar amb un model de vi-
sió holístic, que implica adoptar 
els procediments de l’optome-
tria els quals permeten avaluar, 
diagnosticar i tractar les dificul-

tats visuals presents en els pro-
blemes d’aprenentatge segons 
la seva etiologia. 

Una vegada exposades les habi-
litats motrius, d’escolta i visuals, 
va descriure els procediments 
de l’avaluació optomètrica per 
a conèixer les habilitats visuals 
que afecten directament la lec-
toescriptura en funció dels sig-
nes i símptomes que presenti el 
menor. Finalment, va detallar les 
línies directrius dels possibles 
tractaments amb programes de 
teràpia visual o amb sistemes 
compensadors com les lents o 
els prismes. 

Tot això es va fer amb l’objectiu 
d’explicar la importància de la 
figura de l’òptic optometrista 
en el procés d’aprenentatge així 
com per a ajudar a establir àrees 

de cooperació interprofessio-

nal per acostar-nos al desitjat 
model d’intervenció interdisci-
plinària, en el qual l’estudiant si-
gui el centre de l’acte terapèutic 
global i que pot estar orquestrat 
per diferents professionals en 
continu diàleg i intercanvi.
 
Per aconseguir aquest model 
de funcionament, és essencial 
donar-nos a conèixer i explicar 
de forma senzilla quines són les 
nostres competències. També és 
primordial saber les funcions de 
la resta de professionals relacio-
nades amb l’ensenyament per-
què quan un especialista arribi 
al límit de la seva intervenció 
sàpiga a qui dirigir a l’estudiant 
i, així, ajudar-lo a aconseguir 
l’èxit escolar.

“Es va fer amb l’objectiu 
d’explicar la importància 
de l’òptic optometrista en 
el procés d’aprenentatge”

“Es va presentar el paradig-
ma del qual partim: la visió 
és molt més que la vista”
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El COOOC alerta com cuidar 
els ulls a l’estiu i detalla 10 
recomanacions clau

El COOOC envia el llibre 
‘Calvin, vés amb comp-
te’ a escoles i bibliote-
ques de Catalunya

Amb la campanya ‘Hiper-
metropia, la gran descone-
guda’, el COOOC va editar 
una versió especial no des-
tinada a la venda del llibre 
Calvin, vés amb compte. 
L’ocell lletraferit ha de por-
tar ulleres. Adreçat princi-
palment al públic infantil, 
aquesta obra explica a tra-
vés de la història del Cal-
vin, un estornell amb pro-
blemes de visió, què és la 
hipermetropia i quins són 
els seus símptomes més 
habituals, per saber quan 
hem de sospitar de la seva 
presència.

Tenint en compte la seva 
utilitat, el Col·legi ha enviat 
un exemplar del llibre a to-
tes les biblioteques de Ca-
talunya i a totes les escoles 
que han participat a la cam-
panya Visió i Aprenentatge. 
En total, s’han repartit uns 
850 exemplars. D’aquesta 
manera, tant els centres 
educatius com les biblio-
teques, podran incorporar 
aquest llibre al seu catàleg 
de llibres.

Amb l’inici de la temporada esti-
val, el COOOC va enviar una nota 
de premsa als mitjans de comu-
nicació per difondre la impor-
tància de cuidar la visió, espe-
cialment a l’estiu que és l’època 
en què s’incrementen els casos 
de problemes visuals i oculars. 

En aquesta nota, es va emfatit-
zar com protegir els ulls, també 

dins de l’aigua. Així mateix, es 
van donar consells a l’hora de 
triar les ulleres, la importància 
d’adquirir-les a les òptiques i es 
van detallar 10 recomanacions 
clau per a una protecció total.

Això va permetre aparèixer en 
diferents mitjans de comunica-
ció, com La Vanguardia, la COPE 
i l’ABC.

El COOOC crea el Pessebretest

El COOOC ha elaborat el Pesse-
bretest, el primer pessebre que 
inclou un test visual. El pesse-
bretest era un diorama gran que 
incorporava cinc proves visuals 
senzilles que podien detectar 
possibles alteracions visuals. 

Aquestes proves mesuraven la 
visió del color, l’agudesa visual, 
la visió estereoscòpica, les ten-
dències visuals -és a dir, si la 
persona tenia una tendència a 
la hipermetropia o a la miopia- 
i la funció macular. En aquesta 
última prova, si la persona no 
aconseguia observar correcta-
ment els objectes o els veia de-
formats, es recomanava la visita 

a l’oftalmòleg.

El pessebretest es va poder vi-
sitar fins al 2 de febrer a la Sala 
Muncunill de Terrassa, en el 
marc de l’exposició extraor-
dinària de l’Associació de Pes-
sebristes de Terrassa en el 75è 
aniversari de l’entitat. Aquesta 
mostra complementava l’expo-
sició oficial que es fa cada any al 
soterrani de l’atri de la Catedral 
del Sant Esperit de Terrassa, que 
agrupa un total de 15 pessebres. 
L’Agrupació de Pessebristes de 
Terrassa, amb 300 socis, és una 
de les entitats més reconegudes 
en l’àmbit nacional i internacio-
nal en el món del pessebrisme.

