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Editorial

Malgrat l’agreujament de la crisi social, econòmica i
política que viu Bolívia des de fa gairebé dos anys i que
s’ha intensificat en els darrers mesos amb el debat
sobre la nacionalització dels recursos energètics, la
Fundació Ulls del Món manté les seves accions de
cooperació en aquest territori.

A Bolívia gairebé un 70% de la població viu en la
pobresa, tot i que el país és la segona reserva de gas
d’Amèrica del Sud, amb més de 25 multinacionals en
el seu territori. Darrerament, les constants revoltes,
vagues indefinides i els bloqueigs d’accessos per
demanar la nacionalització immediata dels
hidrocarburs han provocat la dimissió del president, i
han avançat, al 4 de desembre de 2005 les eleccions
presidencials previstes per al 2007. Aquesta situació,
com es lògic, dificulta el bon desenvolupament de la
tasca de cooperació que tant Ulls del Món com moltes
altres ONG duen a terme en aquest país. 

Fidels al compromís adquirit amb la població, i
conscients de que és necessari no aturar-se, Ulls del
Món segueix treballant intensament a El Alto i a La Paz
a on, durant els propers 4 mesos es desplaçaran dues
comissions quirúrgiques i tres de formació.

NNoottíícciieess          

Comissió  de  formació  d’òptics  al  Sàhara

Un equip d’optometristes d’Ulls del Món va desplaçar-
se el passat 29 d’abril als campaments de refugiats
saharauis amb l’objectiu de formar a 12 òptics locals
en temes bàsics d’optometria. 



La comissió, formada per Sandra Barroso, Ricardo
Barros y Marco Rodriguez va romandre 15 dies sobre
el terreny treballant per transmetre els coneixements
necessaris per poder consolidar un servei permanent
d’optometria al Sàhara.

Ulls  del  Món  participa  al  Congrés  Euretina  

Ulls del Món va estar present al V Congrés Euretina
2005 celebrat els dies 20 i 21 de maig a Barcelona
amb un estand d’informació sobre les activitats i els
objectius de la Fundació. 

Euretina (European Society of Retina Specialists)
promou el diàleg i l’intercanvi de coneixements entre
els oftalmòlegs i investigadors especialitzats en el
tractament de malalties vitreoretinianes i maculars a
través d’un fòrum científic en el qual participen
especialistes de tot el món.

Dues  comissions  quirúrgiques  a  Inhambane  

Les doctores Mireia Jornet i Rosa Sust i les
instrumentistes Anna Tarragó, Lourdes Rebollo i Eli
Jiménez van formar la primera comissió mèdica que
aquest any s’ha desplaçat a Inhambane, Moçambic.

Durant 16 dies, del 6 al 22 de maig, es van realitzar
un total de 150 intervencions quirúrgiques a l’Hospital
Provincial d’Inhambane. 

També van participar en aquesta comissió Elisenda
Pons i Patrícia Fernández-Deu, professionals de la
comunicació audiovisual i voluntàries d’Ulls del Món,
per realitzar un reportatge fotogràfic i escrit sobre el
treball de la Fundació a Inhambane. 

Del 15 de juliol a l’1 d’agost va viatjar a Inhambane
una segona comissió integrada pels oftalmòlegs
Andrés Muller-Thyssen i Pilar Molia i les instrumentistes
Carme Castel, Francesca José i Sónia Martínez. Es van
realitzar un total de 110 intervencions i 100 consultes.



Ulls  del  Món  signa  un  conveni  amb  el  Govern  de  la
RASD  

El ministre de Salut del Govern de la RASD i el
president de la Fundació Ulls del Món van signar el
passat mes de maig un nou acord de col·laboració que
emmarca les activitats de la Fundació als campaments
de refugiats sahrauís. Buladhi Sidi i Rafael Ribó van
establir els termes en què, a partir d’ara, es
desenvoluparà el programa ‘Ulls del Sàhara’ i les
accions que realitzarà cadascuna de les parts en
relació amb l’atenció oftalmològica de la població dels
campaments de refugiats.

Superant  les  dificultats  politicosocials  del  país,  marxen
dues  comissions  a  Bolívia  

Entre els mesos de juny i juliol dues comissions
mèdiques van viatjar a Bolívia. La primera, formada
per l’oftalmòleg Carlos Gálvez, la infermera
instrumentista Gloria Arnan i l’optometrista Marta
Farré, va realitzar un total de 34 cirurgies i 318
consultes. Al llarg de la seva estada, a més de visitar i
intervenir els pacients amb menys recursos d’El Alto, la
comissió va treballar intensament en la instrucció
d’especialistes locals. 

La segona comissió la van formar l’oftalmòleg Manuel
Forcadell, la instrumentista Inma Fontanet i
l’optometrista Mirian Egea. Aquesta expedició va
realitzar 35 intervencions de cataractes i 350 consultes.

