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Benvolgut / a Senyor / a:

Em complau tornar a contactar per anunciar-li que el proper dia 26 de setembre arribarà al seu municipi la campanya 
"Veure per Aprendre", activitat de conscienciació i revisió en matèria de salut visual infantil, que ja va comptar amb una 
primera onada d'activitat el passat mes d'abril. Us animo a conèixer-la www.verparaaprender.es.

Com sap, Visión y Vida és una associació d'utilitat pública fundada el 1955, i la Presidència d'Honor l’ostenta S.M. la 
Reina Sra. So�a des dels anys 80. Aquesta campanya és el centre dels nostres esforços en aquest any 2016 i ens 
enorgulleix dir que es desenvolupa gràcies a la tasca d'òptics-optometristes que posen la seva professionalitat al 
servei dels nens d'entre 6 i 12 anys, realitzant revisions visuals -sense cost per a les famílies- per descartar que hi ha 
algun problema de visió que pot estar afectant el seu rendiment escolar.

Hem tancat acords amb nombrosos ajuntaments per fer "maratons de revisions" en el Dia Mundial de la Visió (13 
Octubre) i el Dia Mundial del Nen (20 novembre), per introduir la campanya en la guia d'activitats escolars de molts 
municipis i per difondre l'activitat en els mitjans locals, web i xarxes del consistori i, d'aquesta manera, poder revisar 
l'estat de la visió del major nombre possible de nens del seu municipi.

Volem aconseguir el mateix al seu municipi. Per això, no podem més que reiterar la nostra disposició a col·laborar 
en tot allò que pugui resultar-li d'interès. No dubti en contactar amb Jennifer García (jennifer.garcia@visionyvida.org o 
678 75 15 24) i explorar amb ella possibles acords al respecte, que resultin en una millor salut visual infantil.

Com sabrà, a dia d'avui, un de cada tres casos de fracàs escolar s'associa a una mala visió i un 30% de les 
di�cultats d'aprenentatge es deriven de problemes d'e�càcia i percepció visual. No obstant això, hi ha tal 
desconeixement entre les famílies que només 3 de cada 10 nens van acudir a les revisions pertinents amb el seu 
professional de la visió, com sí ho van fer en el 98% dels casos amb les seves revisions odontològiques.

És la nostra obligació treballar en aconseguir reduir aquestes alarmants xifres i només gràcies a campanyes de 
conscienciació com aquesta, i gràcies a la col·laboració de tots els agents implicats, podem fer arribar la informació a 
les famílies i junts evitar que es produeixin més casos de fracàs escolar derivats d'un problema visual.

Esperant que aquesta informació sigui rebuda de bon grat, quedem a l'espera de les seves notícies.

Atentament,

Salvador Alsina i Dalmau
President Associació Visió i Vida

Col·labora