CAM
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‘Cuida la visió i aprendràs millor’, la campanya 
de comunicació del 2018

El COOOC ha posat en 
marxa la campanya de 
comunicació, ‘Cuida la 
visió i aprendràs mi-
llor’, que va ser presen-

tada el passat 17 d’abril a la seu 
del Col·legi per les   membres 
de la vocalia prevenció, visió 
infantil i teràpia visual (VPVI-
TV), Montse Augé, Cati Poveda, 
Marta Fransoy i Dolors Muñoz. 
 
‘Cuida la visió i aprendràs mi-
llor’ és una iniciativa que pre-
tén difondre la importància 
de la visió en el procés d’apre-
nentatge així com de la neces-
sitat de realitzar-se explora-
cions optomètriques a partir 
dels tres anys. Així mateix, es 
persegueix donar a conèixer 
la figura de l’òptic optometris-
ta com a professional sanitari. 

Arran de la campanya Visió i Apre-
nentatge impulsada pel COOOC 
en 2011, es va detectar que la 
meitat dels alumnes catalans 
podria tenir una disfunció visual 
que dificulta el seu aprenentat-
ge. A més, diferents estudis han 
posat de manifest que 1 de cada 
3 casos de fracàs escolar està 
causat per un problema de visió.

Amb l’objectiu d’oferir una guia 
per dotar a professors, pares i 
mares i professionals de la sa-
lut d’unes pautes per detectar 
possibles problemes visuals 
relacionats amb l’aprenentat-
ge, el COOOC ha editat el llibre 
Cuida la visió i aprendràs millor. 
Protocol de salut visual. D’una 
banda, pel que fa als educadors, 
es tracta de mostrar els signes 
i/o símptomes que indiquin 

que un alumne té un problema 
visual i, al mateix temps, do-
nar unes pautes en relació a la 
postura, el mobiliari i la il·lumi-
nació a les aules. Per una altra, 
en relació a les famílies, tam-
bé se’ls detalla la importància 
d’un bon descans i d’una bona 
nutrició i s’explica com poden 
adaptar-se o solucionar-se les 
disfuncions visuals, ja sigui 
amb ulleres, lents de contacte 
o a través de la teràpia visual.
 

Tenint en compte la importància 
que famílies i  personal docent 
i sanitari disposin de materials 

“1 de cada 3 casos de fra-
càs escolar està causat per 
un problema de visió”
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com aquest, el Pla Interdeparta-
mental i Intersectorial de Salut 
Pública (PINSAP) de la Genera-
litat de Catalunya ha col·laborat 
en aquest projecte i ha enviat  
un exemplar en format digital de 
Cuida la visió i aprendràs millor. 
Protocol de salut visual a totes 

Videocàpsula ‘Prevenció d’alteracions visuals’
Amb els continguts del llibre del COOOC Cuida la visió i veuràs 
millor. Protocol de salut visual, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya ha creat la videocàpsula ‘Prevenció 
d’alteracions visuals. Consells per tenir cura de la vista’.

Aquest vídeo, que es reprodueix a totes les pantalles dels Cen-
tres d’Atenció Primària (CAP), persegueix oferir els principals 
consells per a un correcte ús de les pantalles. 

La videocàpsula és lliure d’ús i es pot descarregar a través de la 
web de la Generalitat (http://videosalut.gencat.cat/). 

les escoles públiques de Cata-
lunya. A més, des del PINSAP, 
també es facilitarà un exem-
plar a tots els Centres d’Atenció 
Primària (CAP) de Catalunya.
 
Material per als col·legiats
En el marc de la campanya, el 

Col·legi va posar a la disposi-
ció dels col·legiats un pack de 
material, amb un exemplar del 
llibre, un adhesiu identificatiu 
i uns 100 díptics informatius.

Pots demanar un llibre al depar-
tament de Comunicació.

CAM
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Les I Jornades Professionals en Visió i Educació 
reuneixen uns 200 professionals de la visió, 
mestres i professors

Òptics optometristes, 
mestres, psicòlegs, 
logopedes i pedagogs 
es van trobar a les I 
Jornades Professio-

nals en Visió i Educació, organit-
zades pel Col·legi Oficial d’Òp-
tics Optometristes de Catalunya 
(COOOC) i que es van celebrar 
els dies 29 i 30 de setembre a 
l’Auditori de l’ONCE (Barcelona). 
En total, uns 200 professionals 
van reunir-se en unes jornades 
multidisciplinàries que tenien 
com a objectiu compartir co-
neixements i experiències sobre 
el procés d’aprenentatge dels in-
fants.

Tenint en compte que el 80% de 
la informació arriba a través dels 
ulls, “és imprescindible oferir al 
conjunt del personal docent ei-
nes i pautes que permetin aler-
tar de problemes visuals a les 
aules”, va afirmar el president 
del COOOC, Alfons Bielsa, en la 
presentació de les jornades. “El 
2015 amb la campanya Visió i 
Aprenentatge vam detectar que 
la meitat dels alumnes catalans 
de 6è de primària podria tenir 
un problema visual que dificulta 
el seu aprenentatge. Ara toca fer 
un pas endavant i unir forces per 
disminuir els casos de fracàs es-
colar”, va remarcar Bielsa.  

