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PROJECTE 2242 
 

ULLS DEL SÀHARA 2010 - 2012. SUPORT 

INTEGRAL A L'ATENCIÓ OFTALMOLÒGICA I 

ÒPTICA DE LA POBLACIÓ SAHRAUÍ 
 

 País: POBLE SAHRAUÍ 
 Regió: CAMPAMENTS DE REFUGIATS DE TINDOUF 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN / MINISTERI DE SALUT/ 

MINISTERI DE COOPERACIÓ DE LA RASD / AJUNT. SANTA 
COLOMA DE GRAMENET 

 

Data aprovació: 20/07/10 
Període finançament: 10, 11, 12 

 
 

Estat del Projecte: Realitzant-se 

 

Import total projecte:  359.380,85 euros 
Aportació contrapart: 159.180,85 euros 
Aportació sol.licitada:  115.214,02 euros 
Aportació del FONS:  94.139,20 euros 
10% de gestió: 9.413,92 euros 
Import total a finançar:103.553,12 euros 

 

  SINOPSI 

 
El programa, que és continuïtat dels projectes aprovats per les convocatòries 2006, 
2007, 2008 i 2009 de l’Aj. Santa Coloma de Gramenet, pretén donar resposta a les 
necessitats oftalmològiques i òptiques que el Servei d’Oftalmologia del Ministeri de 
Salut de la RASD ha detectat pels propers anys. Representa el suport que Ulls del Món 
proporcionarà a les activitats programades per les contraparts locals sahrauís i que és el 
resultat de l’assumpció gradual de responsabilitats i de la gestió d’activitats per part del 
Ministeri de Salut i del Servei d’Oftalmologia de la RASD dels darrers anys. 
  
Aquest suport es materialitza amb el suport logístic per tal que duguin a terme activitats 
com l’atenció oftalmològica (implementada per l’oftalmòleg sahrauí format per Ulls del 
Món), l’atenció òptica, la revisió ocular de la població infantil refugiada, la formació de 
nous tècnics en òptica en taller i la sensibilització comunitària (implementades per la 
plantilla del Servei d’Oftalmologia de la RASD). 
  
D’aquesta manera, es pretén fer un ús òptim de les capacitats dels optometristes 
existents en totes les activitats previstes, amb especial atenció als defectes refractius. 
  
D’altra banda, es preveu donar suport en l’atenció oftalmològica especialitzada a través 
de l’enviament de comissions medicoquirúrgiques que faran aquesta atenció, més el 
suport i formació del personal local a través de consulta, diagnòstic, intervencions 
quirúrgiques i tractament de la població. 
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També preveu oferir atenció oftalmològica infantil, alhora que es continuarà la 
capacitació en recursos humans per tal que es pugui disposar d’un sistema d’atenció 
oftalmològica que sigui sostenible, equitatiu i integral. 
  
Per garantir la cobertura universal i l’accés als serveis cal continuar promovent la 
dotació d’equipaments i de medicaments i millorar les infraestructures i la tecnologia 
existents.  
  
Finalment, la línia de sensibilització i prevenció es durà a terme mitjançant xerrades a la 
població per tal que sigui una via de transmissió de coneixements bàsics sobre normes 
d’higiene ocular.  
 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 
 
AJUNTAMENT D’ALELLA 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
AJUNTAMENT DE CELRÀ 
AJUNTAMENT DE CENTELLES 
AJUNTAMENT DE LA FATARELLA 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE POLINYÀ 
AJUNTAMENT DE PORQUERES 
AJUNTAMENT DE ROQUETES 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 

 

  SEGUIMENT 

 
AGOST 2011 
 
L’informe de seguiment que es presenta ha estat elaborat la FUNDACIÓ PRIVADA 
ULLS DEL MÓN i cobreix el període comprès entre l’1 de maig i el 30 de desembre de 
2010. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ  
 
Evolució de la problemàtica existent a l´inici. Caldria destacar esdeveniments 
importants que han succeït durant els mesos d’octubre i novembre.  
 
Durant el mes d’octubre, entre 10.000 i 20.000 persones es van instal·lar en una zona 
desèrtica a prop de El Aaiun(Sàhara Occidental) tot denunciant la vulneració dels seus 
drets socials i sobretot la manca d’accés al treball i a la vivenda. 
 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

A finals del mes, mor un adolescent sahrauí a mans de la policia marroquí i es tensen les 
negociacions entre el ministre d’Assumptes Exteriors marroquí i els representants dels 
campaments de protesta sahrauí.  
 
El 8 de novembre, coincidint amb la data d’inici de la ronda de negociacions entre 
representants de les dues parts a Nova York militars i policies marroquins intervenen 
per tal de desallotjar el campament.  
 
Malgrat les tensions que es viuen als territoris ocupats (i de manera indirecte als 
campaments de refugiats sahrauís), es va dur a terme el procés de negociació per 
solucionar el conflicte. Aquestes reunions, amb Cristopher Ross com a enviat especial 
de les Nacions Unides pel Sàhara, no van donar resultats concrets i ambdues parts ven 
decidir tornar a reunir-se al gener. 
 
A hores d’ara no hi ha cap acord ni resolució del conflicte. El Regne del Marroc sosté 
que la única solució realista al conflicte és la seva proposta de concedir una autonomia 
al territori que ocupa militarment, mentre que el Front Polisario insisteix en la 
celebració d’un referèndum que inclogui la independència entre les opcions. 
 
Breu descripció del conjunt de la intervenció durant l’anualitat. El programa Ulls 
del Sàhara s’ha implementat tal i com estava previst assolint els resultats i objectius que 
s’havien previst per a la primera anualitat. Les principals línies d’intervenció han estat: 
- Suport a l’atenció oftalmològica i òptica 
- Enfortiment de les capacitats locals 
- Dotació d’equipaments, material i fungibles d’oftalmologia i d’òptica 
- Prevenció 
- Sensibilització 
 
S’ha respectat en gran mesura el cronograma d’activitats previst a l’inici del programa, 
així com també els recursos humans, tècnics i financers previstos inicialment. Pel que fa 
als recursos humans els principals actors responsables de la implementació han estat els 
tècnics d’oftalmologia del servei, els representants de les contraparts locals i l’equip 
operatiu i els voluntaris i voluntàries d’Ulls del Món. 
 
Pel que fa als recursos tècnics, cal destacar que sobre terreny s’ha procedit al lloguer 
d’un vehicle (sense el qual no és possible portar a terme les activitats). També s’ha fet 
servir l’ordinador, la impressora, el telèfon, el fax, material d’oficina, base de dades i 
registres, cartilles oftalmològiques, etc. 
 
Pel que fa als recursos financers, s’ha respectat el pressupost per activitat.  
 
Mecanismes d’execució. Les activitats del programa implementades han estat 
coordinades per la Coordinadora del programa, amb la participació del Ministeri de 
Salut, el Ministeri de Cooperació i el Servei d’Oftalmologia de la RASD.  
 
Pel que fa les activitats quirúrgiques, de consulta i de revisió ocular de la població 
infantil, s’ha comptat amb el personal local sanitari. 
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La dotació de materials o equips s’ha realitzat a través d’enviaments gestionats per 
caravanes d’ajuda solidària o bé per altres entitats que treballen amb el poble sahrauí.  
 
La preparació dels equipaments i dels materials ha estat gestionada pel tècnic de 
compres i per la tècnica d’òptica. La gestió de l’enviament des de seu va ser a càrrec de 
l’administratiu de programes.  
 
Totes les activitats han comptat amb el suport tècnic del Supervisor Mèdic, de la tècnica 
d’òptica, de l’administratiu de programes i del cap de programes de la Fundació. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  
 
Objectius General del 

projecte  
Indicadors Indicadors  

grau d’assoliment 
Fonts de verificació 

Millorar les condicions 
de salut ocular de la 
població sahrauí 
refugiada 

   

Objectiu específic 1    
  1.1. Reduir la 

prevalença dels defectes 
refractius i patologies 
oculars (prevenibles i 
curables) entre la 
població refugiada 
sahrauí i, sobretot, entre 
les dones. 

1. El servei 
d’oftalmologia disposa 
d’una consulta i un taller 
a cada wilaia i hi ha una 
consulta al 27 de Febrero 
i als territoris alliberats. 
Cada consulta disposa 
d’un tècnic 
d’oftalmologia. 
Incrementa en un 15% la 
presència de dones dins 
la plantilla. 
 
 
 
2. S’han consultat 
almenys 15.800 persones 
(adults i població 
infantil. El 100% de 
pacients identificats amb 
patologia ocular o 
defecte refractiu ha estat 
tractat i/o intervingut 
quirúrgicament. De la 
població atesa, almenys 
el 60% són dones 

1. Actualment a cada 
consulta hi ha mínim un 
tècnic d’oftalmologia. 
Està previst que a partir 
del gener s’incorporin 3 
dones en muntatge 
d’ulleres al taller. Així 
doncs, la plantilla haurà 
incrementat en un 15% la 
presència de dones. 
 
 
 
2. Pediàtrica: 517 (200 
dones i 307 homes). 
Quirúrgica: 618 (276 
dones i 342 homes). 
Seguiment: 147 (68 
dones i 79 homes). 
Atenció òptica: 2.724 
pacients (1.196 dones i 
1.528 homes).  
 
Total: 4.060 pacients 
(1.751 dones i  2.256 
homes) 
Percentatge: 43,12% 
dones ateses i 56,88% 
homes atesos. 
Pacients pendents 
d’intervenció: 386 

- Registres interns 
(consulta i intervenció) 
- Fitxes de control 
quirúrgic de la cirurgia 
de cataractes 
- Llistat plantilla servei 
d’oftalmologia 
incentivada 
- Base de dades 
- Informe de seguiment 
d’Ulls del Món 
- Arxiu fotogràfic 
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Resultats    

1.1.1.Enfortides les 
capacitats del personal 
local i millorades les 
infraestructures per tal 
que atenguin les 
necessitats de salut 
ocular. 

1. El 60% dels tècnics de 
la plantilla del servei 
d’oftalmologia s’han 
actualitzat per a treballar 
en consulta i taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La plantilla del servei 
d’oftalmologia ha 
consultat 8.000 persones 
i el percentatge de dones 
ateses serà d’un 60%. 
 
 
 
3. Almenys 2 tècnics en 
electromedicina s’han 
format en manteniment i 
reparació d’equipaments. 
 
4. Hi ha almenys 1 tècnic 
d’oftalmologia en cada 
consulta de les wilaies. 
 
 
 
 
 
 
 
5. La plantilla 
d’oftalmologia ha 
incrementat almenys en 
un 30%. El 65% de les 
noves incorporacions de 
la plantilla són dones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Almenys 800 pacients 
han estat consultats, 
diagnosticats i tractats 
adequats i almenys 200 

1. El 10% de la plantilla 
ha estat actualitzat per a 
treballar en consulta i 
taller. Es va modificar la 
lògica d’intervenció i es 
va considerar més 
important fer incidència 
en aquells tècnics que 
tenien una major 
necessitat d’actualització, 
segons els resultats de 
l’examen de 2009. 
 
2. S’han consultat 2.724      
persones. D’aquestes, 
1.196 han estat dones i  
1.528  homes. 
Percentatge: 43,91% 
dones ateses i 56,09% 
homes atesos. 
 
3. S’han format 3 tècnics 
de la plantilla en 
manteniment, revisió i 
reparació d’equipaments 
oftalmològics i òptics. 
 
4. Actualment hi ha: 
- Rabuni: 2 tècnics 
- Aaiun: 2 tècnics 
-Auserd: 2 tècnics 
-Dajla: 1 tècnic i 3 
tècniques 
-Smara: 2 tècnic 
- Bol·la: 2 tècnics 
- 27 de Febrero: 0 tècnic 
 
5. A principis del 
projecte hi havia 9 
tècnics. Durant el primer 
any d’implementació 
s’han incorporat 2 tècnics 
(Smara i Bol·la) i 3 
tècniques (Dajla). 
Per aquesta raó, el 60% 
de les noves 
incorporacions són dones 
i la seva presència 
incrementa en un 20% 
dins la plantilla del servei 
d’oftalmologia.  
 
6.  S’han consultat 618 
pacients (276 dones i 342 
homes). 
S’han reconsultat 147 

-Arxiu fotogràfic 
- Informe de seguiment 
UDM 
-Material 
didàctic/formatiu 
- Relació de personal 
format 
- Informes de la tècnica 
d’òptica 
- Registres interns  
- Llistat plantilla servei 
d’oftalmologia 
incentivada 
- Certificats de donació 
de les caixes d’eines pels 
tècnics d’electromedicina 
- Informes  del tècnic 
d’equipaments 
-Fitxes de control 
quirúrgic de cirurgia de 
cataracta 
- Certificats de donació 
material i equipaments 
d’oftalmologia i d’òptica 
-Inventari equipaments i 
manuals d’instruccions 
- Relació d’ONGD de 
salut ocular 
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pacients han estat 
intervinguts 
quirúrgicament. El 60% 
de les persones ateses 
són dones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. El 95% de les 
intervencions de 
cataractes tenen bons 
resultats quirúrgics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. El 80% dels pacients 
derivats a la consulta 
oftalmològica  pels 
tècnics d’oftalmologia 
presenten una patologia 
ocular. 
 
 
 
 
9. S’ha dotat el servei 
d’oftalmologia dels 
equipaments, fungibles i 
material mèdic 
oftalmològic i òptic 
suficient per a 800 
consultes i 200 
intervencions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pacients (68 dones i 79 
homes) 
La comissió pediàtrica va 
revisar 125 pacients 
adults (20 dones i 105 
homes) 
S’han intervingut 142 
pacients (61 dones i 81 
homes) 
S’han realitzat 23 
capsulotomies yag (9 
dones i 14 homes). 
Consultes totals: 890 
pacients; 364 dones 
(40,89%) i 526 homes 
(59,10%). 
 
7. El 80,67% de les 
intervencions s’han 
realitzat sense 
complicacions. Les 
principals complicacions 
han estat lleus com ara 
atrapament de les lents 
intraoculars, edemes, 
sulcus, etc. 
Complicacions que no 
influeixen en la 
recuperació de la visió 
del pacient. 
 
8. Dels pacients derivats, 
el 100% han estat 
correctament 
diagnosticats pels tècnics 
de la plantilla. 
Encara queden pacients 
pendents d’intervenció 
pacients derivats pels 
tècnics de la plantilla. 
 
9. S’ha dotat el servei 
d’oftalmologia del 
material mèdic necessari 
per a dur a terme les 
activitats realitzades. 
Roman un estoc de 
material que queda a 
disposició del personal 
de la plantilla. 
En quant a equipament, 
s’ha dotat 1 biòmetre 
Nidek model US-800,  1 
esterilitzador Statim 
2000S i destil·lador, 
1tonòmetre d’aire Icare, 
1 retinoscopi Welch 
Allyn i 1 oftalmoscopi 
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10. S’ha posat en marxa 
el taller d’òptica de 
l’Aaiun. 
 
 
11. S’ha posat en marxa 
la consulta oftalmològica 
i òptica de l’Hospital 
Regional del 27 de 
Febrero. 
 
12. S’ha posat en marxa 
la consulta oftalmològica 
i òptica de l’Hospital 
d’Agüenit (territoris 
alliberats). 
 
 
13. Els tècnics de la 
plantilla del servei 
d’oftalmologia han 
revisat ocularment 7.000 
nens i nenes de les 
escoles de primària i 
secundària i han derivat a 
la comissió pediàtrica 
aquells que necessitin 
una exploració 
oftalmològica 
especialitzada. 
 
14. S’han consultat, 
diagnosticat i intervingut 
tots els nens i nenes 
escolaritzades (escoles de 
primària, secundària, 
d’educació especial i 
cecs) que els tècnics de la 
plantilla han derivat a la 
comissió pediàtrica. 
 
 
 
 
 
 
15. S’ha realitzat una 
Mesa de coordinació en 
salut ocular. El 70% dels 
representants de les 
ONGD i de les 
institucions que treballen 
en matèria han assistit. 

directe Welch Allyn. 
 
 
10. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant el 2011. 
 
11. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant el 2011. 
 
 
12. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant el 2011. 
 
 
 
13. El 2010, els tècnics 
de la plantilla han revisat 
201 nens i nenes (94 
nenes i 108 nens) de les 
escoles bressol de Dajla i 
escoles de primària 
d’Auserd.  
D’aquests, han derivat a 
la comissió  42 nens i 
nenes (13 nenes i 29 
nens). 
 
 
14. S’han consultat els 42 
nens i nenes (13 nenes i 
29 nens) derivats per la 
plantilla i a més, s’han 
revisat 149 nens i nenes 
(84 nenes i 65 nens) amb 
problemes refractius i 
amb patologies. 
S’han intervingut 11 nens 
i nenes (5 nenes i 6 
nenes). No hi ha cap 
pacient infantil 
diagnosticat que hagi 
quedat pendent 
d’intervenció. 
 
15. Aquesta activitat està 
prevista realitzar-la a 
l’abril de 2011. 
 
 
 
 
 
 
16. Aquesta activitat està 
implementar-la a partir 
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16. S’ha elaborat una 
proposta de Pla Nacional 
d’Oftalmologia. 

de maig de 2011. 

1.1.2. Actualitzats els 
coneixements de la 
població sahrauí, 
principalment entre les 
dones, en salut ocular 
comunitària sobre el 
sistema públic d’atenció 
ocular existent. 

1. S’ha format almenys 
una promotora de salut 
de la wilaia del 27 de 
febrero, de El Aaiuni de 
Dajla en normes bàsiques 
d’higiene ocular i en 
sensibilització. 
 
2. S’ha format una 
infermera de cada escola 
primària de totes les 
wilaies en agudesa visual 
i detecció precoç de 
patologies oculars. 
 
3. S’han dotat totes les 
escoles de primària de 
totes les wilaies 
d’optotips de visió E 
d’Snellen. 
 
4. S’han elaborat i s’han 
entregat els quaderns de 
sensibilització a la 
població escolaritzada de 
les escoles de primària de 
totes les wilaies. 
 
5. S’han impartit 
almenys 8 xerrades de 
sensibilització (2 per 
wilaia) a les mares i 
pares. El 40% de les 
persones que assisteixen 
a les xerrades són homes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Les activitats de 
sensibilització incorporen 
continguts sobre les 
necessitats específiques 
oculars d’homes i dones. 

1. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant els mesos de març 
i abril de 2011. 
 
 
 
 
2. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant els mesos de març 
i abril de 2011. 
 
 
 
3. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant els mesos de març 
i abril de 2011. 
 
