LA FUNDACIÓ ORDESA APOSTA PEL PROGRAMA DE SALUT
OCULAR EN LA INFÀNCIA DESFAVORIDA DE LA FUNDACIÓ IMO
El projecte guanya una subvenció a la convocatòria d'ajudes per a "millorar la qualitat de vida, la salut i la
nutrició de la població infantil sense recursos i en risc d'exclusió social" de la Fundació Ordesa
L'ajuda econòmica permetrà realitzar 2 noves campanyes de revisions oftalmològiques gratuïtes al Prat de
Llobregat, que expandeixen l'acció ja consolidada a Barcelona, Tarragona i Madrid

Barcelona 23 de gener del 2017./ El Programa de salut ocular en la infància desfavorida de la Fundació IMO,
que aquest 2018 arriba al sisè any, pren un nou impuls gràcies a la col·laboració de la Fundació Ordesa. El
projecte d'acció social dut a terme per l'equip d'especialistes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), el
qual ofereix revisions i tractaments oftalmològics gratuïts a nens en situació de vulnerabilitat, ha rebut una
de les subvencions atorgades en la XV Convocatòria d'Ajudes Ordesa, que l'entitat promou per "millorar la
qualitat de vida, la salut i la nutrició de la població infantil sense recursos i en risc d'exclusió social".
Gràcies al suport econòmic, obtingut com un dels projectes seleccionats després de presentar-se per
primera vegada al concurs, la Fundació IMO suma a les 10 campanyes anuals d'exploracions que ja realitza a
l'àrea metropolitana de Barcelona, Tarragona i Madrid, 2 noves actuacions al Prat de Llobregat (Barcelona).
"Alguns dels nens que acudien a les nostres revisions a l'Hospitalet de Llobregat es desplaçaven en autocar
des d'aquest municipi proper", explica Irene García, coordinadora de la Fundació IMO, qui afegeix que "atesa
l'experiència a la zona i el coneixement del territori per part de CaixaProinfància, també col·laboradora del
projecte, considerem oportú anar-hi in situ per facilitar-los l'accés a una atenció regular".
Les noves campanyes tindran lloc a l'Esplai GISC (barri de Sant Cosme) de Fundesplai, la participació del qual
en el Programa de salut ocular en la infància desfavorida des del 2014 ja ha permès que puguin fer-se més
de 800 revisions a nens de 5 dels seus centres. La primera campanya a principis d’any tindrà continuïtat i
seguiment en una segona ronda d’exploracions al Prat, prevista per al mes d'octubre.
D'aquesta manera, la Fundació IMO no només amplia la seva xarxa de col·laboradors –ja que uneix la
Fundació Ordesa al projecte al qual també estan adherits l'Obra Social ”la Caixa” i Càritas Catalunya, a més
d'entitats mediadores com Fundesplai i el Consorci Badalona Sud–, sinó que també estén l'abast de la seva
tasca de prevenció dels problemes de visió en edat pediàtrica, que ja té un bagatge total de 4.500 revisions,
800 nous diagnòstics i prop de 1.000 tractaments en les diferents zones d'actuació.
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La Fundació Ordesa
Constituïda el 2002 per Laboratoris Ordesa com a entitat fundadora, aposta per millorar les condicions de
vida i per promoure un desenvolupament humà digne de la infància finançant iniciatives que vetllin per la
nutrició i la salut dels petits afectats pel subdesenvolupament econòmic. A això contribueix la seva
convocatòria anual d'ajudes, amb un valor total de 400.000€ distribuïts entre 3 programes: projectes
d'infraestructures, subministraments d'aliments infantils i ajuda a la infància en risc d'exclusió social. Dins
d'aquest últim grup s'engloba el projecte de la Fundació IMO, una de les 26 propostes beneficiàries del
suport de la Fundació Ordesa, entre els 68 centres candidats que es van presentar per a aquest àmbit el
2017.
La Fundació IMO
Al costat de la investigació, la docència i la prevenció, l'acció social és un dels pilars clau de la Fundació IMO
(Institut de Microcirurgia Ocular), posada en marxa el 2010 per millorar la qualitat de vida i, d’aquesta
manera, la visió de les persones. Per això, el compromís d'"aconseguir mirades felices", lema i missió de la
Fundació, és el motor del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, així com també del seu altre
gran projecte d'acció social: Operació Visió, destinat a oferir assistència i tractament quirúrgic a persones
amb urgències oftalmològiques i en situació de precarietat econòmica.
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