Els factors que influeixen en 
l’aprenentatge
El matí de dissabte es va centrar 
en la influència de la visió en 
l’aprenentatge dels estudiants, 
a càrrec de la vocalia de preven-
ció, visió infantil i teràpia visual 
del COOOC, formada per les 
òptiques optometristes Mont-
se Augé, Cati Poveda i Yolanda 
Vierbücher. A més, es va presen-
tar el llibre Cuida la visió i apren-
dràs millor. Protocol de salut 
visual, que pretén configurar-se 

com una guia per dotar profes-
sors, famílies i professionals de 
la salut d’unes pautes per detec-
tar possibles problemes visuals 
relacionats amb l’aprenentat-
ge. També, amb la presentació 
de la mestra, psicòloga clínica i 
tècnica superior de riscos labo-
rals Àngels López, es va fer espe-
cial èmfasi en la importància de 
comptar amb un mobiliari idoni 
i una il·luminació correcta a les 
aules, per tal d’evitar problemes 
de postura. 

El procés d’aprenentatge és 
complex i hi intervenen altres 
factors, com l’alimentació. La 
doctora en ciències biològiques 
Mª Jesús López va explorar com 
una dieta adequada pot influir 
en el correcte desenvolupament 
cognitiu de l’infant i en el seu 
rendiment acadèmic.  

Tot seguit, el doctor i especialis-
ta en desenvolupament infantil 
Jordi Catalán va descriure les 
estructures que participen en el 
procés de lectura i va detallar un 

protocol que valora el nivell or-
ganitzatiu de l’infant per saber si 
està preparat per iniciar-se en la 
lectura. 

El doctor en psicologia Joan 
Deus va continuar amb una con-
ferència per tractar la dislèxia 
del desenvolupament i va inci-
dir, tenint en compte que no és 
homogènia i que la majoria de 
casos es tracta de formes mix-
tes, en la necessitat d’una inter-
venció interdisciplinària per així 
coordinar un programa integral. 
En aquest sentit, va posar en va-
lor la tasca dels optometristes 

en el tractament de determinats 
casos en què la visió juga un pa-
per important.

Per acabar amb la ronda de 

“El procés d’aprenentatge 
és complex i hi intervenen 
altres factors, com l’alimen-
tació”
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ponències, el Centre de Recur-
sos Educatius per a Discapaci-
tats Visuals va explicar la seva 
funció com a servei educatiu es-
pecífic per a alumnes amb dèfi-
cits visuals greus. 

Casos reals i debat
La segona jornada es va centrar, 
per una banda, en la presenta-
ció de casos, que va donar veu 
a diferents pacients reals trac-
tats per optometristes i que són 

“Les Jornades van rebre 1,4 
crèdits del CCFCPS”

exemples de l’èxit aconseguit 
amb el treball interdisciplinari 
de diferents professionals. 

Per l’altra, i com a tancament 
de les jornades, es va celebrar 
una taula de debat, en què van 

participar els diferents ponents 
i altres professionals entre els 
quals es trobaven una logope-
da, una fisioterapeuta, un odon-
tòleg, una oftalmòloga pediàtri-
ca i dues mestres.

Jornades acreditades
Les Jornades van ser acredita-
des pel Consell Català de Forma-
ció Continuada de Professions 
Sanitàries (CCFCPS). Van obtenir 
una qualificació d’1,4 crèdits.  

CAM
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El COOOC Tarragona acull la xerrada ‘Retinogra-
fia i OCT per a optometristes’ i presenta la seva 
nova delegada, Elisa Velasco

El 14 de juny es va cele-
brar a Tarragona la con-
ferència ‘Retinografia i 
OCT per a optometris-
tes’, a càrrec del doctor 

Alejandro Filloy Rius, oftalmòleg 
especialista en retina a l’Hospi-
tal Joan XXIII de Tarragona.

Als 90 minuts de xerrada, van as-

sistir 37 col·legiats i col·legiades.

Alhora, es va aprofitar l’ocasió 
per presentar a la nova delega-
da, Elisa Velasco.

Presentació de la Miopmilla per Santa Otília

Coincidint amb Santa 
Otília, el COOOC va 
aprofitar per presen-
tar la Miopmilla, que 
es va celebrar el 20 de 

gener de 2019. 

A l’acte, al qual van acudir mit-
jans de comunicació i diferents 
personalitats del sector, es van 
detallar els objectius de la Miop-

milla. A més a més, es van ex-
plicar les raons per les quals ha 
augmentat la miopia, que ja és 
considerada com a pandèmia 
per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS).

En aquest sentit, es van oferir 
algunes dades sobre la seva pre-
valeça a Catalunya i els sistemes 
de control existents.

Per acabar, es va exposar la vo-
luntat de desenvolupar un estu-
di sobre la miopia amb la col·la-
boració de la Facultat d’Òptica i 
Optometria de Terrassa (FOOT).