4. Els quaderns s’han 
elaborat i l’entrega està 
prevista que es realitzi 
durant els mesos de març 
i abril de 2011. 
 
 
 
 
5. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant el mes de març de 
2011. 
La que estava prevista 
dur a terme al desembre 
de 2010 s’ha posposat a 
l’espera dels resultats de 
l’estudi de gènere per tal 
d’incorporar continguts 
específics de gènere a les 
xerrades 
 
6. Aquesta activitat està 
prevista implementar-la 
durant els mesos de març 
i abril de 2011. 

- Arxiu fotogràfic 
-Informe de seguiment 
UDM 
-Material 
didàctic/formatiu 
- Relació de personal 
format (infermeres de les 
escoles) 
-Informes del personal 
docent 
-Material de 
sensibilització 
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Activitats (en relació al cronograma) 
Activitats (en relació al 

pressupost) 
ICC* 

(Índex de compliment 
de costos (gastat sobre 

pressupostat) 

Activitats planificades 
(relació d’activitats  

per resultats) 
 

Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.1.1.1 Actualització de 
la plantilla 
d’oftalmologia en 
consulta i taller d’òptica 

    

1.1.1.2. Motivació i 
incentivació del 
personal sanitari 
vinculat al projecte 

    

1.1.1.3 Formació de 2 
tècnics en 
electromedicina 
oftalmològica i òptica 

    

1.1.1.4. Formació de 2 
tècnics en 
electromedicina 
oftalmològica i òptica 

    

1.1.1.5 Atenció òptica 
(Activitat a 
implementar per la 
contrapart local, 
Ministeri de Salut de la 
RASD) 

    

1.1.1.6. Formació de 
nous tècnics d’òptica en 
taller d’òptica 

    

 Previst:  
Gastat:  

1.1.1.7 Dotació de 
material, equipaments i 
fungibles 
d’oftalmologia 

    

1.1.1.8. Manteniment 
d’equipaments 
oftalmològics i òptics 

    

1.1.1.9 Suport en la 
construcció d’un taller 
d’òptica a L’Aaiun 

    

1.1.1.10. Millora de 
l’oficina  del servei 
d’oftalmologia de la 
RASD 

    

1.1.1.11 Millora de 
l’òptica Nacional de 
Rabuni 

    

1.1.1.12 Dotació d’una 
consulta oftalmològica i 
òptica al 27 de Febrero 

    

1.1.1.13 Dotació de 
material, equipaments i 
fungibles d’òptica 
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1.1.1.14 Dotació d’una 
consulta oftalmològica i 
òptica a l’Hospital 
d’Agüenit dels territoris 
alliberats 

    

1.1.1.15 Revisió ocular 
de la població infantil i 
derivació a la comissió 
pediàtrica (Activitat a 
implementar per la 
contrapart local) 

    

1.1.1.16 Atenció 
oftalmològica pediàtrica 
(consulta, diagnòstic, 
tractament i 
intervencions 
quirúrgiques) 

    

1.1.1.17 Identificació de 
les principals ONGD 
especialitzades que 
treballen en salut ocular 
als campaments 

    

1.1.1.18 Realització 
d’una mesa de 
coordinació de les 
organitzacions 

    

1.1.1.19 Elaboració 
d’una proposta de Pla 
Nacional 
d’Oftalmologia 

    

1.1.2.1 Sensibilització 
de la població a través 
dels mitjans de 
comunicació locals 
(televisió ràdio) 
(Activitat a 
implementar per la 
contrapart local, 
Ministeri de Salut de la 
RASD) 

    

1.1.2.2 Sensibilització a 
les escoles bressol per a 
les mares i pares de 
família (Activitat a 
implementar per la 
contrapart local, 
Ministeri de salut de la 
RASD) 

    

1.1.2.3 Formació de les 
infermeres de les 
escoles de primària de 
totes les wilaies en 
presa d’agudesa visual i 
xerrades de 
sensibilització 
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1.1.2.4 Dotació 
d’optotips E d’Snellen 
per a totes les escoles 
de primària de totes les 
wilaies 

    

1.1.2.5. Formació de les 
promotores de salut de 
Dajla, Aaiun i el 27 de 
Febrero en normes 
bàsiques d’higiene 
ocular i sensibilització 

    

1.1.2.6 Preparació i 
entrega de quaderns de 
sensibilització ocular 
per a la població escolar 
de les wilaies 

    

1.1.2.7. Estudi 
/diagnòstic de gènere 

    

 
Altres activitats realitzades: 
 
Tot i no estar previst al programa, els membres de la comissió quirúrgica van portar a 
terme activitats de formació en anestèsia i instrumentació. L’anestesista voluntari va fer 
formació durant les sessions de treball de quiròfan als infermers circulants que van 
treballar. La formació es va centrar en tècniques d’anestèsia oftalmològiques. A més, es 
va aprofitar per impartir formació en instrumentació oftalmològica en quiròfan  a un 
infermer. D’aquesta manera garantim la capacitació i professionalització del personal 
sanitari local i la menor dependència de personal expatriat per dur a terme activitats 
quirúrgiques.  
 
VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 
 
Cal tenir en compte aquests punts: 
 
Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits. Descripció de les 
activitats en relació amb els resultats i els objectius específics establerts, i els canvis 
efectuats en el desenvolupament del projecte 
 
Les activitats previstes s’han desenvolupat bàsicament dins dels termes d’execució 
previstos.  
 
El treball d’identificació de les necessitats, tant per part del Ministeri de Salut com del 
Servei d’Oftalmologia, ha permès elaborar un programa més proper a les necessitats 
reals de la població i, sobretot de les dones, i aquesta és la línia que pretén reforçar el 
diagnòstic de gènere ja que aquest estudi ens servirà per determinar la manera 
d’enfocar les polítiques i les principals línies d’intervenció futures. 
 
Es reitera l’acceptació del programa per part de les autoritats nacionals sahrauís, fet que 
d’entrada es materialitza amb la signatura del conveni amb el Ministeri de Salut de la 
RASD i amb l’assumpció gradual de responsabilitats. Un conveni en el que ambdues 
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parts es comprometen a treballar conjuntament per a la millora de la salut oftalmològica 
del poble sahrauí.  
 
Pel que fa les activitats de revisió ocular infantil, destaquem la poca voluntat i poca 
coordinació que han demostrat els tècnics de la plantilla d’oftalmologia, ja que només 
han portat a terme la revisió ocular de nens i nenes de les escoles de primària els tècnics 
de les wilaies de Dajla i d’Auserd. 
 
Com a conseqüència del poc treball realitzat per la plantilla en quant a la revisió ocular 
infantil, l’equip de la comissió pediàtrica no va valorar positivament la convocatòria de 
pacients, tot i que sí destaca com la implicació i la bona predisposició del personal local 
sanitari, especialment en el decurs de les activitats quirúrgiques i és que, el personal 
sanitari local vinculat al programa s’ha involucrat directament en el desenvolupament 
de les comissions i en la implementació de gran part de les activitats previstes. El seu 
grau de participació ha estat satisfactori. 
 
Arrel dels resultats de l’estudi de prevalença, on es determina que la cataracta és la 
patologia ocular amb major incidència als campaments i, tenint en compte els 
indicadors de la iniciativa Vision 2020 de la OMS, caldria dur a terme als campaments 
una mitja de 700 intervencions de cataractes anuals. Actualment,  s’estan portant a 
terme unes 450 intervencions entre els principals actors que treballen als campaments 
(Médicos del Mundo i Ulls del Món). Per això es considera imprescindible, per tal 
d’assolir l’objectiu del programa, d’incrementar el nombre de comissions mèdiques que 
es desplacen a terreny. 
 
Davant la constant fugida de cervells que afecta la plantilla del servei d’oftalmologia, la 
formació de nou personal en muntatge d’ulleres permetrà la consolidació del servei 
d’oftalmologia i que l’atenció oftalmològica que es presti sigui de major qualitat. Cal 
destacar que aquesta formació ha estat impartida per un òptic local molt implicat en el 
programa i amb grans capacitats de docència.  
 
L’actualització del personal de la plantilla ha obtingut uns resultats més limitats ja que 
no s’ha pogut dur a terme tal i com estava previst per les incidències amb el responsable 
del servei d’oftalmologia. Per la seva banda, la formació en electromedicina ha estat una 
formació teoricopràctica encertada però cal trobar els indicadors per valorar la utilitat i 
l’eficiència de la mateixa. 
 
La incentivació econòmica de la plantilla no és suficient per millorar el desànim 
general no només de la població sinó més concretament, de la plantilla del servei 
d’oftalmologia. Cal buscar elements o activitats que realment motivin a la plantilla 
d’oftalmologia ja que som conscients que els incentius econòmics que es paguen 
d’acord amb la taula salarial són un complement econòmic però en cap cas un sou. 
 
Pel que fa a les activitats de dotació i manteniment, cal destacar que aquestes són 
línies claus del programa ja que el context propi d’un campament de refugiats i 
refugiades sempre limita la independència econòmica i tècnica de la població. Sense 
aquests materials i equipaments no seria viable la implementació de cap de les activitats 
previstes i, sense el manteniment i reparació d’aquests equipaments no seria possible 
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l’atenció òptica permanent que actualment s’està oferint a la població. Aquesta és una 
de les activitats més importants del programa, més encara si tenim en compte que 
l’estudi de prevalença va determinar que el principal problema oftalmològic als 
campaments són els problemes refractius. Aquesta activitat té resultats positius, tant a 
nivell quantitatiu com qualitatiu.  
 
Quant a la prevenció i sensibilització, es destaca la necessitat de transmetre a la 
comunitat la necessitat de fer-se revisions periòdiques d’oftalmologia, i d’operar-se 
quan els especialistes consideren que és oportú (d’aquesta manera s’eviten 
complicacions postquirúgiques).  
 
Activitats per R1. 
 
R1. A1.Actualització de la plantilla d’oftalmologia en consulta i taller (del 9 al 19 
d’octubre de 2010).  
 
Durant el mes de novembre de 2009, es va dur a terme juntament amb el Ministre de 
Salut de la RASD un examen a tots els membres de la plantilla d’oftalmologia per tal de 
conèixer les necessitats reals d’actualització. D’acord amb els resultats d’aquest examen 
es va implementar l’activitat d’actualització en consulta i taller als tècnics de la plantilla 
que així ho requerien. 
 
Aquesta formació de consulta i taller va ser impartida per Ammu Mohamed, antic 
membre de la plantilla del servei d’oftalmologia de la RASD que actualment col·labora 
amb Ulls del Món a Barcelona. El fet de ser sahrauí suposava tot un seguit d’avantatges: 
coneix personalment els beneficiaris directes de la formació i domini de la llengua 
hasania. 
 
R1. A2. Motivació i incentivació del personal vinculat al programa. 
 
Per motivar i donar continuïtat al treball dels tècnics de la plantilla, Ulls del Món ha 
continuat  donant suport al pla d’incentivació implementat l’any 2004 pel Ministeri de 
Salut de la RASD i consolidat aquests darrers anys.  
 
Aquesta activitat és dictada per la necessitat de completar el salari del personal sanitari 
dels campaments atorgat trimestralment pel Ministeri de Salut (Departament de 
personal) i és implementada per la majoria de les organitzacions que desenvolupen 
activitats mèdiques als campaments.  
 
En aquest sentit, tal i com estava previst, durant els mesos de maig, agost i novembre 
s’ha efectuat el pagament dels incentius dels membres de la plantilla del servei 
d’oftalmologia. Aquest incentiu es fa efectiu d’acord amb la taula salarial del Ministeri 
de Salut de la RASD un cop els directors dels hospitals regionals passen al responsable 
del servei d’oftalmologia l’informe trimestral del treball fet pels tècnics de la plantilla al 
llarg del període. 
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R1.A3. Formació de 2 tècnics en electromedicina oftalmològica i òptica 
 
Del 26 d’octubre al 6 de novembre de 2010, es va desplaçar durant dues setmanes el 
tècnic d’electromedicina Jordi Holgado, que va dur a terme les següents activitats: 
 
A. Activitat de manteniment preventiu i correctiu dels equipaments oftalmològics i 
òptics de les consultes i tallers 
 
B. Activitat de formació electromedicina oftalmològica i òptica 
 
L’objectiu general d’aquest curs de formació in situ era que els assistents aprenguessin 
les mesures adequades en seguretat, modalitats de treball, manteniment i reparació 
d’equipaments oftalmològics i òptics.  
 
Mitjançant formació teòrica i exercicis pràctics, els assistents van aprendre com utilitzar 
una varietat d’eines i sobretot, com fer-ho de forma segura.  
 
Els objectius específics de la formació van ser: 

- Proporcionar les eines per a garantir un context segur i funcional, mitjançant el 
manteniment de tots els equips i espais. 

- Proporcionar documentació essencial i necessària per a generar i arxivar la 
documentació de manteniment de tots els equips i espais. 

- Minimitzar la quantitat de temps que els equips i espais estan sense funcionar. 
 
A la formació teòrica van assistir un total de 4 tècnics d’òptica i 1 infermer que 
actualment s’està formant en muntatge d’ulleres en tallers. Per tal de complementar la 
formació teòrica, es va procedir durant els dies següents a una formació basada en 
exercicis pràctics in situ.  
 
C. Donació material  
 
El mateix dia de la formació teòrica es va procedir a l’entrega del material didàctic així 
com també a l’entrega de les eines de treball per poder implementar les activitats de 
manteniment, revisió i reparació. 
 
En total s’ha fet entrega de 3 kits d’eines (Smara, Auserd i Bol·la) que contenen el 
següent: tester, estany, soldador, desoldador, pinzells, bufador aire, tornavís precisió, 
cinta aïllant, alcohol 70º, suport soldador, alicates de tall, pinces, drap de neteja i tela 
espacial neteja òptiques. 
 
Pel que fa a les caixes d’eines que es van entregar a l’Òptica Nacional de Rabuni i a 
l’Òptica de Dajla (per ser les consultes i tallers que tenen més equipament i que reben 
un volum més important de pacients i, per tant, de treball), el contingut és el següent: 
joc de llimes (Varó Prof. (VT30030)), joc de tornavís STANDLEY, alicats de tall, 
paquet de brides, joc de claus Allen, joc de claus Thor, varies cintes aïllants, cúter, tester 
CHACON 91014, llum de Led’s, draps de neteja, joc tornavís precisió, pots de lubricant 
100ml Titanlux 8, soldador UTSI300, tisores, martell, alicats universals, pals de neteja 
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òptiques, pinces, pinzells varis, joc de claus fixes, joc claus angleses, pegament Super 
Ceys 6g, metro, estany 100g, tela especial neteja òptiques, alcohol, piles AAA LR03. 
 
R1. A4. Suport a l’atenció oftalmològica mitjançant l’enviament de comissiones 
medicoquirúrgiques formatives (del 9 al 23 d’octubre de 2010).  
 
Cal destacar que per a la realització d’aquestes activitats es va comptar amb la 
participació del persona local sanitari (tècnics d’òptica i personal sanitari de l’Hospital 
de Rabuni) i de les autoritats i departaments del Ministeri de Salut de la RASD. 
 
El total de pacients visitats va ser de 618 pacients (276 dones i 342 homes).  
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Per tal d’afavorir l’assistència a la consulta de les dones sahrauís, s’han tingut en 
compte una sèrie de qüestions i s’han aplicat les següents mesures: 
 

- Ampliació de l’horari de consulta de les 9h a les 16h, aproximadament. 
- Les dones que venien com acompanyants d’una persona adulta han estat 

consultades  
- S’ha donat prioritat a les dones que venien amb nens i nenes a l’hora de visitar-

se. 
- L’avís de la presència de les consultes s’ha realitzat a través de la ràdio de les 

daires per tal que tota la població estigui informada. 
 
Pel que fa al treball de quiròfan, des del 10 d’octubre fins el dia 21 d’octubre, la 
comissió va dur a terme un total de 142 intervencions quirúrgiques i 17 capsulotomies 
yag.  
 
Cal destacar que des de l’any 2009, Médicos del Mundo i Ulls del Món han estat 
elaborant una llista de pacients pendents d’intervenció que actualment té enregistrats 
356 pacients, la gran majoria amb cataracta unilateral. 
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Pel que fa a la disgregació per sexe dels pacients intervinguts: 
 

Data Número pacients Homes Dones
10/10/2010 6 3 3

11/10/2010 13 6 7

12/10/2010 13 8 5

13/10/2010 16 5 11

14/10/2010 9 6 3

16/10/2010 14 8 6

17/10/2010 12 6 6

18/10/2010 17 10 7

19/10/2010 14 12 2

20/10/2010 17 10 7

21/10/2010 11 7 4

142 81 61

57,04 42,96  
 
Respecte l’any anterior, el percentatge de dones i d’homes intervingudes és similar ja 
que de les 120 intervencions que es van dur a terme el 2009, 50 van ser en dones 
(41,7%) i 70 en homes (58,3%). 
 
Caldrà veure, a través del diagnòstic de gènere si les mesures que prenem són 
modificables, suficients i en quin sentit i amb quin contingut haurem de dur a terme les 
activitats de sensibilització. 
 
Durant el treball en quiròfan, s’ha dut a terme la formació en instrumentació 
oftalmològica  a l’infermer de l’Hospital Nacional de Rabuni Sidahmed Mohamed 
Mojtar. A més, l’anestesista de la comissió ha format en tècniques d’anestèsia 
oftalmològica a Fatma Abda que ja l’any anterior va ser formada en instrumentació. 
 
Destacar el treball de l’infermer instrumentista local que durant la comissió de l’any 
2009 va ser format en instrumentació oftalmològica per la comissió mèdica d’Ulls del 
Món. 
 
Seguiment de pacients (del 23 al 29 d’octubre de 2010)  
 
Un cop finalitzat el treball de la comissió medicoquirúrgica, la supervisora mèdica del 
programa, Dra. Rebeca Atienza, va restar als campaments per a implementar l’activitat 
de seguiment de pacients. 
  
Aquesta comissió de seguiment tenia com a principal objectiu garantir una atenció 
oftalmològica de qualitat per part d’Ulls del Món i poder obtenir dades per veure, a 
través de les fitxes de cirurgia de cataractes, la situació actual oftalmològica de tots els 
pacients que van ser intervinguts l’any 2009 i dels intervinguts per la comissió mèdica. 
 
Cal destacar que és el primer cop que es portava a terme aquesta activitat i que el treball 
de seguiment dels pacients ha estat possible gràcies a l’ús, al llarg dels darrers anys, 
d’eines de treball principals com ara la cartilla oftalmològica, la base de dades de 
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pacients (que actualment disposa de les dades de més de 5.000 pacients) i les fitxes de 
cirurgia de cataractes que des de l’any 2008 s’estan implementant. 
 
