
Benvolgut/da amic/ga,

El proper dia 16 d’octubre començarà la segona edició de la campanya "Veure per Aprendre". És per això que, en 
primer lloc, m'agradaria donar-te les gràcies per la teva participació: gràcies a socis com tu això és possible.

En aquesta ocasió, volem posar tota la carn a la graella, ja que volem que la campanya sigui un èxit. Per això necessitem 
que entre tots sumem esforços. T’explicaré com:

En primer lloc, registra els resultats dels screenings. Aquesta activitat no té sentit si no recopilem les dades, ja 
que és el compromís adquirit amb les autoritats. Sense ells, no podrem promoure iniciatives a favor de la salut 
visual infantil. Així que, ja saps, inicia la teva sessió i introdueix els resultats. ¡Si tens qualsevol problema, pots desca-
rregar-te els tests i imprimir-los en paper, així tindràs un arxiu de tots i podrem ajudar-te a pujar-los a la web!
Si et resulta impossible accedir a la teva sessió o pujar els resultats, contacta amb secretaria@visionyvida.org, t'ho 
solucionarem.

T'hem enviat el llistat complet de les escoles que han rebut el material. Hi són les teves? Doncs, visita-les! Sabem 
que estan encantats que un professional de la visió els hi expliqui l'activitat. Ofereix-te voluntari per allò que 
puguin necessitar. Convida’ls a repartir els materials a cada alumne de primària. Així ens assegurem que el missatge 
arriba a lesfamílies i vénen nens la teva òptica!

Detectes que falta algun centre escolar del teu interès? No et preocupis, escriu a coordinacion@visionyvida.org 
i ens encarregarem de que els hi arribi.

Comunica l'activitat a les xarxes socials o mitjans de comunicació de confiança, sempre hi ha gent que et 
llegeix i pot comentar-ho amb els seus coneguts.

No oblidis incloure a la teva llista de contactes d'email a coordinacion@visionyvida.org i revisar periòdicament la 
teva safata de correu brossa. T'anirem enviant informació i, per això, és imprescindible que ens llegeixis. Evitem 
ensurts informàtics!

Som 1.200 òptics voluntaris treballant en més de 500 municipis per una mateixa causa. Només aquest fet ja ens fa, com 
a associació, sentir-nos plens d'orgull. Ara que ja tot està en marxa només puc demanar-te una darrera empenta: acon-
seguim, entre tots, deixar petjada de l'activitat! Pot ser el principi d'una llarga història de treball plegats, ja no només 
en el pla nacional, sinó en els municipis, en el teu. I això, com és obvi, repercutirà en el futur del teu negoci.

Sempre hem pensat que el sector òptic gaudeix d'un gran esperit solidari, no és la primera vegada que ens unim, però 
sí creiem que aquesta pot ser la primera vegada que fem història. Comptem amb tu?

Salvador Alsina
President de Visión y Vida
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