L’acte va estar conduït pel presi-
dent del COOOC, Alfons Bielsa, 
el vicepresident, Lluís Bielsa, i el  
doctor en optometria i professor 
a la FOOT, Jaume Pauné. 

ACTES AL CO
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Conferència del prestigiós doctor Donald Korb 
sobre els nous avenços sobre les glàndules de 
Meibomi i l’ull sec

El doctor en optometria 
Donald R. Korb va de-
fensar la necessitat de 
la creació i incorporació 
de la figura dels higie-

nistes oculars dins del sistema 
sanitari visual  la conferència 
que va oferir el 28 de maig a la 
seu COOOC. El doctor Korb va 
insistir, tal com ja ho va fer a la 
ponència que va realitzar al se-
tembre de 2016,  en traslladar el 
model dels higienistes dentals al 
món de l’oftalmologia i de l’op-
tometria. 

Aquesta inclusió permetria trac-
tar els casos d’ull sec provocats 
per la Disfunció de les Glàndules 
de Meibomi, que és la principal 
causa de sequedat lacrimal i 
que es produeix per una obs-

trucció del seu conducte excre-
tor que impedeix l’alliberació 
del material sebaci present a la 
superfície ocular. En concret, la 
Degeneració de les Glàndules de 
Meibomi provoca o té un com-
ponent important en el 86% dels 
casos d’ull sec als Estats Units. 

Al llarg de la conferència, el doc-
tor Korb, amb la col·laboració 
del doctor en oftalmologia An-
tonio Henríquez, va fer un re-
pàs a l’anatomia, la fisiologia, el 
diagnòstic i el maneig de la Dis-
funció de les Glàndules de Mei-
bomi. A més a més, va detallar 
que les lents de contacte reque-
reixen una major funcionalitat 
de les glàndules de meibomi i 
que, en cas contrari, aquesta pot 
ser una causa de la intolerància 

a les lents de contacte. 

Pel que fa al seu tractament, el 
doctor Korb va emfatitzar que 
fins ara s’ha actuat sobre l’efec-
te –prescrivint llàgrimes artifi-
cials- i no sobre la causa. Tenint 
en compte que les llàgrimes ar-
tificials són de gran utilitat però 
que no solucionen l’obstrucció 
de les glàndules, va remarcar 
l’eficàcia de les compreses o to-
valloles calentes per estimular 
la producció d’una llàgrima de 
qualitat. 

A banda d’aquest i altres tracta-
ments que pot realitzar el propi 
pacient, va detallar d’altres que 
només poden ser aplicats pel 
professional de la salut visual, 
com Lipiflow, de l’empresa Tear-
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Science cofundada pel dr. Korb, 
i que s’ha convertit en el primer 
tractament autoritzat per la FDA 
(Food and Drug Administration) 
destinat a la forma més comu-
na d’ull sec. Mitjançant la calor 
local i la pressió, aconsegueix 
desobstruir les glàndules de 
Meibomi, afavorint la producció 
natural d’una llàgrima més sana.

El dr. Korb, un expert recone-
gut internacionalment
El doctor Donald Korb, al llarg 
de la seva extensa trajectòria, 
s’ha dedicat tant a la investiga-
ció com a la pràctica optomètri-

ca. Tot plegat ha fet que el 30 de 
maig la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) el va inves-
tir com a doctor ‘honoris cau-
sa’, dins dels actes de celebració 
dels 40 anys de la Facultat d’Òp-
tica i Optometria de Terrassa 
(FOOT).

Per una banda, ha fundat o co-
fundat cinc empreses de recer-
ca, entre les quals s’inclou Tear-
Science (2005), que es dedica al 
desenvolupament de mesures i 
tractament de la Degeneració de 
les Glàndules de Meibomi i l’ull 
sec. 

Per una altra, és autor de més 
de 110 publicacions en revistes 
científiques i compta amb més 
de 60 patents als Estats Units –i 
patents estrangeres correspo-
nents- de diferents àrees, com el 
tractament de l’ull sec o el dis-
seny de lents de contacte.

“El doctor Korb va ser in-
vestit doctor ‘honoris cau-
sa’ per la UPC”

Disponibe al canal de YouTube del 
COOOC

Si no vas poder assistir a la conferència o si 
vols recuperar-la,  pots trobar-la al canal de 
YouTube del COOOC (coooctv), tant en versió 
original com la traduïda. 

 - Part I de la conferència
 - Part II de la conferència

ACTES AL CO
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Conferència sobre contactologia 
per celebrar Santa Otília

Coincidint amb la cele-
bració de Santa Otília, 
la seu del COOOC va 
acollir la xerrada 2008-
2018: una dècada 

d’avenços en contactologia. La 
part bona, la dolenta i allò pen-
dent, a càrrec del doctor en òpti-
ca, optometria i visió Cesar Villa.

A la conferència, es van revisar 
els canvis que s’han produït en 
els últims 10 anys pel que fa a la 
demografia dels usuaris de lents 
de contacte, els materials i Dis-
senys i les solucions de mante-

niment. Una vegada presentats, 
s’analitzarà críticament les se-
ves implicacions.