Cal destacar que tots els pacients intervinguts van ser revisats el dia després de la 
intervenció. El dia en que es signava l’alta mèdica del pacient se l’informava del 
tractament que havia de seguir i se’l citava el dia 23 d’octubre a l’Òptica Nacional de 
Rabuni per una nova visita mèdica de seguiment de la intervenció. 
 
Així doncs, es van revisar 100 pacients (48 dones i 52 homes) dels 141 pacients 
intervinguts. Cada pacient intervingut de cataracta disposava de la seva fitxa de cirurgia 
de cataracta amb les dades prèvies a la intervenció (agudesa visual i tonometria). En 
aquest cas la consulta consistia en presa d’agudesa visual per part dels òptics de la 
plantilla, revisió oftalmològica (detallant si hi havia sutura o no per un millor 
seguiment) i prenent novament la pressió intraocular. 
 
Al llarg de la setmana de treball de seguiment, la comissió de seguiment va dur a terme 
un total de 147 consultes (79 homes i 68 dones). 
 
La supervisora mèdica, Rebeca Atienza i la coordinadora del programa van visitar la 
Ràdio Nacional de la RASD per tal de gravar un programa que es difondrà per tots els 
campaments i que tenia com a objectiu informar de què són les principals patologies 
oculars (cataracta, pterigium, tracoma i glaucoma) i quin és el tractament mèdic per a 
cadascuna d’aquestes patologies. Es disposa de la gravació del programa. 
 
R1.A5. Atenció òptica  
 
Durant el primer any del programa els tècnics de la plantilla han consultat 2.724 
persones. D’aquestes, 1.196 han estat dones i  1.528  homes. 
 
R1. A6. Formació de noves tècniques i tècnics d’òptica en taller 
 
Al llarg del primer semestre, el tècnic d’òptica de Dajla, Mulay Ahmed, es va 
encarregar de la formació de 4 noves tècniques en taller d’òptica. La fuga de cervells 
que des de fa anys està afectant a la plantilla d’oftalmologia i la manca de noves 
incorporacions, fa que les autoritats sanitàries locals consideressin convenient la 
formació de nou personal format als campaments. 
 
El contingut de la formació impartida ha comptat amb el suport i les recomanacions de 
la tècnica d’òptica de la fundació qui ha supervisat tot el procés formatiu. 
 
Aquestes tècniques van superar l’examen de la tècnica d’òptica de la Fundació durant el 
mes de novembre de 2010 i tal i com s’estipula al conveni signat al maig de 2010 entre 
el Ministeri de Salut i Ulls del Món, aquestes tècniques s’han incorporat a la plantilla. 
 
Actualment, aquestes tècniques també s’estan formant en l’altre vessant de l’òptica; el 
treball en consulta de graduació, refracció i identificació de patologies oftalmològiques. 
El contingut de la formació impartida compta amb el suport i les recomanacions de la 
tècnica d’òptica. 
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Per iniciativa ministerial, s’ha creat una escola d’òptica (entre d’altres especialitats) a la 
wilaia de Dajla. Aquesta aula, que serà dotada per la Fundació en quant a mobiliari i 
biblioteca i permetrà mantenir l’activitat de formació de nou personal de tots els 
campaments.  
 
R1. A7. Dotació de materials, equipaments i fungibles d’oftalmologia 
 
Seguint el protocol de la Mitja Lluna Roja Argelina i Sahrauí, es va procedir durant el 
mes d’agost a l’enviament de tot el material i equipament mèdic que va permetre 
treballar a les comissions mèdiques, tant en el diagnòstic i el tractament com al bloc 
quirúrgic. 
 
D’entre l’equipament medicoquirúgic cal destacar: 
- 1 biòmetre Nidek model US-800 
- 1 esterilitzador Statim 2000S i destil·lador  
- 1 tonòmetre d’aire Icare 
- 1 retinoscopi Welch Allyn 
- 1 oftalmoscopi directe Welch Allyn 
 
R1. A8. Manteniment d’equipaments oftalmològics i òptics  
 
Des del 26 de juny fins el 4 juliol de 2010 es va desplaçar als campaments el tècnic 
d’equips Jesús Barragán per tal de fer el manteniment, la revisió i la reparació dels 
equipaments de les consultes i tallers de totes les wilaies dels campaments. Aquest 
desplaçament va servir per a que els tallers poguessin continuar amb la seva funció de 
muntar ulleres de graduacions especials i per detectar els equips defectuosos que no es 
poden reparar i que són imprescindibles per al funcionament del servei i de les 
comissions mèdiques. 
 
Del 2 al 16 d’octubre de 2010 el tècnic d’equipaments José Luís Royo es va desplaçar 
amb els components de la comissió pediàtrica per tal de preparar la consulta i de posar 
al dia els equipaments del quiròfan. Aquest tècnic va romandre a terreny també amb la 
comissió quirúrgica per tal de donar resposta als possibles incidents amb els 
equipaments quirúrgics (esterilitzadors, carros d’anestèsia, facoemulsificadors, 
pulsioxímetres, etc.) 
 
R1. A9. Suport en la construcció d’un taller d’òptica a El Aaiun 
 
Prevista per implementar l’any 2011. 
 
R1. A10. Millora de l’oficina del servei d’oftalmologia de la RASD 
 
Tal i com estava previst, Ulls del Món ha continuat amb la dotació de material d’oficina 
per tal de facilitar el treball de la plantilla d’oftalmologia. En aquest sentit, s’ha dotat a 
l’oficina d’un ordinador portàtil (Acer Tavelmate 8531) per tal que el responsable del 
servei pugui treballar amb la base de dades i fer efectiu el seguiment de pacients. 
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R1. A11. Millora de l’Òptica Nacional de Rabuni 
 
D’acord amb les prioritats establertes pel responsable del servei d’oftalmologia, s’ha 
finançat la compra dels cadenats i el reforçament de les portes de l’Òptica Nacional de 
Rabuni, per tal de garantir la seguretat dels equipaments i el material que actualment hi 
ha a l’òptica central, lloc on es centralitzen tots els enviaments de la Fundació. 
 
R1. A12. Dotació d’una consulta oftalmològica i òptica al 27 de Febrero  
 
Prevista per implementar l’any 2011. 
 
R1. A13. Dotació de material, equipaments i fungibles d’òptica 
 
Es va aprofitar la logística i organització de la Caravana d’Ajut Humanitari per part de 
l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (abril) durant el mes d’abril i, 
posteriorment l’enviament de material per part de Banc de Recursos (febrer) per 
procedir a l’enviament del material òptic que es detalla a continuació: 
 
Ulleres de sol: 3777    Ulleres de presbícia: 3381 
Muntures: 3354    Fundes para ulleres: 100 
Bisel·ladora manual: 2   Tisores: 2 
Lents: 6240     Estants: 2 
Cartilles oftalmològiques: 1000  Fitxes optometria: 90 
Ulleres de prova infantil: 1   Ulleres de nens escoles: 12  
Registres de consulta: 6   Caixes d’enganxines: 4 
Bombetes equips: 2    Optotip vp: 1 
Oftalmoscopi: 1    Retinoscopi: 3 
Ullera de prova: 1    Lent de prova: 1 
Llapis de cera: 3    Cubetes: 20 
Frontofocòmetre: 1    Moles bisel·ladora: 2 
Plantilladora: 1 
 
R1. A14. Dotació d’una consulta oftalmològica i òptica a l’Hospital d’Agüenit, 
territoris alliberats. 
 
Activitat prevista d’implementar el novembre de 2011. 
 
R1. A15/16. Revisió ocular infantil per part de la plantilla del servei d’oftalmologia 
i atenció oftalmològica pediàtrica (del 25 de setembre al 8 d’octubre de 2010).  
 
Segons els registres un total de 201 nens i nenes (94 nenes i 107 nens) van ser revisats 
abans de l’arribada de la comissió pediàtrica. En total: 
 
Dajla: 159 nenes i nenes (81 nenes i 78 nens)  
Auserd: de l’escola de primària del 12 d’octubre s’han revisat 42 nens i nenes (13 
nenes i 29 nens).  
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D’aquests, van ser derivats aquells que no tenien agudesa visual de 0,7 o més als dos 
ulls. 
 
L’activitat de consulta dels nens i nenes derivats pels tècnics d’oftamologia es va dur a 
terme a l’Internat 12 d’octubre, a l’Hospital del 27 de febrero, a l’Hospital Regional de 
Smara, a l’Hospital Regional d’Auserd i als hospitals de Birl Lehlu, Tifariti i Mheiriz 
dels territoris alliberats. 
 
Durant la comissió pediàtrica, en total es van consultar un total de 316 pacients. El 
percentatge d’homes consultats ha estat de 63% mentre que el percentatge de dones ha 
estat d’un 37%. 
 
Els pacients consultats van ser diagnosticats i tractats in situ, excepte aquells que 
requerien d’una intervenció quirúrgica o bé aquells pacients amb problemes refractius 
especials. En aquest sentit, cal destacar el volum considerable de pacients amb 
problemes refractius (un total de 30) que venen derivats, en la majoria dels casos, per 
manca de Vitamina A i per escassa lluminositat a les aules. 
 
Pel que fa al treball de quiròfan, en total es van realitzar 11 intervencions 
quirúrgiques. D’aquestes: 
2 cataractes 
6 estrabismes 
1 extirpació del nevus conjuntival 
2 exploracions de fons d’ull amb sedació 
 
Pel que fa al seguiment dels pacients, destacar que l’oftalmòloga pediàtrica revisava 
diàriament (matí i tarda) els pacients intervinguts a l’hospital. S’ha fet ús dels registres 
de consulta, dels registres de pacients pendents d’intervenció i els registres de quiròfan 
per a coordinar les activitats de la comissió. A més, s’ha fet ús de la base de dades dels 
pacients. 
 
R1. A17. Identificació de les principals ONGD’s especialitzades que treballen en 
salut ocular als campaments. 
 
Tal i com estava previst, a la reunió de novembre de 2010 amb el Ministre de Salut i el 
responsable del servei d’oftalmologia, es va elaborar un document amb les dades dels 
actors que treballen (ja sigui permanentment o periòdicament) en matèria de salut ocular 
oftalmològica i/o òptica. 
 
Cal destacar però, que aquest és un document dinàmic en el sentit que hi ha actors que 
van apareixent i d’altres que es van retirant, per motius varis. 
 
L’objectiu d’aquesta activitat era que hi hagués una base de dades dels actors implicats 
per tal d’establir protocols d’actuació vàlids, protocols de dotació de les consultes i 
tallers i per determinar quin serà el paper de cada actor. 
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R1. A18. Realització d’una mesa de coordinació de les organitzacions 
 
Prevista per implementar l’any 2011. 
 
R1. A19. Elaboració d’una proposta de Pla Nacional d’Oftalmologia.  
 
Prevista per implementar l’any 2011. 
 
Activitats pel R2. 
 
R2. A1. Sensibilització a la població a través dels mitjans de comunicació locals 
(televisió i ràdio) 
 
Aquesta activitat estava prevista que fos impartida per la plantilla del servei 
d’oftalmologia de la RASD, però des de les direccions dels mitjans de comunicació han 
considerat que aquesta sensibilització té més impacte si la porten a terme els i les 
voluntàries que es desplacen als campaments per tal d’informar què són cadascuna de 
les patologies oculars que tenen incidència als campaments i com es poden tractar. 
 
En aquest sentit, el dia 25 d’octubre de 2010, aprofitant el treball de seguiment de 
pacients de la supervisora mèdica del programa, es va gravar a la Ràdio Nacional de la 
RASD un programa on s’explica què és i què Ulls del Món als campaments, em què 
consisteix cada patologia i com es pot tractar. Aquest programa serà emès per la ràdio a 
diferents franges horàries durant diferents dies per a que arribi al màxim nombre de gent 
possible. 
 
Tant la ràdio com la televisió són els principals mitjans de comunicació als 
campaments. Durant el segon semestre, i tenint en compte els resultats de l’estudi de 
gènere, es va treballar per determinar els temes importants de salut oftalmològica 
bàsica. Els temes sobre els que es pretén fer sensibilització. 
 
Pel que fa a la sensibilització per ràdio es va procedir a elaborar 10 missatges de 
prevenció, pautes(pautes de comportament i d’higiene) i 1 missatge per informar de què 
és una cataracta, quins són els símptomes i quin és el procediment a seguir.  
 
R2. A2. Sensibilització a les escoles bressol per a les mares i pares de família. 
 
Aquesta activitat es va posposar a l’espera dels resultats de l’estudi de gènere per tal de 
poder incloure a les xerrades de sensibilització continguts sobre les necessitats 
específiques oculars d’homes i dones. 
 
R2. A3/A4.  Formació de les infermeres de les escoles de primària de totes les 
wilaies en presa d’agudesa visual i xerrades de sensibilització i donació d’optotips 
E d’Snellen per a totes les escoles de primària de totes les wilaies. 
 
D’acord amb el cronograma, aquesta activitat estava previst que s’implementés durant 
els mesos de març i abril de 2011.  
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R2.A5 Formació de les promotores de salut de Dajla, El Aaiuni el 27 de febrero en 
normes bàsiques d’higiene ocular i sensibilització. 
 
D’acord amb el cronograma, aquesta activitat estava previst que s’implementés durant 
els mesos de març i abril de 2011.  
 
R2. A6. Preparació i entrega de quaderns de sensibilització ocular per a la població 
escolar de les wilaies..   
 
Per tal d’elaborar el contingut dels quaderns, Ulls del Món va treballar amb el Ministeri 
d’Educació i el Ministeri de Salut Pública de la RASD, a través del servei 
d’oftalmologia.  
 
Aquests quaderns tenen una doble utilitat. Per una banda són quaderns/material escolar 
que els i les alumnes podran fer servir a l’escola i per l’altra, es preveu que serveixin de 
material de sensibilització ocular. 
 
R2. A7. Estudi/diagnòstic de gènere 
 
Des del 25 de setembre i fins el 24 de novembre de 2010, la tècnica de gènere Paula 
Señán es va desplaçar als campaments de refugiats sahrauís per tal de dur a terme els 
tallers previstos amb els grups focals que s’havien demanat tant al Ministeri de Salut 
com a la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. 
 
La metodologia de l’estudi ha consistit fonamentalment en l’ús de tècniques de 
participació de grup, basant-nos en la consideració dels i les participants com a 
subjectes actius en el desenvolupament de la seva comunitat. Aquest modus operandi ha 
possibilitat el diàleg amb tots i totes les integrants dels grups. També es fan fer 
entrevistes semiestructurades i es van establir diàlegs amb grups enfocats per tal de 
facilitar la triangulació de la informació i complementar l’anàlisi amb l’experiència de 
la resta d’actors implicats. 
 
L’objectiu general d’aquest diagnòstic és la identificació de les variables que incideixen 
negativament en l’assistència de les dones als serveis oftalmològics que hi ha als 
campaments de refugiats i refugiades sahrauís.  
Els objectius específics són els següents: 
- Examinar els diferents rols socials, treballs, activitats i responsabilitats que els homes, 
les dones i els i les joves desenvolupen a les haimes i en la comunitat. 
- Analitzar la participació dels homes i les dones en l’àmbit polític i econòmic dins del 
marc de la societat sahrauí. 
- Identificar les diferències existents en relació a l’accés, l’ús i control dels recursos, en 
la distribució dels beneficis i a nivell de la presa de decisions així com en els processos 
de salut i benestar dels homes i de les dones. 
- Analitzar les causes genèriques (ja que les biològiques han estat tractades a l’estudi de 
prevalença) dels problemes que experimenten els homes i les dones per a beneficiar-se 
dels programes locals de promoció sanitària i, especialment, en oftalmologia. 
- Verificar l’equitat existent en la resposta, per part dels actors implicats en els protocols 
sanitaris, en funció de si el pacient és un home o una dona. 
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Durant els mesos de desembre i gener, la tècnica va elaborar la sistematització de les 
dades recollides a terreny i va elaborar les conclusions i les recomanacions que han de 
servir per plantejar les activitats d’atenció oftalmològica i òptica i que han permès 
elaborar el material de sensibilització (per ràdio, televisió i xerrades a la població). 
 
Seguiment, coordinació i avaluació del programa 
 
- Assistència a l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara del Parlament de 
Catalunya. Ulls del Món ha assistit a les reunions mensuals  (maig, juny, juliol i 
setembre) que s’han dut a terme. Des del mes de setembre, amb motiu de la fi de la 
legislatura, no s’ha convocat cap reunió de l’Intergrup a l’espera dels resultats 
electorals. 
 
Cal destacar que són els representants dels grups polítics amb representació 
parlamentaria (un per grup polític), qui decideixen quines associacions, moviments  o 
organitzacions que treballen amb el Sàhara seran membres de l’Intergrup. 
 
El Parlament de Catalunya pretén treballar en la línia de l’actuació política per acostar 
una solució al conflicte. Altres objectius de treball són aconseguir la major difusió 
possible en els mitjans de comunicació perquè tothom conegui la problemàtica sahrauí,  
Mantenir reunions amb periodistes i mitjans de comunicació, aconseguir presència del 
Govern català als actes relacionats amb el Sàhara, establir un calendari de 
compareixences davant de l’Intergrup, etc.  
 
- Assistència al 36è EUCOCO. Tot i que estava previst, la realització de l’EUCOCO a 
Le Mans (29, 30 i 31 d’octubre de 2010) va coincidir amb la presència a terreny de la 
coordinadora del programa. Es disposa de l’acta i conclusions de la conferència i Ulls 
del Món seguirà les directrius que en matèria de salut s’hagin aprovat durant el transcurs 
dels tallers. 
 
- Seguiment programa Ulls del Sàhara. Del 26 de juny al 4 de juliol de 2010, la 
coordinadora del programa es va desplaçar a terreny per tal de presentar el programa 
tant al Ministeri de Salut com al de Cooperació (contraparts locals). Es va aprofitar 
aquest desplaçament per treballar amb el responsable del servei la planificació de totes 
les activitats previstes a implementar (comissions, formacions, estudi de gènere, etc.) i 
per signar el nou conveni entre Ulls del Món i el Ministeri de Salut on s’estableixen els 
deures i les obligacions de cadascun dels actors. 
 
Del 25 de març fins el 20 d’abril del 2011 la coordinadora del programa es va desplaçar 
a terreny per tal d’implementar les activitats previstes per aquest període i per altra 
banda, per tal de fer el seguiment de les activitats que implementa la contrapart local 
(atenció òptica, revisió ocular infantil, etc.) 
 
