
Presentació
En aquest treball s’ha investigat sobre la popularitat de l’ús dels correctors visuals ac-
tuals, així com sobre l’opinió dels usuaris, amb la intenció de confirmar o desmentir la 
reticència de la població a les lents de contacte.

Metodologia
Primerament, s’ha realitzat una extensa recerca bibliogràfica sobre les patologies visu-
als més comunes i els mètodes existents a l’hora de tractar-les. També s’ha investigat 
al voltant dels problemes i característiques de les ulleres i lents de contacte, les seves 
propietats i tipus i la situació actual al mercat. La informació recopilada s’exposa de 
manera sintetitzada a l’apartat titulat «Introducció: patologies visuals i solucions actu-
als». Aquesta recollida d’informació i la síntesi efectuada han permès establir una sèrie 
de qüestions cabdals sobre les quals s’han basat les següents etapes d’aquest treball 
d’investigació.
S’ha efectuat una primera investigació amb una entrevista relativament breu a una 
professional en la matèria per poder comparar les tendències que assenyalen els valors 
analitzats, així com algunes opinions i punts de vista sobre aquesta qüestió. Vegeu 
l’apartat Annex I per llegir el text íntegre de l’entrevista. 
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Ha consistit en un seguit de preguntes similars a les de l’enquesta, que buscaven, en 
aquest cas, una explicació més àmplia i tècnica de les dades obtingudes, i alhora una 
verificació. L’únic aspecte diferent a destacar ha sigut les dues primeres preguntes, que 
estan centrades en les conseqüències de les pantalles sobre la visió. Al principi de la 
recerca, a «Introducció: patologies visuals i solucions actuals», s’ha desenvolupat a fons 
la resposta, ja que es requeria en aquell punt, així que no apareix al capdavant de l’en-
trevista com seria d’esperar.
Per copsar les opinions dels usuaris vers els avantatges i desavantatges de les ulleres i 
lentilles, s’ha elaborat una enquesta que ha permès fer una anàlisi profunda i propor-
cionar una idea més clara de què poden oferir cadascun d’aquests dos mètodes. Vegeu 
l’Annex II per llegir el qüestionari de l’enquesta complet. 



La mostra es compon d’un total de setanta participants, de totes les edats i sexes. Els 
únics criteris d’inclusió han estat, naturalment, patir algun defecte visual i tenir un 
compte de Google per poder entrar al formulari i contestar. Via grups de WhatsApp, 
contactes personals i Instagram, s’ha fet arribar el document a un públic ampli, en un 
període d’uns 25 dies aproximadament (del dia 21 de juliol fins al 15 d’agost).
El qüestionari dissenyat compta amb diferents apartats. 
En una primera pàgina comuna, s’ha preguntat sobre l’edat, el sexe i els problemes visu-
als. A l’última pregunta d’aquest apartat es presenta l’elecció del corrector que s’utilitza: 
ulleres, LC o ambdós mètodes. Segons la resposta, el qüestionari redirigeix el participant 
a l’apartat corresponent, on cal respondre unes preguntes diferents i específiques en 
funció de la tria.
Com a preguntes específiques, al següent apartat on es redirigeixen els participants es 
demana per aspectes tan diversos com els hàbits d’higiene, la combinació amb ulleres 
de sol, la sequedat ocular o si les activitats específiques suposen inconvenients per l’ús 
del corrector (piscina, esport, etc.)
 Com a aspectes comuns als tres itineraris (ulleres, lentilles, ambdues opcions) hi figu-
ren qüestions sobre el temps que fa que s’utilitza l’eina correctora, la raó de la seva elec-
ció, si es planteja una operació ocular i el grau d’afectació de la seva malaltia.
Finalment, a l’últim apartat s’ha qüestionat per l’apreciació de diferència entre cada 
mètode i les preferències personals. 

Cos del treball
Després d’una dura investigació per obtenir suficient informació, tal com s’ha explicat 
de forma més rigorosa en la metodologia prèvia, es va fer una entrevista per veure al-
guns aspectes més concrets, amb intenció de buscar una visió professional específica, 
que han estat el primer pas del cos del treball. Per mitjà de l’enquesta, que és l’apartat 
posterior, es va preguntar concretament a cada usuari i es va fer una cerca plena i ex-
tensa que mostra detalls interessants, que comparats amb la investigació bibliogràfica 
han unificat les conclusions que apareixen seguidament. Els resultats més importants 
de la investigació personal, no de les conclusions definitives darreres, han estat els 
següents: miopia, astigmatisme, presbícia i hipermetropia són les malalties visuals més 
comunes; les ulleres són els correctors més populars, i les dones són les que adquirei-
xen més correctors, dels dos tipus; a més, elles són les més atrevides a donar el pas a 
noves opcions com les operacions; les lents de contacte sense combinar no són gaire 
populars, però si es doa el cas és perquè el grau d’afectació de la malaltia del pacient és 
molt baix; els que combinen ambdós correctors existents són els més veterans d’aquest 
món; tot i que per poca diferencia, les lents de contacte ofereixen major nitidesa en la 
visió; finalment, la neteja de les ulleres és una acció que resulta molt pesada a aproxi-
madament la meitat de les persones que les fan servir.



Conclusions
S’ha pogut concloure que les lents de contacte es troben en el millor moment de la 
seva existència, i tendeixen a ser una solució molt més notable al mercat amb els 
anys. Així mateix, la millora en la tecnologia oferirà més seguretat als afectats per 
plantejar-se una cirurgia. D’altra banda, s’ha pogut concretar que la popularitat dels 
correctors és molt variable, ja que la comoditat i funcionalitat és única per a cada 
usuari, així com ho són el tipus i el grau d’afectació de les patologies, que s’ha deter-
minat que es focalitzen més en el sexe femení per una sensibilitat ocular més gran.
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