Alguns dels aspectes que es van 
tractar van ser el control de la 
miopia, l’abandonament del seu 
ús, la venda online o la prescrip-

ció amb caducitat. Per finalitzar, 
es van discutir els canvis que 
s’esperen pel que fa a les indica-
cions i es van comentar les prin-
cipals raons per la qual els usua-
ris decideixen utilitzar lents de 
contacte.

A l’acabar la conferència, es va 
poder gaudir d’una bona estona 
amb la resta de companys amb 
un pica-pica. A tots els assis-
tents, també se’ls hi va entregar 
el material que van triar de les 
campanyes de comunicació im-
pulsades pel COOOC.

“Es van revisar els canvis 
que s’han produït en els 
últims 10 anys”
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El COOOC Lleida organitza el Festival de 
Videofotografia en Optometria

Per celebrar el dia de la 
nostra patrona Santa 
Otília, la delegació del 
COOOC a Lleida va or-
ganitzar el Festival de 

Videofotografia en Optometria, 
que es va dur a terme el passat 
15 de desembre a l’hotel Zenit 
de Lleida.

En aquesta primera edició, es 
van presentar un total de 18 tre-
balls, entre fotografies i vídeos, 
que se centraven des de la de-
modicosi, l’anell de Weiss fins 
la direccionalitat aplicada a la 
gimnàstica rítmica, passant per 
un cas de cataracta subcapsu-
lar posterior, entre molts altres 
temes. També es va exposar el 
projecte Ulls en Acció, desen-
volupat a l’escola Magí Morera i 
Galícia. 

En la categoria de fotografia, el 
guanyador va ser Juan Carlos 

Viñuela i, en la categoria de ví-
deo, va guanyar Iván Zugasti. 

Com a guardó, i gràcies a la 
col·laboració de Conòptica, van 
rebre un adaptador per captar 
imatges i vídeos de la làmpada 
d’escletxa amb el mòbil. 

Aquest festival pretén conver-
tir-se en un punt de trobada en 
el qual es presentin imatges o 
vídeos de condicions oculars, 
procediments de teràpia visual 
o qualsevol aspecte relacionat 
amb la visió i l’òptica i l’optome-
tria.

“Es van presentar un total 
de 18 treballs, entre foto-
grafies i vídeos”

ACTES AL CO
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Assistència a la Jornada sobre Atenció 
Multidisciplinària del Cercle de Salut

El president del Col·legi 
va assistir a la Jornada 
sobre Atenció Multidisci-
plinària, organitzada pel 
Cercle de Salut i la Socie-

tat Catalana de Gestió Sanitària 
i que es va celebrar el passat 18 
de gener a la seu de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Sa-
lut de Catalunya i Balears.

Per donar el tret de sortida a la 
Jornada, Joan Quintana va ofe-
rir la conferència a ‘La qualitat 
de les relacions i el reconeixe-
ment en la millora d’equips i 

projectes’.

Tot seguit, es va dur a terme les 
sessions de presentació d’expe-
riències, entres les quals el ser-
vei d’oftalmologia de l’Hospital 
Sant Joan de Déu va presentar 
la Xarxa de Telemedicina Oftàl-
mica de Catalunya pel Cribratge 
de la Retinopatia del Prematur.

“El propòsit de la jornada és 
mostrar com les experiències 
de relació multidisciplinàries i 
multicèntriques són una realitat 
per donar una millor resposta a 

les necessitats de les persones, 
i debatre com elements propis 
del nostre model sanitari (orien-
tació a resultats, autonomia de 
gestió, treball en xarxa...) afavo-
reixen que sorgeixin de forma in-
novadora i tinguin una implan-
tació efectiva”, afirmen des del 
web del Cercle de Salut.

La Jornada es basa en la parti-
cipació directa d’equips profes-
sionals multidisciplinaris que 
tinguin interés en presentar les 
seves experiències en forma de 
comunicacions.

Participació a les 
Jornades de lents 
oftàlmiques
El COOOC va participar de nou 
en les Jornades de lents oftàlmi-
ques organitzades per la FOOT. 
En aquesta ocasió, va assistir el 
tresorer del COOOC, Fabio Del-
gado. 

Els objectius d’aquestes jorna-
des són, d’una banda, comparar 
les diferents opcions presenta-
des pels directors tècnics dels 
laboratoris participants i, per 
un altre, contrastar les diferents 
opcions utilitzades i/o propostes 
per altres professionals.

El COOOC s’adhereix a la Plataforma 
d’Afectats pel Top Manta

El COOOC s’ha sumat a la Plata-
forma d’Afectats pel Top Manta 
a la ciutat de Barcelona. Amb 
aquesta iniciativa, es pretén atu-
rar el top manta i la venda il·le-
gal al carrer.

A través del comunicat oficial, 
el conjunt d’entitats signants 
han mostrat la necessitat d’una 
solució urgent a la situació de 
desemparament actual de veïns 
i veïnes i comerciants, tant pel 
que fa a la invasió de l’espai 
públic com a l’incompliment 

continuat de la legislació, com-
petència deslleial i frau, lligat a 
la venda il·legal de productes al 
carrer.

