
 

Dia Mundial del Glaucoma, 12 de març 
La Fundació Agrupació duu a terme revisions oculars en una 
Jornada de prevenció celebrada a Barcelona i Manresa 

 
• 67 milions de persones pateixen glaucoma al món i, en Espanya, 1 milió 
• La meitat d'ells desconeix que pateix una patologia que pot prevenir-se i tractar-se 

Barcelona, 15 de març de 2018. Coincidint amb el 12 de març, Dia Mundial del Glaucoma, la 
Fundació Agrupació ha celebrat una Jornada de Prevenció de la malaltia a Barcelona i Manresa. 
La jornada s'ha orientat a informar i sensibilitzar sobre una malaltia greu i sense cura, però que 
pot prevenir-se i tractar-se, si es detecta a temps, mitjançant revisions oculars. En total, 160 

persones han assistit a la prova gràcies a aquesta 
iniciativa conjunta amb  la Fundació Universitària del 
Bages, la Fundació Ramon Martí i Bonet i el centre 
mèdic Aribau de Agrupació. 
Per això, i com en anys anteriors, la Fundació ha posat 
a disposició de qui ho volgués, de forma gratuïta, un 
screening de la pressió intraocular dut a terme per 
optometristes. Posteriorment, s'ha lliurat a cada 
participant els resultats de la mateixa i un tríptic amb 
informació i recomanacions sobre la malaltia. 
Aquestes avaluacions permeten detectar possibles 
casos de risc en els quals és recomanable acudir a una 
visita amb l'oftalmòleg. Les revisions d'aquest any 
s'han dut a terme en el centre mèdic de la companyia 
d'assegurances al carrer Aribau de Barcelona i en la 
Fundació Universitaria del Bages. 
 

El Glaucoma i la importància de la prevenció 
El glaucoma és una malaltia que fa malbé les fibres nervioses que formen el nervi òptic i que 
comuniquen l'ull i el cervell. Constitueix la primera causa de ceguesa al món, malgrat que fins i 
tot un 90% dels casos podrien prevenir-se. 
Els estudis estimen que entre un 1 i un 2% de la població espanyola pateix glaucoma, i que al 
voltant d'un 12% dels casos de ceguesa són conseqüència d'aquesta malaltia, per això la 
prevenció resulta clau. 
 
                                                                                                                                
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 
 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb els grans, 
la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació 
Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física 
o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre 
l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la 
realització de cursos i activitats formatives, mentre dona suport a projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa.  

http://www.fundacioagrupacio.es/ES/inicio.shtml