Dos  pacients  sahrauís  amb  greus  patologies  oculars
estan  sent  atesos  a  Barcelona  i  Bizkaia  

Des de principis d’agost Salek Bouzid i Safia Abdelaziz
es troben a l’Estat espanyol en el marc de les activitats
del pont de malalts que du a terme la Fundació dins
del programa Ulls del Sàhara.

Ulls del Món s’ha fet càrrec del trasllat d’aquests
pacients al País Basc i a Catalunya després que dues
comissions mèdiques desplaçades al Sàhara a
principis d’any els diagnostiquessin greus lesions



oculars que no podien ser tractades en les
dependències quirúrgiques dels campaments. 

Torneig  de  golf  a  Euskadi  per  recaptar  fons  per  Ulls  del
Món  

El cap de setmana del 16 i 17 de juliol va tenir lloc al
Golf de Sant Sebastià (Donostia) un torneig solidari per
aconseguir fons per a la Fundació. El campionat,
organitzat de forma voluntària per Sol Revenga i el
mateix Club, va suposar un èxit de recaptació i de
convocatòria, amb 162 participants.

La  Fundació  va  celebrar  el  seu  quart  aniversari  

El 21 de juliol vàrem celebrar el quart aniversari de la
Fundació amb una visita al Museu d’Història de
Catalunya. Com cada any, Ulls del Món va convidar a
tots els voluntaris de la Fundació a compartir una
vetllada lúdica i conèixer un equipament cultural de la
ciutat. Després de fer un recorregut per la història de
Catalunya, tots vàrem fer un brindis gaudint de les
espectaculars vistes de Barcelona que es poden veure
des de la terrassa de l’Edifici del Palau de Mar.

En els diferents parlaments, el president, el
vicepresident i la directora de la Fundació van agrair la
implicació i la tasca dels voluntaris. També,
l’oftalmòleg Yuri Sánchez, que ha participat en diverses
comissions a Inhambane, va explicar la seva
experiència personal i la satisfacció que li va produir el
fet de poder contribuir a obrir els ulls al món.

Exposició  a  Bilbao  del  reportatge  fotogràfic  “Ulls
d’Inhambane”

El passat 23 d’agost va inaugurar-se a la sala
d’exposicions del BBK, a Bilbao, l’exposició ‘Ulls
d’Inhambane’, un reportatge fotogràfic produït per la
Fundació Ulls del Món per donar testimoni de la tasca
de cooperació internacional al desenvolupament
oftalmològic que realitza a Inhambane, Moçambic.



La mostra, patrocinada per la Fundación Bilbao
Bizkaia Kutxa, aplega 44 fotografies realitzades per la
fotògrafa Elisenda Pons i es podrà visitar fins a finals de
setembre (Gran Via 32, Bilbao).

PPrrooppeerreess  aaccttiivviittaattss  ((sseetteemmbbrree-ddeesseemmbbrree))

Properes  comissions  

‘Ulls  d’Inhambane’  (Moçambic): La tercera comissió
mèdica d’aquest any treballarà a l’Hospital Provincial
d’Inhambane del 23 de setembre al 10 d’octubre. L’1
de novembre sortirà la quarta i darrera comissió que
enguany es desplaça a aquesta població.

‘Ulls  del  Maputo’  (Moçambic): El proper mes d’octubre
viatjarà a l’Hospital Central de Maputo una comissió
de formació en retina i una comissió de formació en
oculoplàstia ho farà durant el mes de desembre.

‘Ulls  de  Bolívia’: Dues comissions quirúrgiques es
desplaçaran a l’Hopital Municipal Boliviano Holandés
de El Alto durant el proper trimestre: una al setembre i
una altra al novembre. A l’octubre viatjaran dues
comissions de formació a l’Instituto Nacional de
Oftalmología de la Paz: una de formació en glaucoma
i una altra en retinopatia diabètica. Una tercera
comissió de formació viatjarà, també a la Paz, al
desembre.

‘Ulls  del  Sàhara’: Dues comissions de formació
d’òptics (una del 16 al 30 de setembre i l’altra del 2 al
16 de desembre) i tres comissions quirúrgiques, una
pediàtrica (del 30 de setembre al 15 d’octubre) i una
mèdica (del 18 de novembre al 3 de desembre),
viatjaran als campaments de refugiats sahrauís. També
es desplaçarà durant el mes de setembre un tècnic
d’equips.

La  celebració  de  La  Nit  dels  Ulls  del  Món  

El proper 10 de novembre tindrà lloc a Bilbao La Nit
2005. Aquest és el sopar solidari que cada any
celebra la Fundació per recaptar fons destinats a
finançar les seves activitats de cooperació al
desenvolupament.



El presentador de la televisió d’Euskadi, Julio Ibarra, i
l’actriu Nina seran els encarregats de presentar l’acte,
en el qual també actuaran la mateixa Nina i el cantant
basc, Miquel Erentxun. Aquest sopar, que ja s’ha
celebrat en dues ocasions a Barcelona (2002 i 2004) i
una vegada a Madrid (2003), és una de les principals
fonts de finançament de la Fundació i s’espera que
aquest any torni a esdevenir un èxit d’assistència i de
recaptació.