Des de la Plataforma s’ha denun-
ciat, també, el greu perill que su-
posa per a la salut del consumi-
dor molts dels productes propis 
del Top Manta, com les ulleres 
de sol falsificades, que no com-
pleixen amb la normativa euro-
pea i utilitzen materials inade-
quats per a protegir l’ull de les 
radiacions solars.

ACTES I RELACIO
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El president del COOOC, Alfons Bielsa, padrí de 
la promoció 2016-2017 de la FOOT

El passat 15 de febrer la FOOT 
va celebrar l’acte de graduació 
2016-2017 a l’Auditori Municipal 
de Terrassa.

A l’esdeveniment, es va lliurar 

el títol a 76 graduats en Òptica 
i Optometria i a 24 titulats del 
màster universitària en Optome-
tria i Ciències de la Visió. El pre-
sident del COOOC, Alfons Bielsa, 
va ser el padrí de la promoció.

 L’escriptora i traductora Bel Olid 
va impartir la conferència ‘Ulls 
nous sota parpelles noves’. Com 
a tancament de la vetllada, el 
grup musical Trio Vivo va oferir 
una petita actuació. 

El COOOC participa en el Cercle de Salut Jove
L’òptica optometrista Hanan 
Haulani, en representació del 
COOOC, va acudir a la sessió del 
Cercle de Salut Jove, que es va 
celebrar el 29 de gener. 
En la sessió, es van tractar dife-
rents temes, entre els quals hi 
havia: 

1. Dissenyar esdeveniments-pín-
doles en petit format amb temes 
identificats 

2. Alternar llocs i horaris 
3. Identificar públic objectiu i 
que li pot aportar quan identifi-
quem els temes 
4. Iniciar sessió amb un keynote 
speaker referent en el tema 
5. Seguir amb una taula de dis-
cussió multiprofessional 
6. Posteriorment un debat amb 
el públic 
7. Finalitzar amb un espai de ne-
tworking 

8. Organitzar una xarxa 2.0 per 
a poder fer contactes entre els 
participants 
9. Organitzar una xarxa 2.0 en-
tre participants i assistents per 
a anar ampliant per temàtiques 

El Cercle de Salut Jove agluti-
na les diferents professions sa-
nitàries i les participants han 
de tenir una edat inferior als 35 
anys.



37

El COOOC, present de nou al YoMo

En el marc del Mobile World 
Congress, Barcelona també acu-
ll el Youth Mobile Mobile (YoMo).

En l’edició anterior el COOOC 
va comptar amb un estand a les 
instal·lacions del YoMo amb la 
Nau Escola. En aquesta ocasió, 
el Col·legi col·labora amb el pro-
jecte Wink to Earth.

A l’espai interactiu del YoMo, van 
montar un estudi de televisió a 
través del qual s’emetrà per in-
ternet a una audiència mundial 
tot allò que succeeix al YoMo. 

El COOOC apareix en tot el ma-
terial necessari per al programa 
i de promoció del projecte.

Wink to Earth  és un projecte 
educatiu, gràfic i escrit i multi-
plataforma, amb pàgina web i 

xarxes socials. Està dirigit a in-
fants i joves, els quals poden, 
amb els seus telèfons i càmeres, 
produir imatges i històries del 
lloc on viuen o llocs que visiten 
pel món.

L’objectiu és que aquestes imat-

ges i aquestes històries, que 
poden ser positives (entorns 
naturals, vida urbana, etc.) o ne-
gatives (pol·lució, degradació, 
etc.) il·lustrin la importància de 
la protecció del medi ambient 
per crear consciència i moti-
var-los a fer millores.

Entrega del premi Optometrista de 
l’Any al Professor Konrad Pesudovs

Coincidint amb l’acte d’inaugu-
ració del curs acadèmic 2018-
2019, el COOOC, la FOOT i l’ACO-
TV va lliurar al professor Konrad 
Pesudovs, de la Flinders Univer-
sity (Austràlia), el Premi Interna-
cional a l’Optometrista l’Any.

El professor Pesudovs destaca 
internacionalment en l’àmbit de 
la salut visual per haver millorat 
significativament la diagnosi de 

patologies i disfuncions visuals. 
Una altra de les seves àrees d’in-
terès és l’òptica de l’ull i el ren-
diment visual. La seva investiga-
ció actual inclou la identificació 
de mètriques de qualitat òptica 
predictives del rendiment visual 
en malalties oculars.

També es va entregar el llibre de 
registre d’Activitat Clínica als es-
tudiants de segon curs.

Participació al I Fòrum 
de Diàleg Professional

El president del COOOC, Alfons 
Bielsa, va assistir al I Fòrum de 
Diàleg Professional, que es va 
celebrar el passat 19 de setem-
bre a l’espai BITAL (l’Hospitalet 
de Llobregat).

L’acte, presidit per la consellera 
de Salut, Alba Vergés, va abor-
dar la necessitat de professio-
nals i del sistema sanitari públic 
de Catalunya. “Toca treballar 
junts per un diagnòstic sobre les 
necessitats de professionals de 
salut a Catalunya”, va defensar 
Vergés.

La sessió, sota el lema ‘Cons-
truïm la salut del futur’, va reunir 
prop d’un centenar de profes-
sionals del sector de la salut.