- Reunions amb Ministeri de Cooperació i Ministeri de Salut i els seus 
departaments:. Al llarg de tot el semestre i, principalment, durant l’estada a terreny de 
la coordinadora del programa, s’han dut a terme reunions amb les contraparts del 
programa per a la implementació de les activitats i la coordinació entre els actors. Es 
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manté un canal de comunicació permanent amb els ministeris de la RASD implicats, 
amb l’oficina d’assistència mèdica, amb el Servei d’Oftalmologia i amb els altres 
departaments que regulen les tasques de prevenció i formació. 
 
- Reunions amb organitzacions específiques de cooperació òptica i oftalmològica. 
De manera permanent es manté contacte amb les principals actors que treballen en 
temes de salut ocular als campaments: Médicos del Mundo, l’Associació de Amigos del 
Pueblo Saharaui de Vitoria i  l’organització italiana Pentalux. En les comunicacions i 
reunions es tracten temes específics vinculats a la cooperació oftalmològica i 
s'estableixen els canals de comunicació per compartir informació actualitzada en aquest 
àmbit.  
 
Voldríem destacar la reunió amb els representants de la ONCE Catalunya que 
implementen un projecte de formació dels docents de les escoles de cecs de totes les 
wilaies. Arrel d’aquesta reunió es preveu coordinar esforços per tal que els nens i nenes 
que s’identifiquin durant la comissió pediàtrica amb problemes de ceguesa o de molt 
baixa visió siguin derivats a les escoles de cecs. 
 
- Reunions amb altres organitzacions presents en terreny: es considera necessari 
coordinar l’execució del programa amb totes les organitzacions presents en terreny, amb 
la finalitat d’economitzar recursos, compartir informació i no duplicar treball. Pel 2011 
es preveu la participació d’Ulls del Món en les taules de concertació i coordinació 
sanitària organitzades pel Ministeri de Salut. 
 
- Oficina de Coordinació Sanitària Sahrauí i les comissions específiques: Ulls del 
Món s’ha coordinat amb l’Oficina de Coordinació Sanitària Sahrauí i ha seguit les 
recomanacions i protocols aconsellats per aquesta, sobretot pel que fa a les comissions 
mèdiques que es desplacen a terreny i que treballen al bloc quirúrgic. 
 
 
5.2- Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 

projecte. 
 
Ulls del Món és conscient que la coordinació amb la contrapart és un dels elements 
indiscutibles per enfortir la governabilitat democràtica i el teixit social i per gaudir de la 
confiança de la població beneficiària, que en aquest cas, tal i com estava previst, han 
estat totes les persones que amb problemes oculars i/o defectes refractius s’han dirigit al 
Servei de salut local amb l’objectiu de ser consultades, tractades i/o operades. 
 
Per això, Ulls del Món implementa el programa, en part, gràcies als esforços i la 
implicació de la contrapart que està contribuint a garantir l’accés de la població 
refugiada a l’atenció oftalmològica i a consolidar el Servei d’Oftalmologia. Aquest 
compromís de col·laboració s’ha materialitzat amb la signatura del conveni que es va 
signar al maig de 2010 entre el Ministeri de Salut de la RASD i Ulls del Món. 
 
Tot i així, Ulls del Món constata durant aquest període una menor implicació i 
disponibilitat principalment del responsable del servei d’oftalmologia que és qui 
coordina la implementació de les activitats que la contrapart ha de dur a terme (revisió 
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ocular infantil, atenció òptica, sensibilització, etc.). A més, també té un paper destacat 
en la comissió mèdica i en el suport a la coordinadora del programa sobre terreny. 
Aquesta relació laboral no sempre s’ha desenvolupat de la manera adequada.  
 
Pel que fa a la fase d’execució, la situació especial en què es troben els campaments de 
població refugiada compromet la provisió de material tècnic o logístic per part de les 
contraparts locals, recaient sobre les ONGD’s el paper de subministradores dels 
fungibles bàsics per dur a terme tasques humanitàries de primera necessitat. Així doncs, 
els principals recursos aportats per la població local són de caràcter humà. En aquest 
sentit, cal ressaltar el paper destacat del personal local en l’execució de bona part de les 
activitats del programa. 
 
5.3- Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc 
del projecte i, si és el cas, indicar els canvis efectuats. 
 
R1. A1. Actualització de la plantilla d’oftalmologia en consulta i taller d’òptica 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora programa Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Tècnica d’òptica d’Ulls del Món 
Administratiu de programes UdM 
Plantilla del servei d’oftalmologia RASD 
Responsable del servei  
Contraparts locals 
Personal voluntari desplaçat 
 

Equipaments i material òptic i 
infraestructures 
Vehicle 
Oficina del servei d’oftalmologia 
Ordinador, impressora, telèfon, fax, 
material d’oficina 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A2. Motivació i incentivació del personal sanitari vinculat al programa 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora programa Ulls del Sàhara 
Tècnica d’òptica Ulls del Món 
Plantilla del servei d’oftalmologia RASD 
Responsable del servei  
Contraparts locals i autoritats sanitàries 
locals 

Oficina del servei d’oftalmologia 
Ordinador, impressora, telèfon, fax, 
material d’oficina. 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A3. Formació de 2 tècnics en electromedicina oftalmològica i òptica 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica del programa 
Administratiu de programes 
Plantilla del servei d’oftalmologia RASD 
Responsable del servei  
Contraparts locals i autoritats sanitàries 
locals 
Tècnic d’equipaments docent desplaçat 

Equipaments òptics i oftalmològics i 
infraestructures 
Caixes d’eines 
Vehicle 
Oficina servei oftalmologia 
Ordinador, impressora, telèfon, fax, 
material d’oficina 
Despeses complementàries a terreny 
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R1.A.4. Suport a l’atenció oftalmològica mitjançant l’enviament de comissions 
medicoquirúrgiques 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Tècnic de compres de materials i equips 
d’Ulls del Món 
Administratiu de programes d’Ulls del 
Món 
Professionals voluntaris desplaçats 
Plantilla servei oftalmologia de la RASD 
Responsable servei oftalmologia RASD  
Personal sanitari local 
Contraparts locals 
Directors/es Hospitals regionals i nacional 
 

Materials, equipaments, instrumental i 
fungibles quirúrgics 
Altres equipaments  
Vehicle 
Magatzem a terreny 
Logística del transport de medicament i 
equipaments i dels recursos humans 
voluntaris 
Ordinador, telèfon, fax, impressora, base 
de dades, cartilles oftalmològiques i 
registres interns 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A.5. Atenció òptica (a implementar per la contrapart local) 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Administratiu de programes d’Ulls del 
Món 
Tècnica d’òptica d’Ulls del Món 
Tècnic de compres d’Ulls del Món 
Plantilla servei oftalmologia RASD 
Responsable servei oftalmologia RASD  
Contraparts locals 
 

Equipaments oftalmològics i òptics i 
infraestructures 
Registres interns  
Vehicle 
Oficina servei oftalmologia  RASD 
Ordinador, telèfon, fax, impressora, 
material oficina 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A.6. Formació de nous tècnics d’òptica en taller 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Tècnica d’òptica d’Ulls del Món 
Docents del servei oftalmologia RASD 
Alumnes 
Responsable del servei d’oftalmologia  
Contraparts locals 
 

Equips òptics i infraestructura 
Oficina servei oftalmologia RASD 
Vehicle 
Ordinador, telèfon, fax, impressora, 
material escolar 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A.7. Dotació de material, equipaments i fungibles d’oftalmologia 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Administratiu programes Ulls del Món 
Tècnic de compres d’Ulls del Món 
Responsable del servei d’oftalmologia  
Contraparts locals 
 

Equipaments, materials i fungibles 
oftalmològics 
Vehicle 
Magatzem a terreny 
Logística del transport 
Oficina servei oftalmologia RASD 
Ordinador, telèfon, fax, impressora 
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Despeses complementàries a terreny 
 
R1.A.8. Manteniment d’equipaments oftalmològics i òptics 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Administratiu programes Ulls del Món 
Tècnics en electromedicina desplaçat 
Plantilla servei oftalmologia RASD 
Responsable del servei d’oftalmologia 
Contraparts locals 
 

Equipaments, materials i fungibles 
oftalmològics i òptics 
Consultes i tallers d’òptica 
Vehicle 
Caixa d’eines i manuals d’instruccions 
Ordinador, telèfon, fax, impressora 
Despeses complementàries a terreny 

 
 
R1.A10. Millora de l’oficina del servei d’oftalmologia de la RASD 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Tècnic compres Ulls del Món 
Administratiu programes Ulls del Món 
Logística transport 
Responsable servei oftalmologia  
 

Vehicle 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A11. Millora de l’òptica Nacional de Rabuni 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Responsable servei oftalmologia 
Plantilla servei oftalmologia RASD 
Contraparts locals 
 

Materials d’oficina i altres equipaments 
Oficina servei oftalmologia RASD 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Despeses complementàries a terreny 

 
 
R1.A13. Dotació de material, equipaments i fungibles d’òptica 
Recursos humans Recursos tècnics 
Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Administratiu programes Ulls del Món 
Tècnica d’òptica d’Ulls del Món 
Responsable del servei d’oftalmologia  
Contraparts locals 
 

Equipaments, materials i fungibles òptics 
Vehicle 
Magatzem a terreny 
Logística del transport 
Oficina servei oftalmologia RASD 
Ordinador, telèfon, fax, impressora 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A.15. Revisió ocular de la població infantil i derivació a la comissió pediàtrica 
(a implementar per la contrapart local) 
Recursos humans Recursos tècnics 
 Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Tècnics en electromedicina voluntaris 

 Equipaments òptics i oftalmològics 
Altres equipaments 
Contraparts locals 
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Tècnic unitat manteniment RASD 
Personal servei oftalmologia RASD 
Responsable servei oftalmologia RASD i 
logista local 
 

Caixa d’eines 
Vehicle 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Base de dades i registres interns 
Despeses complementàries a terreny 

 
R1.A16. Atenció oftalmològica pediàtrica 
Recursos humans Recursos tècnics 
 Coordinadora Ulls del Sàhara 
Plantilla servei oftalmologia RASD 
Responsable servei oftalmologia RASD 
Contraparts locals 
Oftalmòloga pediàtrica voluntària 
 

 Bases de dades i registres de consultes 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 

 
R1.A17. Identificació de les principals ONGD especialitzades que treballen en salut 
ocular als campaments 
Recursos humans Recursos tècnics 
 Coordinadora Ulls del Sàhara 
Personal servei oftalmologia RASD 
Responsable servei oftalmologia RASD  
Contraparts locals i autoritats sanitàries 
locals 
 

 Vehicle 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Despeses complementàries a terreny 

 
R2. A1. Sensibilització de la població a través dels mitjans de comunicació locals 
(televisió i ràdio). (Activitat a implementar per la contrapart local) 
Recursos humans Recursos tècnics 
 Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Responsable servei oftalmologia RASD  
Contraparts locals i autoritats sanitàries 
locals 
 

 Mitjans de comunicació 
Vehicle 
Oficina servei oftalmologia RASD 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Despeses complementàries a terreny 

 
R2. A6. Sensibilització de la població a través dels mitjans de comunicació locals 
(televisió i ràdio). (Activitat a implementar per la contrapart local) 
Recursos humans Recursos tècnics 
 Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Responsable servei oftalmologia RASD  
Contraparts locals i autoritats sanitàries 
locals 
 

 Mitjans de comunicació 
Vehicle 
Oficina servei oftalmologia RASD 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Despeses complementàries a terreny 
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R2.A7. Estudi/diagnòstic de gènere 
Recursos humans Recursos tècnics 
 Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Tècnica de gènere 
Administratiu programes Ulls del Món 
Personal servei oftalmologia RASD 
Responsable servei oftalmologia RASD  
Contraparts locals i autoritats sanitàries 
locals 
Població local; 20 homes i 20 dones 

 Vehicle 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Despeses complementàries a terreny 

 
Totes. Seguiment, coordinació i avaluació del programa 
Recursos humans Recursos tècnics 
 Coordinadora Ulls del Sàhara 
Supervisora mèdica Ulls del Sàhara 
Tècnica d’òptica d’Ulls del Món 
Administratiu programes Ulls del Món 
Personal servei oftalmologia RASD 
Responsable servei oftalmologia RASD  
Contraparts locals i autoritats sanitàries 
locals 

 Vehicle 
Ordinador, impressora, telèfon, fax 
Despeses complementàries a terreny 

 
S’ha respectat en gran mesura el cronograma d’activitats previst a l’inici del programa, 
així com també els recursos humans, tècnics i financers previstos inicialment. Pel que fa 
als recursos humans els principals actors responsables de la implementació han estat els 
tècnics d’oftalmologia del servei, els representants de les contraparts locals i l’equip 
operatiu i els voluntaris i voluntàries d’Ulls del Món. 
 
Pel que fa als recursos tècnics, cal destacar que sobre terreny s’ha procedit al lloguer 
d’un vehicle (sense el qual no és possible portar a terme les activitats). També s’ha fet 
servir l’ordinador, la impressora, el telèfon, el fax, material d’oficina, base de dades i 
registres, cartilles oftalmològiques, etc. 
 
Pel que fa als recursos financers, s’ha respectat el pressupost per activitat.  
 
Les activitats del programa implementades han estat coordinades per la Coordinadora 
del programa, amb la participació del Ministeri de Salut, el Ministeri de Cooperació i el 
Servei d’Oftalmologia de la RASD.  
 
Pel que fa les activitats quirúrgiques, de consulta i de revisió ocular de la població 
infantil, s’ha comptat amb el personal local sanitari. 
 
La dotació de materials o equips s’ha realitzat a través d’enviaments gestionats per 
caravanes d’ajuda solidària o bé per altres entitats que treballen amb el poble sahrauí.  
La preparació dels equipaments i dels materials ha estat gestionada pel tècnic de 
compres i per la tècnica d’òptica. La gestió de l’enviament des de seu va ser a càrrec de 
l’administratiu de programes.  
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Totes les activitats han comptat amb el suport tècnic del Supervisor Mèdic, de la tècnica 
d’òptica, de l’administratiu de programes i del cap de programes de la Fundació. 
 
5.4- Viabilitat i sostenibilitat. Descripció de la viabilitat durant l’execució del 
projecte i de la sostenibilitat un cop acabat el finançament extern tenint en compte 
els aspectes financer, econòmic, institucional i sociocultural. 
 
Viabilitat. En la implementació del programa s’ha tingut en compte el context propi on 
es desenvolupen les accions. Aquesta observació ha influït a l’hora de triar les tècniques 
quirúrgiques que millor s’adapten al terreny (i per tant, el personal sanitari voluntari que 
s’adapta al perfil requerit). També s’ha tingut en compte a l’hora de comprar el material 
mèdic i els equipaments. 
 
S’ha tingut present que aquesta adaptació no impliqués una pèrdua de qualitat per al 
pacient, mantenint-se la importació de lents intraoculars (de millor qualitat) i introduint 
equipament quirúrgic i de fàcil manteniment per al personal local.  
 
La formació impartida al personal local s’ha fet amb els següents objectius: 

1. afavorir la reproductibilitat de les accions implementades pels voluntaris d’Ulls 
del Món 

2. consolidar el servei d’oftalmologia, proporcionant personal format i 
equipaments adaptats al terreny 

3. millorar la qualitat del servei d’oftalmologia dels campaments. 
 
El programa continua amb el procés de traspàs de responsabilitats i de gestió de les 
activitats al personal local, ja que a Ulls del Món som conscients de les possibilitats 
d’assolir  una sostenibilitat a nivell personal, sobretot si tenim en compte les condicions 
pròpies del context on treballem, un campament de refugiats, limita la sostenibilitat del 
programa. 
 
A Ulls del Món som conscients que l’atenció oftalmològica i òptica implica la posada 
en marxa d’activitats que en aquests moments no poden ser reproduïdes sense la 
contribució externa perquè no hi ha recaptació d’impostos ni hi ha una quota econòmica 
pels serveis i per les atencions que s’ofereixen, de manera que el suport econòmic 
sempre continuarà depenent de l’ajuda exterior, donada la condició de població 
refugiada.  
 
En aquest context de dependència, qualsevol intent de promoure una cooperació al 
desenvolupament basada en l’enfortiment de les capacitats locals i en la potenciació dels 
recursos existents és la principal via per a aconseguir la màxima  sostenibilitat possible 
dels programes.  
 
Sostenibilitat. El context d’uns campaments de persones refugiades, que normalment 
no es preveu permanent, limita la sostenibilitat dels processos en tots els seus aspectes. 
Un dels reptes d'Ulls del Món és incidir a llarg termini en el context: assumir 
compromisos duradors amb la població, amb el personal local i amb la contrapart, 
intentat la integració amb el sistema de salut local i col·laborant amb les altres 
organitzacions presents al terreny. 
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Malgrat els fets donats per Ulls del Món per enfortir el Servei d'Oftalmologia, la 
consecució d'aquest objectiu depèn de l'assumpció de noves responsabilitats per part del 
Ministeri de Salut i això, depèn dels recursos que disposin des del Ministeri, tant 
materials com humans. 
 
 Un seriós problema general als campaments és la contaminació per la manca de 
mecanismes de tractament de les deixalles. Actualment, ja s’observen gran quantitat de 
deixalles als voltants dels campaments. Les organitzacions porten molts materials 
fungibles (agulles, materials d’un sol ús,…) i davant d’aquest problema, s’ha iniciat un 
programa de tractament de medicaments i fungibles, programa al que Ulls del Món ha 
donat el seu recolzament i a través del qual ha eliminat sense perill tots els materials de 
rebuig i medicaments caducats, mirant d’aconseguir un grau d’harmonització de la 
nostra intervenció amb l’entorn natural. 
 
Els equipaments (oftalmològics i òptics) també s’han adquirit des d’aquesta perspectiva 
i els integrants de les comissions han treballat amb els equips locals sanitaris respectant 
en tot moment els protocols d’higiene i asèpsia que inclouen el tractament d’objectes 
punxants i deixalles. 
 
5.5- Hipòtesis i factors externs. Valoració de les hipòtesis plantejades en el projecte 
inicial. Descripció dels factors externs que han afectat al desenvolupament del 
projecte. 
 