LL''EEnnttrreevviissttaa

Nom: Mohamed Mahafud Mahamud
Edat: 43
Professió: director del Servei d’Oftalmologia de la
RASD
Visc:  als campaments de refugiats sahrauís 
Vaig  néixer  a: Smara
Col·laboro  amb  Ulls  del  Món: des d’abans de que es
constituís com a fundació, vaig ser dels primers…
La  meva  feina  consisteix  en: coordinar els serveis
d’oftalmologia als campaments de refugiats sahrauís 

Quin  va  ser  el  teu  primer  contacte  amb  Ulls  del  Món?
Vaig conèixer a Rafael Ribó i al doctor Borja
Corcóstegui quan l’any 2001 van realitzar un viatge
polític als campaments de refugiats sahrauís. Durant
aquest primer viatge, quan encara no s’havia constituït
la Fundació, el doctor Corcóstegui ja es va implicar en
la intervenció de pacients i va ser llavors quan va sorgir
la idea de crear Ulls del Món. Podríem dir que vaig ser
testimoni d’aquell important moment.

Així  va  ser  com  el  Sàhara  es  va  convertir  en  el  primer
destí  de  la  Fundació...
Si, el Sàhara és el bressol de la Fundació i ens sentim
orgullosos de que sigui així. Però també estem contents
de veure que ha crescut molt...

Gràcies  a  l’ajuda  d’organitzacions  com  Ulls  del  Món
podríem  dir  que  s’està  consolidant  una  estructura
sanitària  al  Sàhara?
Si. Vàrem començar sense tenir res. El Sàhara era un
desert en el qual no podien viure ni tan sols els
animals; tot era àrid, sec i no creixia cap planta ni fruit.
Et pots imaginar quina era la situació... Avui, uns anys
més tard, ens sentim satisfets i molt agraïts a la gent
que ens ha ajudat a viure. Amb voluntat es pot créixer
fins i tot amb les condicions més adverses i nosaltres ho



hem fet... Gràcies a l’ajuda internacional hem anat
creixent poc a poc i amb actuacions com la de la
Fundació Ulls del Món estem creant una estructura
sanitària que ja pot començar a donar resposta a les
necessitats de la població.

La  presència  de  la  Fundació  segueix  sent  molt
necessària?
Sí, ho és. Així com la presència de tots els “amics” que
ens vénen a ajudar per alleugerir els nostres mals i
donar-nos energies. Gràcies a totes les organitzacions
no governamentals que ens donen suport, de forma
directa o indirecta, tenim forces per tirar endavant.

La presència de la Fundació Ulls del Món és molt
positiva perquè treballen intensament en el terreny de
la cirurgia, de l’optometria i la formació de tècnics
amb uns resultats molt satisfactoris. 

Esperem que, gràcies a ells, no quedi cap cec als
campaments per tal que tots puguem tornar a veure el
Sàhara natal... Es tracta d’obrir una finestra, un ull i
d’aconseguir també una obertura cap al territori
sahrauí.

Com  són  les  relacions  de  la  Fundació  amb  el  govern
de  la  RASD?
Molt bones. El que ve a ajudar-nos és sempre ben
acollit i benvingut pel govern i pel poble sahrauí...

Suposo  que  la  gent  als  campaments  coneix  ja  Ulls  del
Món  i  espera  amb  impaciència  l’arribada  d’una
comissió...  
És clar! De fet és lògic... Com vols que no et conegui si
véns a ajudar-me! La gent espera amb il·lusió
l’arribada dels metges d’Ulls del Món i s’inscriuen a les
llistes d’espera per ser atesos. Molts han pogut
comprovar casos propers de persones que han tornat
a veure-hi quan estaven completament cegues i ells
volen també curar-se...No cal explicar molt més ni
comunicar l’arribada d’una expedició perquè de
seguida la gent s’assabenta d’aquest tipus de coses.

Quina  és  la  patologia  més  freqüent?
La cataracta, el glaucoma i l’estrabisme, sobre tot entre
la població infantil, que és la que més ens preocupa...

Creus  que  encara  queda  molt  per  fer?
Si, quant més fas, més coses queden per fer!



Com  veus  el  futur  més  immediat  del  poble  sahrauí?
Un poble només té sentit si posseeix una terra, un lloc
on poder viure amb orgull... La causa per la qual lluita
el poble sahrauí és justa i la independència, tard o
d’hora, haurà d’arribar. Els que ens han visitat han
pogut comprovar que existeix una voluntat i una
capacitat de resistència a unes condicions difícils que,
per defensar la nostra causa, hem suportat durant 30
anys. I això ho val tot: la fam, el dolor... Hem decidit
aguantar i lluitar pacíficament per aconseguir el nostre
objectiu. Ens agrada la pau i hem demostrat al món
internacional que no som un país terrorista. Només
lluitem per la nostra independència, i això és legítim.

Si  no  vols  rebre  aquest  butlletí,  només  cal  que  ens
contestis  aquest  missatge,  indicant-nnos  que  no  te
l'enviem  més.