El president del Col·legi va de-
fensar la figura de l’òptic opto-
metrista com a professional sa-
nitari d’atenció visual primària.
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El COOOC patrocina l’audioconte 
‘Amb ulls de gos’

El COOOC és patrocinador 
del llibre Amb ulls de gos, 
que es va presentar el 23 
de febrer a la Facultat 
d’Òptica i Optometria de 

Terrassa (FOOT). 

És una obra que narra en àu-
dio un dia de la vida de l’Atlas, 
un gos pigall. És un llibre sen-

se text, il·lustrat exclusivament 
amb una tècnica mixta que inte-
gra la fotografia i el dibuix, i que 
presenta diferents situacions 
amb les quals es troba una per-
sona invident segons la mirada 
del seu gos pigall, l’Atlas.

Està concebuda com una eina 
per treballar l’empatia i el civis-

Col·laboració amb la Fundació IMO

El COOOC va tornar a 
col·laborar amb la Fun-
dació IMO en la celebra-
ció de la Setmana Mun-
dial del Glaucoma i en la 

prevenció per la revetlla de Sant 
Joan.

Per una banda, van donar su-
port a les accions organitzades 
per la Setmana Mundial del 
Glaucom, que van ser la sessió 
informativa ‘Glaucoma: més en-

Subvenció estudiants 
per assistir a l’OPTOM

llà de la pressió intraocular’ i les 
revisions gratuïtes que inclouen 
una prova d’agudesa visual, me-
sura de la pressió ocular i explo-
ració del nervi òptic.

Per l’altra, amb la campanya ‘A la 
revetlla cal tenir ull’, es va perse-
guir augmentar la prevenció de 
cara a la revetalla de Sant Joan. 

Per això, es van distribuir 50 lots 
amb material informatiu. 

Un total de 44 estudiants de la 
FOOT van assistir a l’OPTOM 
2018 gràcies a la subvenció del 
COOOC, que va assumir la mei-
tat del cost de l’entrada. A més 
de l’OPTOM, també van visitar 
l’ExpoÓptica i la Fàbrica Essilor. 

Com a mostra d’agraïment, els 
delegats de tercer i quart curs, 
Josep Borràs i Erika Mayor, res-
pectivament, van enviar una 
carta al Col·legi.

Col·laboració en la celebració del 40 aniversari de la FOOT

El COOOC se suma al comunicat del mètode Bates del CGCOO

me i per conscienciar sobre la 
realitat que viuen les persones 
cegues o amb baixa visió. 

El COOOC va subvencionar el 
menjar popular que es va oferir 
als estudiants i professorat de la 

FOOT amb motiu del 40 aniver-
sari de la facultat. 
També va acudir el doctor Do-

nald Korb, aprofitant la seva vi-
sita per la seva investidura com 
a doctor ‘honoris causa’.

El COOOC va donar suport al co-
municat del CGCOO en relació al 
mètode Bates per denunciar la 
seva falta d’eficàcia.

D’aquesta manera, es pretén 
lluitar contra aquesta pseudo-
teràpia i difondre que tècniques 
com el palming, la visualització 

mental o el sunning (mirar direc-
tament al sol) no tenen cap efi-
càcia i que, fins i tot, poden tenir 
efectes perjudicials.
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Creació de la vocalia de Cooperació i Voluntariat

El COOOC ha posat en 
marxa la Vocalia de Coo-
peració i Voluntariat, 
gestionada pel delegat 
del COOOC a Barcelona, 

Francesc Campo, i per la tam-
bé responsable de la vocalia de 
Baixa Visió, Carol Camino.
 
La proposta va néixer de la ne-
cessitat de dinamitzar, dins del 
sector, accions solidàries i sen-
se ànim de lucre per afavorir a 
la població que més ho neces-
sita. En general, es persegueix 
promocionar el voluntariat en 
tots els nivells i connectar tant 
als òptics optometristes amb 
les ONG –i viceversa- com a les 
pròpies organitzacions. És a dir, 
es pretén configurar una xarxa 
que permeti la sinergia, tot això 
amb l’objectiu de millorar la sa-
lut visual de les persones més 

desfavorides. 

Acte de presentació
El passat 3 de maig el COOOC va 
convocar en la seu del COOOC a 
les diferents ONG que actuen en 
l’àmbit de la visió per celebrar la 
creació de la vocalia de Coope-
ració i Voluntariat.

Així, la responsable de la voca-
lia, Carol Camino, va inaugurar 
la sessió i va exposar els objec-
tius d’aquesta vocalia. Tot se-
guit, la Fundació IMO, Ocularis 
i la Fundació Veure van exposar 
les seves línies d’actuació i els 
seus projectes i iniciatives.

Per finalitzar, es va oferir un pi-
ca-pica, contractat a un servei 
d’àpats amb finalitats socials, en 
concret, a la reinserció de perso-
nes amb problemes. 

En aquesta ocasió, va haver-hi 
diferents ONG que, per qües-
tions d’agenda, els va anar im-
possible participar. És per això 
que la vocalia està treballant per 
organitzar una altra trobada. 

