LA FUNDACIÓ IMO BUSCA SUPORT PER CONTINUAR
CONSTRUINT MIRADES FELICES
Organitza un concert benèfic a la sala Luz de Gas amb l’objectiu de recaptar fons per oferir
atenció oftalmològica a menors en risc d'exclusió social
El Programa de salut ocular en la infància desfavorida ha visitat, des de 2013, més de 6.000 nens
sense cost, prop d’un miler d’ells al primer semestre de l’any
Barcelona, 30 de maig de 2019/ MIRArte, el programa de cultura amb causa de la Fundació IMO, oferirà el
proper dijous, 27 de juny, a les 21.00 h. a la Sala Luz de Gas de Barcelona una nova proposta per a finançar el
programa d’atenció a la infància. El concert solidari "Mirades felices", a càrrec del grup LegEnd, buscarà
recaptar fons per garantir la continuïtat del Programa de salut ocular en la infància desfavorida, un projecte
que l'entitat impulsa des de 2013, amb l'objectiu d'oferir atenció oftalmològica gratuïta a nens i nenes de
zones vulnerables de Catalunya i Madrid.
Cobrir les necessitats de la infància
Amb la recaptació del concert, la Fundació IMO espera cobrir les necessitats visuals de 300 escolars en risc
d'exclusió social de Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Madrid, Lleida i Terrassa. Els
oftalmòlegs i optometristes de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) es desplacen dues vegades l'any a
diferents centres d'aquestes localitats per diagnosticar patologies oculars a alumnes d'educació infantil i
primària, una etapa clau en el desenvolupament de la visió, en la qual convé tractar malalties com l'ull
gandul, perquè no es prolonguin en l'edat adulta. Així mateix, el programa també proporciona tractament i
seguiment sense cost als nens que ho necessitin.
Gràcies a aquestes exploracions en col·legis i esplais, el projecte d'acció social de la Fundació IMO ha pogut
fer, des de la seva creació el 2013, més de 6.500 revisions, ha diagnosticat més de 1.000 patologies oculars i
ha ofert més de 2.000 tractaments.
Propostes de cultura amb causa
El concert de "Mirades felices" anirà a càrrec del grup LegEnd, una banda barcelonina que es reuneix des de
1993 per oferir actuacions solidàries amb versions de grans èxits del pop rock, com Vertigo d'U2, Uptown
Funk de Bruno Mars, Long Train running de The Doobie Brothers o Shotgun de George Ezra. Aquesta serà la
segona proposta musical del projecte MIRArte, després d'un Concert de Gospel, que es va fer al desembre
de 2018. A més, també ha programat una obra de teatre científic, “Gravat a la retina”, que acaba de ser
premiada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per la seva creativitat i contribució a la
divulgació científica, i un recital literari, “Lletres per la ciència”, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi.
MIRarte té el propòsit d’ajudar a finançar projectes d'investigació i d'acció social en oftalmologia a partir
d'una oferta cultural que aporti valor a la societat.
Vegeu el vídeo Mirades felices: cultura amb causa
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