Els riscos/hipòtesis que s’havien plantejat inicialment a la matriu de planificació són els 
següents: 

1. Que es mantingui el compromís i el recolzament del Ministeri de salut i de les 
autoritats sanitàries 

2. Que es mantingui l’estabilitat política de la zona 
3. Les condicions climàtiques permeten l’accés de les comissions i els pacients 
4. La motivació i la implicació del personal local permet la col·laboració amb els 

membres de les comissions 
5. Els equipaments, els fungibles i els materials entren al país segons els acords 

previstos 
6. implicació dels centres d’educació primària en les revisions oculars infantils 
7. Possibilitat d’assistència i implicació dels tècnics d’oftalmologia, de les 

promotores escolars i de les infermeres escolars a les activitats de sensibilització 
i de formació 

8. Les autoritats sanitàries locals cedeixen els espais per a la posada en marxa de 
les consultes i els tallers previstos. 

9. La formació de les promotores de salut i de les infermeres escolars reverteix en 
la millora de la salut ocular de la població. 

 
Respecte als riscos plantejats en el document del programa, cal destacar que tot i que 
s’ha renovat el conveni amb el Ministeri de Salut, el suport que s’esperava del servei 
d’oftalmologia no s’ha donat, especialment per part del responsable del servei 
d’oftalmologia.  Aquesta desmotivació, ja esmentada, s’ha manifestat en la no 
assumpció d’alguns resultats previstos i que afecten a les línies d’intervenció 
(sensibilització i prevenció) que són prioritàries per Ulls del Món. 
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Un altre hipòtesi que es va fer realitat està relacionat amb l’estabilitat política de la 
zona. El 8 de novembre es van iniciar les negociacions a Nova York entre el Front 
Polisario i els representants del Regne de Marroc. Aquell mateix dia va tenir lloc el 
polèmic desallotjament que l’exèrcit marroquí va dur a terme al campament de protesta 
de Agdeim Izik i els posteriors enfrontaments a la ciutat d’El Aaiun, al Sàhara 
Occidental. 
 
Tots aquests incidents van tenir lloc durant el desplaçaments de membres de l’equip 
operatiu d’Ulls del Món i de la implementació d’activitats que, en alguns casos, va 
haver de modificar el seu pla de treball, sobretot per la manca d’assistència a tallers o a 
reunions ja que hi havia manifestacions convocades als campaments. 
 
La implicació del personal local sanitari (personal d’infermeria de l’Hospital de Rabuni, 
plantilla d’oftalmologia) durant el treball de les comissions ha estat satisfactòria i ha 
permès superar els indicadors numèrics previstos. 
 
5.6- Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte. Afegir 

els aspectes més destacables positius i negatius, que permetin extreure 
conclusions pel futur o per corregir sobre la marxa i tots aquells aspectes que 
puguin contribuir a millorar el seu impacte i resultats. 

 
Els principals punts forts del programa, no destacats en punts anteriors, són els 
següents: 
 
1. La logística de l’enviament, tot i ser complexa s’ha treballat en coordinació amb 
altres organitzacions i s’ha procedit a l’enviament de materials i equipaments a través de 
caravanes solidàries completament gratuïtes i també en col·laboració amb la Mitja Lluna 
Roja Algeriana. 
2. La gestió dels incentius per part del Ministeri de Salut. Ulls del Món paga els 
incentius al departament de personal del Ministeri de Salut. Després de les darreres 
meses de concertació, on els actors manifestaven la poca transparència del departament, 
s’han posat medis per tal de disposar de rebuts personalitzats i disposar d’una llista amb 
el persona incentivat i la quantitat corresponent. El que encara no ha millorat és el retard 
en el pagament però cal destacar que això depèn en gran mesura de quan fan efectiu el 
pagament les organitzacions. 
3. Allotjament a terreny. L’allotjament del personal d’Ulls del Món al nou protocol 
nacional de Rabuni ha permès millorar les condicions de vida i de treball no només del 
personal de l’equip operatiu que es desplaça sinó també dels i les voluntàries. D’aquesta 
manera és més fàcil aconseguir una fidelització d’aquests en relació al programa. 
4. Forta motivació del tècnic docent i de les assistents a les formacions. En 
contraposició a l’actitud del responsable del servei, tenim la predisposició i la motivació 
del tècnic de Dajla que a part de dur a terme les activitats diàries d’atenció òptica; ha 
impartit la formació teòrica i pràctica a les noves tècniques de la plantilla. La seva 
actitud i les seves idees encoratgen el seguiment de les activitats d’òptica.  
5. Originalitat de les activitats de sensibilització. Així com hi ha activitats que es 
repeteixen al llarg dels projectes (comissions mèdiques, dotació de material i que 
segueixen uns protocols establerts per les contraparts perquè altres organitzacions les 
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implementen (tot i que en altres especialitats), cal  destacar que les activitats de 
sensibilització tenen un elevat nivell d’originalitat. Aquesta originalitat ve marcada, 
sobretot, per la manera en que s’arriba a la gent, tot treballant amb els mitjans de 
comunicació locals que són medis de masses i que tenen com a principals seguidores, 
les dones. 
 
Els punts febles que cal destacar al llarg de la implementació del programa són les 
següents:  
 
1. Dificultats sobrevingudes en la logística. La possibilitat de comptar amb recanvis a 
terreny continua sent una dificultat a l’hora de resoldre les complicacions més 
complexes dels equipaments. Això fa que els problemes tècnics triguin en resoldre’s i 
que depenguin, en molts casos, del desplaçament d’un tècnic en electromedicina. 
2. Les complicacions en les vies de comunicació dificulten el seguiment o la 
coordinació desitjada. Resulta difícil enviar qualsevol informe d’activitats, d’incidències 
o financer.  
3. Fuga de cervells i desànim de la població. La situació en la que viu la població 
refugiada dificulta la motivació i la incentivació per dur a terme el treball diari. Això 
dificulta, en ocasions, la implementació de les activitats dels actors locals i implica un 
major esforç en el seguiment i l’avaluació. 
Tot això sumat a la manca de perspectiva de millora personal i col·lectiva als 
campaments, la baixa motivació econòmica del personal qualificat, comporta una fuga 
del personal més format que té més possibilitats de trobar una sortida professional i 
personal en altres països. 
En quant a la plantilla del Servei d’Oftalmologia, aquesta s’està reduint ja que els joves 
formats volen fer la seva vida en un altre país. 
4.Poca implicació i motivació del responsable del servei d’oftalmologia. Com ja s’ha 
comentat anteriorment, la poca implicació i coordinació del responsable del servei 
comporta que els resultats previstos no s’estiguin assolint, suposa un factor més de 
desànim entre els membres de la plantilla i una sobrecàrrega de tasques al personal 
d’Ulls del Món. 

 
SENSIBILITZACIÓ. Descripció de les accions de sensibilització vinculades al 
projecte tant al Nord com al Sud, tant les realitzades com les previstes i no 
realitzades 
 
L’any 2010 Ulls del Món ha donat a conèixer la col·laboració dels Ajuntaments a través 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el projecte Ulls del Sàhara amb 
els mecanismes de difusió següents: 
 
Sobre el terreny: 
 

• Pòster d’identificació. Ulls del Món ha posat de manifest la col·laboració de 
l’ajuntament a través dels pòsters d’identificació del projecte que ha distribuït 
sobre el terreny. 

 
Es tracta d’uns pòsters que s’han col·locat a les diferents òptiques, a l’Hospital 
Nacional de Rabuni i a l’oficina de la Fundació als campaments, amb l’objectiu 
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d’identificar el treball de l’entitat sobre el terreny, així com donar visibilitat als 
finançadors que hi donen suport. S’ha realitzat una versió bilingüe que incorpora 
el castellà i l’àrab. 

 
En el nostre entorn: 

 
• Pàgina web. La col·laboració de l’ajuntament en el projecte Ulls del Sàhara 

també s’ha donat a conèixer a través de l’espai web de la Fundació 
(www.ullsdelmon.org). Concretament ho ha fet a l’apartat d’actualitat, on s’ha 
publicat una notícia relacionada amb el projecte, així com a l’apartat vincles 
solidaris, reservat a les empreses i institucions que col·laboren amb l’entitat. 

 
El web d’Ulls del Món es pot consultar a través del domini en tres idiomes 
(català, castellà i anglès) i rep una mitjana d’unes 2.000 visites mensuals.  
 

• Newsletter. La Fundació ha informat del suport de l’ajuntament a través de la 
Newsletter, una publicació electrònica de caràcter trimestral que s’envia a un 
miler de persones vinculades a la Fundació, entre associats, voluntaris i 
col·laboradors, amb l’objectiu de donar a conèixer les principals iniciatives dutes 
a terme en relació als projectes que té en marxa. 

 
Concretament, es va publicar una notícia a la Newsletter núm. 24, corresponent 
al període gener – març de 2011, on es feia referència al suport de l’ajuntament al 
projecte sahrauí. 

 
• Memòria d’actuacions 2010. El suport de l’ajuntament també ha quedat palès a 

la memòria d’actuacions de la Fundació corresponent a l’any 2010. 
 

La memòria és un document que recull les activitats realitzades per la Fundació 
en el transcurs de l’any i té una difusió de 9.000 exemplars entre persones 
associades, voluntàries, col·laboradores, entitats públiques i empreses privades 
de Catalunya, de l’Estat espanyol i de l’àmbit internacional. S’ha elaborat en 
cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i portuguès).  
 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 
PERSPECTIVES DE FUTUR 
 
1. Valoració del grau d’implicació dels beneficiaris . A la fase d’identificació i 
formulació, el personal local va aportar la seva experiència per a una millor identificació 
del programa basant-se en el coneixement de la realitat diària de les necessitats 
oftalmològiques i òptiques de la població sahrauí. En aquest sentit, la identificació de 
les accions es va realitzar conjuntament amb el Ministeri de Salut ja que és la institució 
que millor coneix les necessitats i qui exerceix de coordinador entre les diferents ONGD 
que treballen als campaments en aquest àmbit. 
 
La població beneficiària que treballa en aquesta fase és personal sanitari local 
(professionals sahrauís, tècnics d’oftalmologia, responsable del Servei d’Oftalmologia, 
oftalmòleg local)  i la Unió Nacional de Dones Sahrauís. 
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Pel que fa a la fase d’execució, la situació especial en què es troben els campaments de 
població refugiada compromet la provisió de material tècnic o logístic per part de les 
contraparts locals, recaient sobre les ONGD el paper de subministradores dels fungibles 
bàsics per dur a terme tasques humanitàries de primera necessitat. Així doncs, els 
principals recursos aportats per la població local són de caràcter humà. En aquest sentit, 
cal ressaltar el paper destacat del personal local en l’execució de bona part de les 
activitats del programa. 
 
En quant al seguiment, Ulls del Món es coordina amb l’Oficina de Coordinació 
Sanitària Sahrauí i segueix les actuacions i protocols que aquesta aconsella. El 
responsable del Servei d’Oftalmologia també serà protagonista en el seguiment del 
programa i en determinar la necessitat (si s’escau) d’adequació de les activitats 
previstes. 
 
En relació a l’avaluació, es realitzarà una avaluació conjunta entre el personal de l’equip 
operatiu d’Ulls del Món, el Ministeri de Salut i personal local per a valorar les activitats 
realitzades.  
 
2. Governabilitat democràtica, promoció del respecte integral i la consolidació dels 
drets humans i l’enfortiment del teixit social. Ulls del Món ha volgut reforçar les 
estructures locals existents (el ministeri de Salut i el seu sistema d’actuació) treballant 
conjuntament amb el Ministeri de Salut, amb el Ministeri de Cooperació i el Servei 
d’Oftalmologia, mirant de consolidar la institucionalitat democràtica d’ambdós 
ministeris.  
 
Per això, Ulls del Món ha treballat amb les contraparts d’acord amb el diagnòstic  que 
elles mateixes han realitzat (detallant prioritat i plans de treball, continguts de formació i 
destinataris de les activitats). Ulls del Món entén que la participació de les institucions 
locals en el disseny, implementació i avaluació del programa afavoreix la sostenibilitat 
de les accions i a l’enfortiment de les capacitats de les institucions locals. 
 
La primera conseqüència d’oferir atenció oftalmològica es produeix en l’àmbit personal 
i significa tornar a valer-se per si mateix, però també poder accedir a l’educació, 
treballar o atendre a la família, en definitiva portar una vida digna mitjançant l’accés a 
un dret fonamental de les persones: la salut, i, en el nostre cas, la salut ocular, tot 
enfortint, al mateix temps, la possibilitat d’autonomia social de les persones.  
 
La segona conseqüència recau en l’entorn familiar domèstic, ja que la persona que ha 
recuperat la visió deixa de ser una persona dependent. 
 
I és que, la salut ocular, a través de les accions de cooperació, no només beneficia a les 
persones ateses i a les seves famílies sinó que comporta també efectes positius socials i 
econòmics.  
 
El fet de treballar en un campament de refugiats i en una zona de pobresa (depenent 
completament de l’ajuda internacional) implica la presència de famílies 
desestructurades i una xarxa organitzativa social poques vegades consolidada. És per 
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això que considerem important treballar en el protagonisme de referents socials, com 
ara el treball amb les promotores de salut, infermeres escolars i el personal sanitari 
local. 
 
3. Enfocament de gènere. Des d’Ulls del Món, es considera que l’assistència mèdica 
no discrimina per raons de gènere, edat, confessió religiosa o ètnia. Al contrari, és 
incloent cap a sectors tradicionalment exclosos per raons econòmiques, culturals i 
socials, tot i que som conscients que gènere i desenvolupament implica planificar i 
programar accions per incidir en el sistema amb canvis positius que millorin la posició 
de les dones i que contribueixin a l’eliminació de les relacions de poder entre gèneres. 
 
Com demostra l’experiència i les evidències, les dones són l’element clau on pivota la 
salut de la família i l’estructura social dels campaments de refugiats i refugiades 
sahrauís. A més, tal i com s’ha pogut ratificar amb els resultats de l’estudi de 
prevalença, el percentatge de dones que tenen problemes oftalmològics és superior al 
percentatge d’homes. Això succeeix, bàsicament, per varis motius: hi ha més dones que 
homes als campaments, la dona viu més temps que l’home i per tant té un major risc de 
ceguesa per causes relacionades amb l’edat, les dones i les nenes no accedeixen als 
serveis d’atenció ocular tan freqüentment com els homes i els nens i, pels propis rols de 
gènere hi ha certes afeccions que causen ceguesa (tracoma i cataracta) i que afecten més 
a dones que a homes independentment de la seva edat. 
 
Per tots aquests motius, el programa Ulls del Sàhara 2010-2012 concedeix una especial 
importància a les dones bàsicament en l’àmbit de la sensibilització comunitària per tal 
d’incrementar les seves capacitats, la seva autonomia i la seva autoestima (són les que 
transmeten la cultura, les que sensibilitzen, les que tenen cura de la població infantil i 
anciana i les que mantenen l’estructura social dels campaments). 
 
En aquest sentit, destacar que s’ha treballat per a que, a través de les activitats 
implementades, es garantís l’equitat d’accés als serveis d’atenció ocular per a les dones. 
Per això Ulls del Món ha tingut en compte diferents factors, com ara: 
- Constitució de comissions medicoquirúrgiques i formatives amb caràcter 
predominantment femení, per evitar la no assistència per motius culturals. 
- Horari de consulta oftalmològica ampli, per afavorir l’atenció a les dones que treballen 
dins o fora de la haima. 
- Atenció oftalmològica a les wilaies, tot apropant-nos a les dones que treballen en 
l’àmbit domèstic. 
- Dades disgregades per edat i sexe.. 
- Atendre a totes les dones que acompanyen població adulta o infantil. 
 
Paral·lelament a la implementació de les activitats previstes es va realitzar un estudi 
sobre les relacions de gènere i l’accés a la salut oftalmològica als campaments. Aquest 
estudi que té com a objectiu general la identificació de les variables que incideixen 
negativament en l’assistència de les dones als serveis oftalmològics que Ulls del Món 
proporciona als campaments, ens permetrà conèixer els rols de gènere als campaments i 
sobre aquesta realitat treballar les activitats de sensibilització a la població, el treball de 
les comissions mèdiques, el treball de la plantilla d’oftalmologia, etc. 
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I és que a Ulls del Món som conscients que les diferències i inconvenients de gènere en 
l’àmbit de la salut n només es manifesten en la forma en que les patologies es 
distribueixen en la societat, sinó també en la forma en que es promou la salut, la forma 
en que es controla i es pretén prevenir. 
 
4. Si es pogués  iniciar de nou el programa/anualitat , quins aspectes de la proposta 
inicial o de la seva execució es modificarien? El context d’uns campaments de 
persones refugiades, que normalment no es preveu permanent, limita la sostenibilitat 
dels processos en tots els seus aspectes. Un dels reptes d'Ulls del Món és incidir a llarg 
termini en el context: assumir compromisos duradors amb la població, amb el personal 
local i amb la contrapart, intentat la integració amb el sistema de salut local i 
col·laborant amb les altres organitzacions presents al terreny. 
Malgrat els passos donats per Ulls del Món per enfortir el Servei d'Oftalmologia, la 
consecució d'aquest objectiu depèn de l'assumpció de noves responsabilitats per part del 
Ministeri de Salut i això, depèn dels recursos que disposin des del Ministeri, tant 
materials com humans. 
 
Si es pogués  iniciar de nou el programa, Ulls del Món continuaria donant prioritat a les 
mateixes línies d’intervenció que les previstes i continuaria treballant per a: 
- Treballar conjuntament amb el Govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD) 
- Coordinar els projectes amb altres organitzacions humanitàries que treballen en el 
context de cooperació oftalmològica, així com en l’àmbit de la Salut Pública. 
- Implicar als professionals locals en els projectes d’Ulls del Món 
- Potenciar la formació del personal sanitari local. 
 
Des del punt de vista metodològic, el seguiment de les activitats a implementar per part 
de la contrapart es faria de manera més exhaustiva, implicant una major presència de la 
coordinadora del programa a terreny. D’aquesta manera ens asseguraríem que les eines 
de treball són les adequades i que el treball es realitza adequadament i en el moment 
previst. 
 
5.  Receptivitat del soci local i dels beneficiaris. Valoració del grau de receptivitat i 
satisfacció del soci local i dels beneficiaris/àries (o els seus representants) amb allò 
executat durant l’anualitat.  
 
L’acceptació del programa per part de les contraparts, del personal local i de la població 
sahrauí en general, representa un punt de partida essencial per a Ulls del Món. Mentre 
que les institucions mantenen una implicació directa en la identificació, formulació, 
implementació i avaluació, la creixent demanda de la població potencia encara més la 
implicació de les autoritats.  
 