Creació d’una base de dades
Com a punt de partida, s’ha creat 
una base de dades de persones 
interessades a col·laborar i, així, 
establir un punt de connexió en-
tre les ONG i els voluntaris. Els 
col·legiats poden oferir-se per a 
participar en projectes tant na-
cionals com internacionals, ja 
sigui en l’àmbit de l’optometria 
general, l’optometria pediàtri-
ca, en el muntatge d’ulleres o en 
l’acompanyament de persones 
amb discapacitat visual. A més, 
poden fer aportacions econò-
miques o de material de forma 
puntual o periòdica. DO
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Col·laboració amb l’associació APSS

El Col·legi ha col·laborat 
de nou amb l’Associació 
per al desenvolupament 
Solidaris al Sàhara a tra-
vés del concert Toca un 

blues pel Sàhara III. Aquest con-
cert se celebra cada dos anys, 
amb l’objectiu de recaptar fons 
per destinar als projectes de l’as-
sociació a l’Hospital de Dajla i a 

les víctimes de mines antiperso-
na.

Alhora, es va aprofitar per entre-
gar el premi Ulls de Dajla a Pilar 
Bardem, de la mà del president 
del COOOC, Alfons Bielsa.

A l’acte va actuar grups com Los 
Salvajes.

El president del COOOC assisteix 
a la Nit dels Ulls del Món

Una vegada més, la Fun-
dació Ulls del Món va 
celebrar el passat 25 
d’octubre el seu so-
par solidari, la Nit dels 

Ulls del Món, que persegueix 
recaptar fons per continuar im-
plementant els projectes de pre-
venció i lluita contra la ceguesa 
evitable.

Amb l’objectiu de col·laborar 
amb aquelles entitats que millo-
rin la salut visual de la població, 
el president del Col·legi va assis-
tir-hi.

Tots els diners recaptats es des-
tinaran a millorar la visió de la 
població dels campaments de 
refugiats sahrauís de Tindouf 

(Algèria), la província d’Inham-
bane(Moçambic), els departa-
ments de la Pau, Tarija i Oru-
ro (Bolívia) i la regió de Mopti 
(Mali).

En l’edició de La Vanguardia de 
l’endemà de la cerimònia, la 
Fundació va fer un reconeixe-
ment a tots els participants.

Donació a la Fundació IDIBELL Donació de 1.000 
euros a La Marató
El COOOC va donar 1.000 euros 
a La Marató, tal com s’han fet en 
altres edicions. 

Segons recull el web de La Mara-
tó, el càncer és la primera causa 
de mort a Catalunya entre els ho-
mes i, la segona, entre les dones. 
Cada dia moren 28 persones de 
càncer, és a dir, més de 10.000 a 
l’any. Gràcies a la investigació, 
a Catalunya, la supervivència al 
càncer ha crescut un 7% en els 
últims 10 anys. Tot i això, la in-
cidència segueix sent molt alta. 
En concret, 1 de cada 2 homes i 
1 de cada 3 dones tindran càncer 
al llarg de la seva vida.

El Col·legi ha donat 1.000 
euros a la Fundació 
Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL), una institució 

que es dedica a la investigació 
en salut i a la formació de perso-
nal investigador. 

Aquests diners es destinaran al 
finançament d’un projecte d’in-
novació biomèdica realitzat per 
un dels seus investigadors clí-
nics. Es tracta d’un projecte ba-
sat en el tractament del mela-
noma uveal per braquiteràpia, i 
pretén reduir els efectes secun-
daris no desitjats que solen pro-
duir-se, com la retinopatia, la 
maculopatia, la neuropatia òpti-

ca o la pèrdua d’agudesa visual.

“Ens comprometem a gestionar 
aquesta donació amb ètica, ri-
gor i professionalitat, per tal de 
millorar la salut i la qualitat de 
vida dels pacients, i apropar-nos 
més a una cura”, afirma el direc-
tor general d’IDIBELL, Gabriel 
Capellá,  a la carta d’agraïment 
que va enviar al COOOC. 
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S’atenen 240 persones gràcies al conveni entre el 
COOOC, la Creu Roja i la Fundación Privada de la Visión

CONVENI CREU ROJA

El febrer 2016 el COOOC va signar un conveni amb la Creu Roja i la Fundación 
Privada de la Visión amb l’objectiu de garantir la revisió i tractament visual a 
aquelles persones amb escassos recursos econòmics.

Pel que fa a les ulleres amb vidres 
bifocals o progressius, van ser un 
total de 101 casos

Es van oferir 16 casos especials, 
que són aquells que presenten cer-
tes particularitats

Es van atendre un total de 240 persones, amb una inversió de 13.496,50 euros.
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El tractament més ofert, amb un 
total de 120 casos,  van ser ulleres 
amb vidres monofocals 

7.623 € en bifocals 
i progressius

4.620 € en vidres
monofocals

1.253 € en casos
especials

DO
N

ACIO
N

S



MEMÒRIA ANUAL 2018

C. Comte Borrell, 179-183 · 08015 Barcelona · Tel. 93 424 51 02 · Fax 93 424 11 50