Els resultats obtinguts durant aquest semestre ens permeten veure que cada cop més 
s’està consolidant una xarxa de consultes i tallers amb personal format i preparat per a 
donar resposta a les necessitats de la població. Aquesta xarxa afavoreix la proximitat del 
servei d’oftalmologia a la població de manera que la població refugiada sahrauí està 
més atesa i compta amb una millora en la qualitat de la seva salut ocular. 
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Aquesta atenció del personal local es veu recolzada pel suport de les comissions 
mèdiques (tant de població infanti com d’adults). Les comissions tenen un impacte 
social molt important; no només pel nombre de població atesa sinó també pels bons 
resultats quirúrgics i la bona resposta dels equips mèdics, que han generat una imatge de 
confiança que ha incidit en que, cada cop més, les persones amb problemes de visió, 
s’apropin als serveis de saluts per a ser diagnosticats.  
 
Això queda evidenciat amb els indicadors, ja que el nombre de persones ateses i/o 
formada, supera pràcticament el que s’havia previst per a tot el programa en general. 
 
6. Valoració de l’anualitat per part  del soci local/beneficiaris. (Incloure la 
valoració feta per soci local i/o beneficiaris de l’anualitat que es justifica). 
 
La gran acceptació social i del personal local del programa als campaments sahrauís 
representa un punt de suport i de pressió en les negociacions amb les autoritats 
sanitàries i el servei d’oftalmologia, que d’altra banda mantenen una implicació directa 
en la implementació del programa. La creixent demanda per part de la població, i la 
manca de recursos oftalmològics a la zona en general, potencien encara més la 
implicació de les autoritats sanitàries. 
 
La feina que UDM fa des de l’any 2001 als campaments, ha generat una demanda 
creixent per part de la població objectiu del programa així com també la continuïtat del 
mateix.  
 
 
MARÇ 2012 
 
L’informe de seguiment que es presenta ha estat elaborat la FUNDACIÓ PRIVADA 
ULLS DEL MÓN i cobreix les activitats realitzades durant l’any 2011. 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ  

 
Evolució de la problemàtica existent. El segon semestre de l’any ha estat 
particularment complicat als campaments de refugiats i refugiades sahrauís. Sobretot 
arrel del segrest de 3 cooperants durant el mes d’octubre al Protocol Nacional de 
Rabuni.  
 
Aquest succés ha modificat en gran mesura tant el cronograma d'activitats, com el 
programa en general. Per part de la Fundació Ulls del Món, s'han hagut de suspendre 
activitats preparades per desenvolupar aquest semestre. Després dels segrestos es va 
realitzar una profunda anàlisi vinculada al tema de seguretat per part de les entitats que 
treballen en terreny com les grans agències de cooperació. 
 
 Després de diverses avaluacions realitzades per experts en seguretat les grans agències 
com ACNUR, AECID, etc., es va plantejar al Front Polisario que canviés el seu pla de 
seguretat en relació amb el personal estranger que treballa de manera puntual o 
permanent dins dels campaments de refugiats. 
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Totes aquestes anàlisis i avaluacions requereixen el seu temps, de manera que en els 
darrers mesos del semestre, la Fundació Ulls del Món va decidir posposar diverses 
activitats per tal d’assegurar, en la mesura del possible, la seguretat tant  del personal 
voluntari com de la coordinadora del programa. 
 
D'altra banda, durant la primera quinzena de desembre, va tenir lloc als territoris 
alliberats, el XIII Congrés del Front Polisario. Aquest fet ha afectat de manera 
significativa la implementació de diverses activitats, ja que la fase de preparació és molt 
àrdua i moltes persones estan obligades a deixar els seus llocs de treball per a centrar-se 
en la preparació i posterior desenvolupament del Congrés.  
 
Destacar que en aquest Congrés han canviat tant Ministre de Salut com al Ministre de 
Cooperació, que són les dues nostres contraparts. 
 
Breu descripció del conjunt de la intervenció durant l’any. El programa Ulls del 
Sàhara s'ha implementat tal com estava previst assolint els resultats i objectius per a 
l’any 2011. Les principals  línies d'intervenció han estat: 
 - Suport a l'atenció oftalmològica i òptica 
 - Enfortiment de les capacitats locals 
 - Dotació d'equipaments, material i fungibles d'oftalmologia i d'òptica 
 - Prevenció 
 - Sensibilització 
 
S'ha respectat en gran mesura el cronograma d'activitats previst a l'inici del programa, 
així com també els recursos humans, tècnics i financers. Pel que fa als recursos humans 
els principals actors responsables de la implementació han estat els tècnics 
d'oftalmologia del servei, els representants de les contraparts locals, l'equip operatiu i 
els voluntaris i voluntàries d'Ulls del Món. 
 
Pel que fa als recursos tècnics, cal destacar que sobre terreny s’ha procedit al lloguer 
d'un vehicle (sense el qual no és possible dur a terme les activitats). També s'ha utilitzat 
l'ordinador, la impressora, el telèfon, el fax, material d'oficina, base de dades i registres, 
cartilles oftalmològiques, etc. 
 
Pel que fa als recursos financers, s'ha respectat el pressupost per activitat. 
 
Mecanismes d’execució. Les activitats del programa implementades han estat 
coordinades per la coordinadora del programa, amb la participació del Ministeri de 
Salut, el Ministeri de Cooperació i el Servei d'Oftalmologia de la RASD. 
 
Pel que fa a les activitats quirúrgiques, de consulta i de revisió ocular de la població 
infantil, s'ha comptat amb el personal local sanitari. 
 
La dotació de materials o equips s'ha realitzat a través d'enviaments gestionats per 
caravanes d'ajuda solidària o bé per altres entitats que treballen amb el poble sahrauí. 
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La preparació dels equipaments i dels materials ha estat gestionada pel tècnic de 
compres i per la tècnica d'òptica. La gestió de l'enviament des seu va ser a càrrec de 
l'administratiu de programes. 
 
Totes les activitats han comptat amb el suport tècnic del supervisor mèdic, de la tècnica 
d'òptica, de l'administratiu de programes i del cap de programes de la Fundació. 
 
DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

Objectius General del projecte  

1. Millorar les condicions de salut ocular de la població sahrauí refugiada 

Objectiu específic 1 Indicadors Indicadors  

Grau d’assoliment 

Fonts de verificació 

1. S’ha rehabilitat l’espai cedit 
per a la consulta oftalmològica a 
l’Hospital del 27 de febrero i 
s’ha dotat dels equipaments  i 
materials necessaris. 
Ja es disposa del pressupost per a 
iniciar les obres de millora de 
l’espai destinat per al taller de 
l’Aaiun. Tots els equips i 
materials per a la seva posada en 
marxa ja estan a terreny.   
Actualment a cada consulta hi ha 
dos tècnics d’oftalmologia per 
wilaia.  
S’han incorporat 5 nous tècnics i 
tècniques a la plantilla. 
D’aquests: 3 són dones i 2 són 
homes. La presència de dones ha 
incrementat en un 20%. 
 
2. Pel que fa a l’any 2011, s’han 
consultat un total de 7.472 
pacients. D’aquests, 3.169 han 
estat dones (42,41%) i 4.303 
homes (57,59%) 
Actualment hi ha 394 pacients 
pendents d’intervenció. 
Des de l’inici del programa s’han 
consultat un total de 15.828 
persones (6.349 dones, 7.514 
homes i 1.965 sense determinar).  
De la població atesa, el 45,79% 
són dones i el 54,20% són 
homes. 

- Registres interns 
(consulta i intervenció) 
- Fitxes de control 
quirúrgic de la cirurgia 
de cataractes 
- Llistat plantilla servei 
d’oftalmologia 
incentivada 
- Base de dades 
- Informe de seguiment 
d’Ulls del Món 
- Arxiu fotogràfic 
 

1.1. Reduir la prevalença dels 
defectes refractius i 
patologies oculars 
(prevenibles i curables) entre 
la població refugiada sahrauí 
i, sobretot, entre les dones. 

1. El servei d’oftalmologia 
disposa d’una consulta i un 
taller a cada wilaia i hi ha una 
consulta al 27 de febrero i als 
territoris alliberats. Cada 
consulta disposa d’un tècnic 
d’oftalmologia. Incrementa 
en un 15% la presència de 
dones dins la plantilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. S’han consultat almenys 
15.800 persones (adults i 
població infantil. El 100% de 
pacients identificats amb 
patologia ocular o defecte 
refractiu ha estat tractat i/o 
intervingut quirúrgicament. 
De la població atesa, almenys 
el 60% són dones 
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Resultats    

1.1.1. Enfortides les 
capacitats del personal local i 
millorades les infraestructures 
per tal que atenguin les 
necessitats de salut ocular. 

1. El 60% dels tècnics de la 
plantilla del servei 
d’oftalmologia s’han 
actualitzat per a treballar en 
consulta i taller. 
 
2. La plantilla del servei 
d’oftalmologia ha consultat 
8.000 persones i el 
percentatge de dones ateses 
serà d’un 60%. 
 
3. Almenys 2 tècnics en 
electromedicina s’han format 
en manteniment i reparació 
d’equipaments. 
 
4. Hi ha almenys 1 tècnic 
d’oftalmologia en cada 
consulta de les wilaies. 
 
 
 
 
 
5. La plantilla d’oftalmologia 
ha incrementat almenys en un 
30%. El 65% de les noves 
incorporacions de la plantilla 
són dones.  
 
 
 
 
6. Almenys 800 pacients han 
estat consultats, diagnosticats 
i tractats adequadament i 
almenys 200 pacients han 
estat intervinguts 
quirúrgicament. El 60% de 
les persones ateses són dones.  
 
7. El 95% de les 
intervencions de cataractes 
tenen bons resultats 
quirúrgics.  
 
 
 
8. El 80% dels pacients 
derivats a la consulta 
oftalmològica  pels tècnics 
d’oftalmologia presenten una 
patologia ocular. 
 

1. Arran dels esdeveniments, 
aquesta activitat s’ha posposat 
per a l’any 2012. 
 
 
 
2. S’han consultat un total de 
9.365 persones. D’aquestes, 
4.237 (45,25%) han estat dones i 
5.125 homes (54.75%) 
 
  
3. S’han format 11 tècnics 
d’òptica en manteniment, revisió 
i reparació d’equipaments 
oftalmològics i òptics. 
 
4. Actualment la plantilla 
d’oftalmologia està formada per 
14 tècnics i tècniques. Totes les 
wilaies compten amb un mínim 
de 2 tècnics, excepte Auserd i el 
27 de febrero que, en no tenir 
taller, disposen d’un tècnic. 
 
5. Al principi del programa, hi 
havia un total de 9 tècnics. 
Durant l’execució s’han 
incorporat 2 tècnics i 3 tècniques. 
Així doncs, la plantilla ha 
incrementat en un 55% i el 60% 
de les noves incorporacions són 
dones. 
 
6. S’han consultat 915 pacients 
(481 dones i 531 homes) i s’han 
intervingut 122 pacients. Dels 
pacients operats, el 39,34% són 
dones (48 en total). 
 
 
 
7. El 93,24% de les intervencions 
s’han realitzat sense complica-
cions. Les poques complicacions 
que es van produir no van influir 
en la recuperació de visió post-
quirúrgica dels pacients. 
 
8. Dels pacients derivats, el 
100% han estat correctament 
diagnosticats per la plantilla 
d’oftalmologia. 
 
 

-Arxiu fotogràfic 
-Informes interns d’Ulls 
del Món 
-Base de dades 
-Registres interns de 
consulta i d’intervenció 
-Fitxes de control 
quirúrgic de cirurgia de 
cataracta 
-Material 
didàctic/formatiu 
-Relació de personal 
format 
-Informes de la tècnica 
d’òptica 
-Llistat plantilla del 
servei d’oftalmologia 
incentivada 
-Certificats de donació 
-Informes dels tècnics 
d’equipaments 
-Inventari dels 
equipaments i manuals 
d’instruccions 
-Relació d’ONGD’s de 
salut ocular 
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9. S’ha dotat el servei 
d’oftalmologia dels 
equipaments, fungibles i 
material mèdic oftalmològic i 
òptic suficient per a 800 
consultes i 200 intervencions. 
 
 
 
10. S’ha posat en marxa el 
taller d’òptica de l’Aaiun. 
 
 
 
 
 
11. S’ha posat en marxa la 
consulta oftalmològica i 
òptica de l’Hospital Regional 
del 27 de febrero. 
 
 
 
12. S’ha posat en marxa la 
consulta oftalmològica i 
òptica de l’Hospital 
d’Agüenit (territoris 
alliberats). 
 
 
 
 
13. Els tècnics de la plantilla 
del servei d’oftalmologia han 
revisat ocularment 7.000 nens 
i nenes de les escoles de 
primària i secundària i han 
derivat a la comissió 
pediàtrica aquells que 
necessitin una exploració 
oftalmològica especialitzada. 
 
14. S’han consultat, 
diagnosticat i intervingut tots 
els nens i nenes 
escolaritzades (escoles de 
primària, secundària, 
d’educació especial i cecs) 
que els tècnics de la plantilla 
han derivat a la comissió 
pediàtrica. 
 
15. S’ha realitzat una Mesa 
de coordinació en salut 
ocular. El 70% dels represen-
tants de les ONGD’s i de les 
institucions que treballen en 
matèria han assistit. 

9. S’ha dotat el servei 
d’oftalmologia del material 
mèdic i equipament oftalmològic 
necessari per dur a terme les 
activitats realitzades. Roman un 
estoc de material que queda a 
disposició del personal de la 
plantilla. 
 
10. Les obres de reforma de 
l’espai cedit pel Ministeri de 
Salut es van iniciar durant el mes 
de febrer del 2012. Tots els 
equips i fungibles per dotar el 
taller d’òptica ja estan a terreny. 
 
11. Durant el mes de desembre es 
van dur a terme les obres de 
rehabilitació de l’espai cedit pel 
Ministeri de Salut per la consulta 
del 27 de febrero. Els equipam-
ents i fungibles ja estan a terreny.  
 
12. Per qüestions de seguretat, 
s’ha considerat convenient, 
juntament amb les autoritats 
locals, modificar la ubicació 
inicial de la consulta als territoris 
alliberats. S’està debatent amb el 
nou ministre de salut, la ubicació 
final. 
 
13. Durant el mes d’abril de 2011 
s’han revisat 4.752 nens  i nenes 
de les escoles de primària i 
secundària de totes les wilaies. 
 
En total, des de l’inici del 
programa, s’han revisat un total 
de 4.954 nens i nenes. 
 
 
14. Per qüestions de seguretat, la 
comissió pediàtrica es va haver 
de posposar i està prevista que 
s’implementi durant el mes de 
març de 2012. 
 
 
 
 
 
15. Aquesta activitat estava 
prevista dur-la a terme durant el 
mes de novembre. Per motius de 
seguretat (segrestos dels 
cooperants), els representants de 
les altres ONGD’s van posposar 
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16. S’ha elaborat una 
proposta de Pla Nacional 
d’Oftalmologia. 

el seu desplaçament als 
campaments i es va posposar 
l’activitat per a l’abril de 2012. 
 
16. Aquesta activitat, directament 
vinculada a l’anterior, es 
realitzarà a partir del mes d’abril, 
un cop s’hagi dut a terme la mesa 
coordinació amb els diferents 
actors que treballen en salut 
ocular. 

1.1.2. Actualitzats els 
coneixements de la població 
sahrauí, principalment entre 
les dones, en salut ocular 
comunitària sobre el sistema 
públic d’atenció ocular 
existent. 

1. S’ha format almenys una 
promotora de salut de la 
wilaia del 27 de febrero, de 
l’Aaiun i de Dajla en normes 
bàsiques d’higiene ocular i en 
sensibilització. 
 
 
 
2. S’ha format una infermera 
de cada escola primària de 
totes les wilaies en agudesa 
visual i detecció precoç de 
patologies oculars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. S’han dotat totes les 
escoles de primària de totes 
les wilaies d’optotips de visió 
E d’Snellen. 
 
 

1. Aquesta activitat estava 
prevista implementar-la durant el 
mes de novembre però s’ha 
posposat al gener de 2012 perquè 
durant el mes de novembre les 
activitats de les organitzacions es 
van paralitzar per motius de 
seguretat. 
 
2. S’han format un total de 32 
infermeres escolars: 
Smara; 8 infermeres escolars 
que pertanyen a 6 escoles 
diferents. A Smara hi ha 6 
escoles de primària i 2 de 
secundària. 
Auserd; 6 infermeres escolars 
que pertanyen a 6 escoles. A 
Auserd hi ha 5 escoles de 
primària i 2 de secundària. 
Aaiun; 11 infermeres escolars 
que pertanyen a 8  escoles. A 
l’Aaiun hi ha 6 escoles de 
primària i 2 de secundària. 
Dajla; 7 infermeres escolars que 
pertanyen a 6 escoles. A Dajla hi 
ha 5 escoles de primària i 1 de 
secundària. 
 
Destacar que a la formació també 
varen assistir les 3 tècniques 
d’òptica de Dajla. 
 
Remarcar que també s’han inclòs 
infermeres de les escoles de 
secundària ja que els alumnes 
d’aquests cursos també pateixen 
molts problemes refractius que 
afecten la seva formació i la seva 
qualitat de vida. 
 
3. Es va procedir a la compra i a 
l’enviament de 33 optotips per a 
les 33 escoles de primària i 
secundària que, segons el 
Ministeri d’Educació, hi ha als 
campaments. 

-Arxiu fotogràfic 
-Informe de seguiment 
d’Ulls del Món 
-Material 
didàctic/formatiu 
-Relació de personal 
format (promotores, 
infermeres escolars, 
etc.) 
-Informes del personal 
docent 
-Certificats de donació 
dels optotips de visió E 
d’Snellen 
-Material de 
sensibilització 
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4. S’han elaborat i s’han 
entregat els quaderns de 
sensibilització a la població 
escolaritzada de les escoles 
de primària de totes les 
wilaies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. S’han impartit almenys 8 
xerrades de sensibilització (2 
per wilaia) a les mares i 
pares. El 40% de les persones 
que assisteixen a les xerrades 
són homes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Les activitats de 
sensibilització incorporen 
continguts sobre les 
necessitats específiques 
oculars d’homes i dones. 

Degut a problemes en 
l’enviament, a través de la 
companyia Sáhara Express, 
l’entrega d’aquest material s’ha 
posposat i es preveu que es 
realitzarà durant el mes de gener 
de 2012. 
 
4. Es va procedir a la compra i a 
l’enviament de 36.000 quaderns 
per tal d’entregar als 
aproximadament 32.000 alumes 
de les escoles de primària i 
secundària que, segons el 
Ministeri d’Educació, hi ha als 
campaments. 
Degut a problemes en 
l’enviament, a través de la 
companyia Sáhara Express, 
l’entrega d’aquest material s’ha 
posposat i es preveu que es 
realitzarà durant el mes de gener 
de 2012. 
 
5. Estava previst impartir 4 
xerrades (2 a Smara i 2 a Dajla) 
durant els mesos de març i abril.  
Atesos els problemes en 
l’enviament a través de 
l’empresa Sàhara Express no es 
disposava a terreny del material 
necessari per dur a terme les 
xerrades i per aquest motiu, es va 
decidir posposar-ho pel mes de 
novembre. 
Malauradament, durant els 3 
darrers mesos, la tasca de les 
organitzacions a terreny es va 
veure alentida per motius de 
seguretat i vam haver de 
posposar-la fins gener de 2012. 
 
6. A l’hora d’elaborar el material 
de formació (promotores, 
infermeres) i també els material 
de sensibilització per ràdio, per 
TV i les xerrades, es van tenir en 
compte els resultats de l’estudi 
de gènere. 
 

Activitats (en relació al cronograma) 

Activitats planificades (relació d’activitats  per resultats) Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.1.1.1 Actualització de la plantilla d’oftalmologia en consulta i 
taller d’òptica 

    

1.1.1.2 Motivació i incentivació del personal sanitari vinculat al     
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projecte 

1.1.1.3 Formació de 2 tècnics en electromedicina oftalmològica i 
òptica 

    

1.1.1.4. Formació de 2 tècnics en electromedicina oftalmològica i 
òptica 

    

1.1.1.5 Atenció òptica (Activitat a implementar per la contrapart 
local, Ministeri de Salut de la RASD) 

    

1.1.1.6 Formació de nous tècnics d’òptica en taller d’òptica     

1.1.1.7 Dotació de material, equipaments i fungibles d’oftalmologia     

1.1.1.8 Manteniment d’equipaments oftalmològics i òptics     

1.1.1.9 Suport en la construcció d’un taller d’òptica a L’Aaiun     

1.1.1.10 Millora de l’oficina  del servei d’oftalmologia de la RASD     

1.1.1.11 Millora de l’òptica Nacional de Rabuni     

1.1.1.12 Dotació d’una consulta oftalmològica i òptica al 27 de 
febrero 

    

1.1.1.13 Dotació de material, equipaments i fungibles d’òptica     

1.1.1.14 Dotació d’una consulta oftalmològica i òptica a l’Hospital 
d’Agüenit dels territoris alliberats 

    

1.1.1.15 Revisió ocular de la població infantil i derivació a la 
comissió pediàtrica (Activitat a implementar per la contrapart local) 

    

1.1.1.16 Atenció oftalmològica pediàtrica (consulta, diagnòstic, 
tractament i intervencions quirúrgiques) 

    

1.1.1.17 Identificació de les principals ONGD’s especialitzades que 
treballen en salut ocular als campaments 

    

1.1.1.18 Realització d’una mesa de coordinació de les organitzacions     

1.1.1.19 Elaboració d’una proposta de Pla Nacional d’Oftalmologia     

1.1.2.1 Sensibilització de la població a través dels mitjans de 
comunicació locals (televisió ràdio).  (Activitat a implementar per la 
contrapart local, Ministeri de Salut de la RASD) 

    

1.1.2.2 Sensibilització a les escoles bressol per a les mares i pares de 
família (Activitat a implementar per la contrapart local, Ministeri de 
salut de la RASD) 

    

1.1.2.3 Formació de les infermeres de les escoles de primària de 
totes les wilaies en presa d’agudesa visual i xerrades de 
sensibilització 

    

1.1.2.4 Dotació d’optotips E d’Snellen per a totes les escoles de 
primària de totes les wilaies 

    

1.1.2.5. Formació de les promotores de salut de Dajla, Aaiun i el 27 
de febrero en normes bàsiques d’higiene ocular i sensibilització 

    

1.1.2.6 Preparació i entrega de quaderns de sensibilització ocular per 
a la població escolar de les wilaies 

    

1.1.2.7. Estudi/diagnòstic de gènere     
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Altres activitats realitzades: 
 
Aprofitant el desplaçament d’un tècnic en comunicació audiovisual, encarregat de 
gravar i editar el vídeo de sensibilització, es va aprofitar per enregistrar les imatges de 
les activitats que s’estaven implementant sobre terreny en aquell període (manteniment 
d’equips, formació infermeres i revisió ocular infantil, etc.) 
 
D’aquesta manera Ulls del Món disposarà de material audiovisual que serveixi per 
incrementar la sensibilització de la població de l’Estat espanyol en relació a les línies 
d’intervenció del programa Ulls del Sàhara. 
 
VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 
 
Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits. 
 
El treball d’identificació de les necessitats, tant per part del Ministeri de Salut com del 
Servei d’Oftalmologia, ha permès elaborar un programa més proper a les necessitats 
reals de la població i, sobretot de les dones, i aquesta és la línia que pretén reforçar el 
diagnòstic de gènere que tot i que les dades sobre terreny es van recollir a finals del 
2010, es va entregar a principis de l’any 2011, ja que aquest estudi ens servirà per 
determinar la manera d’enfocar les polítiques i les principals línies d’intervenció 
futures. 
 
L’activitat d’atenció òptica va incrementant el nombre de pacients progressivament. 
Això es deu al treball continu dels tècnics de la plantilla del servei d’oftalmologia i a 
que tenen a la seva disposició els materials i equips que necessiten (equips, registres, 
ulleres, etc.) Malgrat això, destacar que la incentivació econòmica de la plantilla no és 
suficient per millorar el desànim general no només de la població sinó més 
concretament, de la plantilla del servei d’oftalmologia. Cal buscar elements o activitats 
que realment motivin a la plantilla d’oftalmologia ja que som conscients que els 
incentius econòmics que es paguen d’acord amb la taula salarial són un complement 
econòmic però en cap cas un sou. 
 
La formació de nous tècnics i tècniques d’òptica permetrà tenir un estoc de personal 
format davant la fuga de cervells del personal format a Cuba. La formació, 
concretament de les dones, obre expectatives a un públic que fins el moment no en 
tenia. El principal problema serà, d’aquí un temps, la impossibilitat d’incorporar els 
nous formats/des a la plantilla, no només pels recursos econòmics que això suposa sinó 
també perquè les places ja estaran totes cobertes. 
 
Cal destacar que aquesta formació està sent impartida per un òptic local molt implicat 
en el programa i amb grans capacitats de docència.  
 
Pel que fa a les activitats de dotació i manteniment, cal destacar que aquestes són línies 
claus del programa ja que el context propi d’un campament de refugiats i refugiades 
sempre limita la independència econòmica i tècnica de la població. Sense aquests 
materials i equipaments no seria viable la implementació de cap de les activitats 
previstes i, sense el manteniment i reparació d’aquests equipaments no seria possible 
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l’atenció òptica permanent que actualment s’està oferint a la població. Aquesta és una 
de les activitats més importants del programa, més encara si tenim en compte que 
l’estudi de prevalença va determinar que el principal problema oftalmològic als 
campaments són els problemes refractius. Aquesta activitat té resultats positius, tant a 
nivell quantitatiu com qualitatiu.  
 
Dotar d’un taller d’òptica a l’Aaiun i d’una consulta oftalmològica i òptica al 27 de 
febrero facilitarà l’apropament del servei d’oftalmologia a la població que, tal i com 
s’indica a l’estudi de gènere, per problemes de transport no accedeix a l’atenció ocular 
que s’està oferint. 
 
Quant a la prevenció i la sensibilització a través dels principals mitjans de comunicació 
sahrauís, es destaca la importància de la implementació d’aquest tipus d’activitats que 
serveixen per transmetre a la comunitat la necessitat de fer-se revisions periòdiques 
d’oftalmologia, i d’operar-se quan els especialistes consideren que és oportú (d’aquesta 
manera s’eviten complicacions post-quirúgiques). Tot i que és difícil mesurar els 
resultats de les activitats de prevenció, es farà una valoració (a través dels registres de 
consulta) del volum de pacients atesos durant el primer any d’implementació del 
programa, any en que ho hi ha hagut una sensibilització tan directa. 
 
Una de les nostres principals línies d’intervenció és l’enfortiment de les capacitats del 
personal local. Dins d’aquesta línia hi destaquem la formació de les infermeres escolars 
(escoles de primària i de secundària) que permetrà: 

1. que es faci una revisió de l’agudesa visual de l’alumnat de manera periòdica (un 
cop l’any) 

2. Derivar nens i nenes amb problemes oculars a la comissió pediàtrica 
3. Seguiment del tractament (refractiu o mèdic) per part de les infermeres 
4. Millorar la sensibilitat de la població infantil respecte la salut ocular 

 
El fet que una de les parts de la formació hagi estat la revisió ocular infantil ha permès 
per una banda revisar un nombre important de nens i nenes i per altra banda treballar 
conjuntament amb les infermeres i els membres de la plantilla per tal de donar a 
entendre que la salut ocular infantil és una activitat principalment de prevenció i que 
aquesta prevenció s’ha de fer per part seva; ja que disposen del coneixement i dels 
medis. 
 
Els problemes en l’enviament del material (optotips, material didàctic, quaderns de 
sensibilització, etc.) ha limitat el tancament i la implementació d’algunes activitats tal 
com estava previst però no es considera que això hagi reduït la qualitat de les mateixes. 
De fet, les assistents a les formacions van manifestar la seva satisfacció amb el 
contingut, la forma i han valorat positivament la formació impartida. 
 
El seguiment de les activitats ha estat realitzat per la coordinadora del programa que ha 
comptat en tot moment amb el suport tècnic de la supervisora mèdica del programa, de 
la tècnica d’òptica, de l’administratiu de programes i del cap de programes de la 
Fundació. 
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La coordinadora, durant el període de treball a seu, ha estat de forma permanent en 
contacte amb el responsable del Servei d’Oftalmologia i amb els representants de la 
contrapart local. Aquest seguiment té com a objectiu garantir l’òptim compliment dels 
objectius d’aquest programa, i poder analitzar i/o adaptar les accions futures previstes 
per tal de millorar la implementació d’aquestes en futures intervencions. 
 
Durant el període a terreny, la coordinadora ha dut a terme reunions amb els principals 
actors vinculats al programa: Ministeri de Salut, responsable del servei d’oftalmologia i 
plantilla, Ministeri de Cooperació, departament de salut escolar, departament de 
personal i departament de malalties cròniques del Ministeri de Salut, etc.  
 
Aquest seguiment de la coordinadora ha anat acompanyat del seguiment de la tècnica 
d’òptica, i s’ha realitzat en tot moment tant des d’un punt de vista qualitatiu com 
quantitatiu; s’han tingut en compte aspectes com el nombre de consultes i aspectes 
qualitatius com el nivell de satisfacció dels principals actors vinculats a les activitats 
implementades i els beneficiaris directes a qui hem arribat. 
 
Aquest seguiment s’ha fet efectiu amb l’elaboració d’un informe de seguiment 
corresponent a l’estat de situació del segon semestre.  
 
Per tal de comptar amb la informació necessària, s’han emprat instruments que 
permeten avaluar i faciliten l’organització de la informació, com ara els registres de 
consulta, les fitxes optomètriques, els llistat d’assistència a les formacions, els 
inventaris, etc. 
 
Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 
projecte. 
 
Ulls del Món és conscient que la coordinació amb la contrapart és un dels elements 
indiscutibles per enfortir la governabilitat democràtica i el teixit social i per gaudir de la 
confiança de la població beneficiària, que en aquest cas, tal i com estava previst, han 
estat totes les persones que amb problemes oculars i/o defectes refractius s’han dirigit al 
Servei de salut local amb l’objectiu de ser consultades, tractades i/o operades. 
 
Per això, Ulls del Món implementa el programa, en part, gràcies als esforços i la 
implicació de la contrapart que està contribuint a garantir l’accés de la població 
refugiada a l’atenció oftalmològica i a consolidar el Servei d’Oftalmologia. Aquest 
compromís de col·laboració s’ha materialitzat amb la signatura del conveni que es va 
signar al maig de 2010 entre el Ministeri de Salut de la RASD i Ulls del Món. 
 
Ulls del Món constata durant aquest període una major implicació i disponibilitat 
principalment del responsable del servei d’oftalmologia que és qui coordina la 
implementació de les activitats que la contrapart ha de dur a terme (revisió ocular 
infantil, atenció òptica, sensibilització, etc.) 
 
El principal inconvenient és la manca de disponibilitat d’un vehicle pel servei 
d’oftalmologia que permeti al responsable realitzar el seguiment de les òptiques de les 
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wilaies, repartir el material que necessiten, etc. Generalment, el seu volum de treball és 
major quan el personal d’Ulls del Món es desplaça sobre terreny.  
 
A la fase d’identificació i formulació, el personal local va aportar la seva experiència 
per a una millor identificació del programa basant-se en el coneixement de la realitat 
diària de les necessitats oftalmològiques i òptiques de la població sahrauí. En aquest 
sentit, la identificació de les accions es realitza conjuntament amb el Ministeri de Salut 
ja que és la institució que millor coneix les necessitats i qui exerceix de coordinador 
entre les diferents ONGD’s que treballen als campaments en aquest àmbit. 
 
La població beneficiària que treballa en aquesta fase és personal sanitari local 
(professionals sahrauís, tècnics d’oftalmologia, responsable del Servei d’Oftalmologia, 
oftalmòleg local)  i la Unió Nacional de Dones Sahrauís. 
 
Pel que fa a la fase d’execució, la situació especial en què es troben els campaments de 
població refugiada compromet la provisió de material tècnic o logístic per part de les 
contraparts locals, recaient sobre les ONGDs el paper de subministradores dels 
fungibles bàsics per dur a terme tasques humanitàries de primera necessitat. Així doncs, 
els principals recursos aportats per la població local són de caràcter humà. En aquest 
sentit, cal ressaltar el paper destacat del personal local en l’execució de bona part de les 
activitats del programa. 
 
Quant al seguiment, Ulls del Món es coordina amb l’Oficina de Coordinació Sanitària 
Sahrauí i segueix les actuacions i protocols que aquesta aconsella. El responsable del 
Servei d’Oftalmologia també serà protagonista en el seguiment del programa i en 
determinar la necessitat (si s’escau) d’adequació de les activitats previstes. 
 
En relació a l’avaluació, es realitzarà una avaluació externa final que requerirà la 
participació i l’opinió del Ministeri de Salut, del de Cooperació i del persona local que 
col·labora en el programa. 
 
Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) 
 
Les activitats del programa implementades han estat coordinades per la coordinadora 
del programa, amb la participació del Ministeri de Salut, el Ministeri de Cooperació i el 
Servei d'Oftalmologia de la RASD. 
 
Pel que fa a les activitats quirúrgiques, de consulta i de revisió ocular de la població 
infantil, s'ha comptat amb el personal local sanitari. 
 
La dotació de materials o equips s'ha realitzat a través d'enviaments gestionats per 
caravanes d'ajuda solidària o bé per altres entitats que treballen amb el poble sahrauí. 
 
La preparació dels equipaments i dels materials ha estat gestionada pel tècnic de 
compres i per la tècnica d'òptica. La gestió de l'enviament des seu va ser a càrrec de 
l'administratiu de programes. 
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Totes les activitats han comptat amb el suport tècnic del supervisor mèdic, de la tècnica 
d'òptica, de l'administratiu de programes i del cap de programes de la Fundació. 
 
Viabilitat i sostenibilitat 
 
En la implementació del programa s’ha tingut en compte el context propi on es 
desenvolupen les accions. Aquesta observació ha influït a l’hora de triar les tècniques de 
treball que millor s’adapten al terreny (i per tant, el personal sanitari voluntari que 
s’adapta al perfil requerit). També s’ha tingut en compte a l’hora de comprar el material 
mèdic i els equipaments. 
 
S’ha tingut present que aquesta adaptació no impliqués una pèrdua de qualitat per al 
pacient, mantenint-se la importació de lents intraoculars (de millor qualitat), donació de 
lents fotocromàtiques (es tornen fosques amb la llum ultravioleta per protecció) i 
introduint equipament de fàcil manteniment per al personal local.  
 
La formació impartida al personal local s’ha fet amb els següents objectius: 

1. afavorir la reproductibilitat de les accions implementades pels voluntaris d’Ulls 
del Món 

2. consolidar el servei d’oftalmologia, proporcionant personal format i 
equipaments adaptats al terreny 

3. millorar la qualitat del servei d’oftalmologia dels campaments. 
 
El programa continua amb el procés de traspàs de responsabilitats i de gestió de les 
activitats al personal local, ja que a Ulls del Món som conscients de les possibilitats 
d’assolir  una sostenibilitat a nivell personal, sobretot si tenim en compte les condicions 
pròpies del context on treballem, un campament de refugiats, limita la sostenibilitat del 
programa. 
 
A Ulls del Món som conscients que l’atenció oftalmològica i òptica implica la posada 
en marxa d’activitats que en aquests moments no poden ser reproduïdes sense la 
contribució externa perquè no hi ha recaptació d’impostos ni hi ha una quota econòmica 
pels serveis i per les atencions que s’ofereixen, de manera que el suport econòmic 
sempre continuarà depenent de l’ajuda exterior, donada la condició de població 
refugiada.  
 
En aquest context de dependència, qualsevol intent de promoure una cooperació al 
desenvolupament basada en l’enfortiment de les capacitats locals i en la potenciació dels 
recursos existents és la principal via per a aconseguir la màxima sostenibilitat possible 
dels programes.  
 
Un seriós problema general als campaments és la contaminació per la manca de 
mecanismes de tractament de les deixalles. Actualment, ja s’observen gran quantitat de 
deixalles als voltants dels campaments. Les organitzacions porten molts materials 
fungibles (agulles, materials d’un sol ús,…) i davant d’aquest problema, s’ha iniciat un 
programa de tractament de medicaments i fungibles, programa al que Ulls del Món ha 
donat el seu suport i a través del qual ha eliminat sense perill tots els materials de rebuig 
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i medicaments caducats, mirant d’aconseguir un grau d’harmonització de la nostra 
intervenció amb l’entorn natural. 
 
Els equipaments (oftalmològics i òptics) també s’han adquirit des d’aquesta perspectiva 
i els integrants de les comissions han treballat amb els equips locals sanitaris respectant 
en tot moment els protocols d’higiene i asèpsia que inclouen el tractament d’objectes 
punxants i deixalles. 
 
Hipòtesis i factors externs. Valoració de les hipòtesis plantejades en el projecte 
inicial 
 
Els riscos/hipòtesis que s’havien plantejat inicialment a la matriu de planificació són els 
següents: 

1. Que es mantingui el compromís i el suport del Ministeri de salut i de les 
autoritats sanitàries. 

2. Que es mantingui l’estabilitat política de la zona. 
3. Les condicions climàtiques permeten l’accés de les comissions i els pacients. 
4. La motivació i la implicació del personal local permet la col·laboració amb els 

membres de les comissions. 
5. Els equipaments, els fungibles i els materials entren al país segons els acords 

previstos. 
6. Implicació dels centres d’educació primària en les revisions oculars infantils. 
7. Possibilitat d’assistència i implicació dels tècnics d’oftalmologia, de les 

promotores escolars i de les infermeres escolars a les activitats de sensibilització 
i de formació. 

8. Les autoritats sanitàries locals cedeixen els espais per a la posada en marxa de 
les consultes i els tallers previstos.. 

9. La formació de les promotores de salut i de les infermeres escolars reverteix en 
la millora de la salut ocular de la població. 

 
La implicació de la plantilla d’oftalmologia i de les infermeres escolars ha estat 
satisfactòria i ha permès portar a terme les activitats previstes tot superant els números 
previstos; tant pel que fa a l’atenció òptica com pel que fa al número de nens i nenes 
revisats. En aquest sentit, caldria destacar també el compromís de les autoritats que han 
facilitat la comunicació de les formacions i han facilitat els desplaçament de les 
mateixes als hospitals regionals, lloc on s’impartien les formacions. 
 
També volem destacar la compromís del Ministeri de Salut, que ha garantit al llarg del 
període sobre terreny un cotxe a disposició del servei d’oftalmologia i, del Ministeri 
d’Educació que ha facilitat la presència de les infermeres escolars i que ha facilitat la 
feina de revisió ocular infantil. 
 
Un altre risc que s’ha donat al llarg de la implementació de les activitats està relacionat 
amb els problemes logístics de l’enviament del material per part de l’empresa Sàhara 
Express i que ha fet que aquest material no estigués a terreny a l’hora d’implementar les 
activitats. Tot i això, s’han implementat les activitats que eren prioritàries i que estaven 
vinculades a activitats que cal implementar durant el tercer semestre (revisió ocular 
infantil i derivació de nens i nenes a la comissió pediàtrica). Les activitats de 
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sensibilització a la població i formació de les promotores de salut s’impartiran el tercer 
semestre ja que la seva no implementació no generava més problema que la modificació 
del cronograma del programa. 
 
Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte. 
 
Els principals punts forts del programa són els següents: 
 

• Forta motivació del tècnic docent i de les assistents a les formacions. 
Destacar l’actitud del responsable del servei, tenim la predisposició i la 
motivació del tècnic de Dajla que a part de dur a terme les activitats diàries 
d’atenció òptica, ha impartit la formació teòrica i pràctica a les noves tècniques 
de la plantilla. La seva actitud i les seves idees encoratgen el seguiment de les 
activitats d’òptica. 
 

• Originalitat de les activitats de sensibilització. Així com hi ha activitats que es 
repeteixen al llarg dels projectes (comissions mèdiques, dotació de material i que 
segueixen uns protocols establerts per les contraparts perquè altres 
organitzacions les implementen (tot i que en altres especialitats), cal  destacar 
que les activitats de sensibilització tenen un elevat nivell d’originalitat. Aquesta 
originalitat ve marcada, sobretot, per la manera en que s’arriba a la gent, tot 
treballant amb els mitjans de comunicació locals que són medis de masses i que 
tenen com a principals seguidores, les dones. 

 
• Treball per formar un equip. S’ha treballat juntament amb el responsable del 

servei d’oftalmologia per tal d’aconseguir que tots els membres de la plantilla 
sentin que formen part d’un mateix servei d’oftalmologia i que no es deuen 
només al seu treball a la wilaia. Per aquesta raó s’ha treballat amb tots els tècnics 
durant les revisions oculars que realitzaven les infermeres escolars, 
independentment de la wilaia. 

 
• Infraestructures millorades i aproximació a la població. Actualment, totes les 

wilaies compten amb un mínim d’un espai de consulta. Totes aquestes consultes 
estan dotades del material i equips que permeten oferir una consulta 
oftalmològica de qualitat. Pel que fa a tallers d’òptica, excepte la wilaia 
d’Auserd i del 27 de febrero, totes tenen un espai de treball per a muntar lents de 
graduacions especials, de manera que la població no ha desplaçar-se lluny per 
tenir accés a salut oftalmològica i òptica. 

 
• Plantilla consolidada que treballa amb autonomia. L’existència d’una 

plantilla consolidada i autònoma és el fruit de molts anys de treball. No podem 
oblidar que la fuga de cervells ha afectat tots els sectors de salut, inclús el 
d’oftalmologia i òptica. L’actualització constant dels membres de la plantilla, la 
motivació constant i el lideratge del responsable del servei, ha permet que es 
consolidi una plantilla que cada cop és més nombrosa i més responsable en la 
gestió de determinades activitats. 

 
Les principals dificultats al llarg de la implementació del programa són les següents:  
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1. Dificultats sobrevingudes en la logística. La possibilitat de comptar amb recanvis a 
terreny continua sent una dificultat a l’hora de resoldre les complicacions més 
complexes dels equipaments. Això fa que els problemes tècnics triguin en resoldre’s i 
que depenguin, en molts casos, del desplaçament d’un tècnic en electromedicina. 
 
2. Les complicacions en les vies de comunicació dificulten el seguiment o la 
coordinació desitjada. Sovint resulta difícil enviar qualsevol informe d’activitats, 
d’incidències o financer.  
 
3. Problemes amb l’enviament del material de formació i sensibilització. L’enviament 
que es va realitzar amb Sàhara Express va tenir problemes logístics que no van permetre 
que el material arribés a temps per implementar les activitats, com a mínim algunes de 
les que estaven previstes. 
 
4. Segrestos als campaments i avaluació de la situació de seguretat. Després d’aquests 
esdeveniments, la Fundació va decidir que la coordinadora del programa es desplacés a 
seu temporalment i posposar algunes activitats previstes per finals d’octubre i 
novembre. 
 
SENSIBILITZACIÓ 
 
Ulls del Món ha donat a conèixer la col·laboració dels ajuntaments de Santa Coloma de 
Gramenet, Alella, Centelles, Roquetes i Mollet del Vallès a través del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament en el projecte Ulls del Sàhara amb els mecanismes de 
difusió següents: 
 
Sobre el terreny 
 
 
Pòsters d’identificació 
 
Ulls del Món ha posat de manifest el suport dels ajuntaments a través dels pòsters 
d’identificació del projecte que ha distribuït sobre el terreny. Es tracta d’uns materials 
que s’han col·locat a les diferents òptiques, a l’Hospital Nacional de Rabuni i a l’oficina 
de la Fundació, per tal d’identificar el treball de l’entitat sobre el terreny, així com donar 
visibilitat als finançadors que hi donen suport, entre ells els diferents ajuntaments. S’ha 
realitzat una versió bilingüe que incorpora el castellà i l’àrab, i dues edicions que 
incorporen els logotips dels diferents ajuntaments. 
 
Caixes de material 
 
La Fundació ha incorporat el logotip dels ajuntaments en els documents identificatius de 
les caixes que s’han enviat sobre el terreny amb els materials i equipaments òptics i 
oftalmològics necessaris per dur a terme les activitats previstes durant l’any. Els 
documents editats per a l’ocasió s’han fet també amb castellà i àrab. 
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En el nostre entorn 
 
 
Pàgina web 
 
El suport dels ajuntaments s’ha difós a través de l’espai web de la Fundació 
(www.ullsdelmon.org). Concretament ho ha fet a l’apartat actualitat, en el qual s’han 
publicat diferents notícies relacionades amb el desenvolupament del projecte, així com a 
l’apartat vincles solidaris, reservat a les empreses i institucions que col·laboren amb 
l’entitat. La pàgina és accessible en tres idiomes (català, castellà i anglès) i té una 
mitjana d’unes 2.000 visites mensuals. 
 
Newsletter 
 
També s’ha fet referència a la col·laboració dels diferents ajuntaments a la Newsletter, 
una publicació electrònica de caràcter trimestral que s’envia a un miler de persones 
vinculades a la Fundació, entre associats, voluntaris i col·laboradors, amb l’objectiu de 
donar a conèixer les principals iniciatives dutes a terme en relació amb els programes 
que té en marxa. 
 
Una d’aquestes aparicions ha estat a la Newsletter núm. 28, corresponent al període 
gener-març de 2012, en la qual s’ha esmentat el suport dels ajuntaments. 
 
Memòria d’actuacions 
 
El suport dels consistoris quedarà reflectit a la memòria d’actuacions 2011 de l’entitat. 
Està previst que s’editi el mes de juny i Ulls del Món la remetrà als ajuntaments tan bon 
punt estigui disponible. 
 
La memòria és un document que recull les activitats dutes a terme per la Fundació 
durant l’any i té una difusió de més de 6.000 exemplars entre persones associades, 
voluntàries, col·laboradores, institucions públiques i empreses privades de Catalunya, 
l’Estat espanyol i l’àmbit internacional. Està previst que s’elabori en cinc idiomes 
(català, castellà, anglès, francès i portuguès). El nom dels ajuntaments apareixerà en un 
espai reservat a les institucions públiques que col·laboren amb Ulls del Món. 
 
Jornades de cooperació 
 
La col·laboració dels ajuntaments s’ha difós en el marc de les jornades de cooperació 
celebrades del 24 al 27 de novembre a Alella amb el nom Mirades al món. La Fundació 
va disposar d’un estand, des del qual va informar a la població de les activitats dutes a 
terme als campaments sahrauís a càrrec de l’optometrista voluntària Carol Camino i la 
coordinadora del projecte Ulls del Sàhara, María Tavera. 
 
Es va editar un cartell per a l’ocasió, en el qual hi apareixia informació de les actuacions 
organitzades al Sàhara, així com els diferents ajuntaments que donen suport al projecte. 
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La Nit dels Ulls del Món 
 
La Fundació també ha informat de la col·laboració dels ajuntaments en les activitats de 
difusió organitzades amb motiu de la desena edició de La Nit dels Ulls del Món. Es 
tracta del sopar anual de sensibilització, rendició de comptes i recaptació de fons que 
l’any 2011 va tenir lloc a la Sala Oval del Palau Nacional de Montjuïc, a Barcelona, 
com a acte central de commemoració del desè aniversari de l’entitat. El sopar solidari va 
comptar amb el suport d’unes 400 persones. 
 
Es va habilitar un panell a la sala on se celebrava l’acte, en el qual hi havia una relació 
de les empreses i institucions que col·laboren amb els projectes de la Fundació, entre 
elles els ajuntaments que en aquella data havien anunciat el seu suport. Així mateix, el 
dia després del sopar solidari es va publicar una pàgina d’agraïments al diari La 
Vanguardia, en la qual també quedava palès el suport d’aquests consistoris. 
 
Aparicions en mitjans de comunicació 
 
Ulls del Món ha donat a conèixer el suport d’alguns dels ajuntaments que van 
col·laborar amb el programa Ulls del Sàhara 2010 a través del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament amb aparicions a mitjans de comunicació d’aquests 
municipis en el transcurs de l’any 2011. L’objectiu era sensibilitzar la població sobre la 
situació de la salut ocular als campaments, així com difondre els projectes als quals els 
diferents consistoris destinen els seus fons de cooperació. 
 
Ha estat el cas de Vilanova i la Geltrú, localitat en la qual s’ha donat a conèixer el 
suport de l’ajuntament a través del Diari de Vilanova, Canal Blau TV i Vilanova.cat, 
així com de Torroella de Montgrí, amb aparicions a la pàgina web de l’Ajuntament i al 
seu butlletí municipal. 
 
VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 
PERSPECTIVES DE FUTUR 
 
L’acceptació del programa per part de les contraparts, del personal local i de la població 
sahrauí en general, representa un punt de partida essencial per a Ulls del Món. Mentre 
que les institucions mantenen una implicació directa en la identificació, formulació, 
implementació i avaluació, la creixent demanda de la població potencia encara més la 
implicació de les autoritats.  
 
Els resultats obtinguts durant el primer any d’implementació del programa ens permeten 
veure que cada cop més s’està consolidant una xarxa de consultes i tallers amb personal 
format i preparat per a donar resposta a les necessitats de la població. Aquesta xarxa 
afavoreix la proximitat del servei d’oftalmologia a la població de manera que la 
població refugiada sahrauí està més atesa i compta amb una millora en la qualitat de la 
seva salut ocular. 
 
Aquesta atenció del personal local es veu recolzada pel suport de les comissions 
mèdiques (tant de població infantil com d’adults). Les comissions tenen un impacte 
social molt important; no només pel nombre de població atesa sinó també pels bons 
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resultats quirúrgics i la bona resposta dels equips mèdics, que han generat una imatge de 
confiança que ha incidit en que, cada cop més, les persones amb problemes de visió, 
s’apropin als serveis de saluts per a ser diagnosticats.  
 
Això queda evidenciat en els indicadors, ja que el nombre de persones ateses i/o 
formada, supera pràcticament el que s’havia previst per a tot el programa en general. 
 
Les activitats de sensibilització tenen la dificultat de mesurar l’impacte quantitatiu sobre 
la població però es farà una valoració subjectiva a través dels registres de consulta. 
Valorarem l’increment de població d’un període a l’altre i mirarem en quin percentatge 
ha incrementat la presència de les dones a les consultes i al quiròfan. 
 
Ulls del Món ha volgut reforçar les estructures locals existents (el Ministeri de Salut i el 
seu sistema d’actuació) treballant conjuntament amb el Ministeri de Salut, amb el 
Ministeri de Cooperació, el Ministeri d’Educació i el Servei d’Oftalmologia, mirant de 
consolidar la institucionalitat democràtica de tots els actors. 
 
Per això, Ulls del Món ha treballat amb les contraparts d’acord amb el diagnòstic que 
elles mateixes han realitzat (detallant prioritats i plans de treball, continguts de formació 
i destinataris de les activitats). Ulls del Món entén que la participació de les institucions 
locals en el disseny, implementació i avaluació del programa afavoreix la sostenibilitat 
de les accions i a l’enfortiment de les capacitats de les institucions locals. 
 
La primera conseqüència d’oferir atenció oftalmològica i òptica es produeix en l’àmbit 
personal i significa tornar a valer-se per si mateix, però també poder accedir a 
l’educació, treballar o atendre a la família, en definitiva portar una vida digna 
mitjançant l’accés a un dret fonamental de les persones: la salut, i, en el nostre cas, la 
salut ocular, tot enfortint, al mateix temps, la possibilitat d’autonomia social de les 
persones.  
 
La segona conseqüència recau en l’entorn familiar domèstic, ja que la persona que ha 
recuperat la visió deixa de ser una persona dependent. 
 
I és que, la salut ocular, a través de les accions de cooperació, no només beneficia a les 
persones ateses i a les seves famílies sinó que comporta també efectes positius socials i 
econòmics.  
 
El fet de treballar en un campament de refugiats i en una zona de pobresa (depenent 
completament de l’ajuda internacional) implica la presència de famílies 
desestructurades i una xarxa organitzativa social poques vegades consolidada. És per 
això que considerem important treballar en el protagonisme de referents socials, com 
ara el treball amb les promotores de salut, infermeres escolars i el personal sanitari 
local. 
 
Des d’Ulls del Món, es considera que l’assistència mèdica no discrimina per raons de 
gènere, edat, confessió religiosa o ètnia. Al contrari, és incloent cap a sectors 
tradicionalment exclosos per raons econòmiques, culturals i socials, tot i que som 
conscients que gènere i desenvolupament implica planificar i programar accions per 
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incidir en el sistema amb canvis positius que millorin la posició de les dones i que 
contribueixin a l’eliminació de les relacions de poder entre gèneres. 
 
Com demostra l’experiència i les evidències, les dones són l’element clau on pivota la 
salut de la família i l’estructura social dels campaments de refugiats i refugiades 
sahrauís. A més, tal i com s’ha pogut ratificar amb els resultats de l’estudi de 
prevalença, el percentatge de dones que tenen problemes oftalmològics és superior al 
percentatge d’homes. Això succeeix, bàsicament, per varis motius: hi ha més dones que 
homes als campaments, la dona viu més temps que l’home i per tant té un major risc de 
ceguesa per causes relacionades amb l’edat, les dones i les nenes no accedeixen als 
serveis d’atenció ocular tan freqüentment com els homes i els nens i, pels propis rols de 
gènere hi ha certes afeccions que causen ceguesa (tracoma i cataracta) i que afecten més 
a dones que a homes independentment de la seva edat. 
 
Per tots aquests motius, el programa Ulls del Sàhara 2010-2012 concedeix una especial 
importància a les dones bàsicament en l’àmbit de la sensibilització comunitària per tal 
d’incrementar les seves capacitats, la seva autonomia i la seva autoestima (són les que 
transmeten la cultura, les que sensibilitzen, les que tenen cura de la població infantil i 
anciana i les que mantenen l’estructura social dels campaments). 
 
En aquest sentit, destacar que s’ha treballat per a que, a través de les activitats 
implementades, es garantís l’equitat d’accés als serveis d’atenció ocular per a les dones. 
Per això Ulls del Món ha tingut en compte diferents factors, com ara: 
 

- Constitució de comissions medicoquirúrgiques i formatives amb caràcter 
predominantment femení, per evitar la no assistència per motius culturals. 

- Horari de consulta oftalmològica ampli, per afavorir l’atenció a les dones que 
treballen dins o fora de la haima. 

- Atenció oftalmològica a les wilaies, tot apropant-nos a les dones que treballen en 
l’àmbit domèstic. 

- Dades disgregades per edat i sexe.. 
- Atendre a totes les dones que acompanyen població adulta o infantil. 

 
Paral·lelament a la implementació de les activitats previstes s’ha realitzat un estudi 
sobre les relacions de gènere i l’accés a la salut oftalmològica als campaments. Aquest 
estudi que té com a objectiu general la identificació de les variables que incideixen 
negativament en l’assistència de les dones als serveis oftalmològics que Ulls del Món 
proporciona als campaments, ens permetrà conèixer els rols de gènere als campaments i 
sobre aquesta realitat treballar les activitats de sensibilització a la població, el treball de 
les comissions mèdiques, el treball de la plantilla d’oftalmologia, etc. 
I és que a Ulls del Món som conscients que les diferències i inconvenients de gènere en 
l’àmbit de la salut no només es manifesten en la forma en que les patologies es 
distribueixen en la societat, sinó també en la forma en que es promou la salut, la forma 
en que es controla i es pretén prevenir. 
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