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Editorial

Diu la numerologia que el ‘6’ és el número de l’amor
desinteressat, de servir els altres, d’ajudar els
necessitats. Defineix les persones nascudes el dia 6
com a responsables, servicials i humanitàries, homes i
dones a qui no els costa fer amics perquè tenen la
qualitat de crear un ambient de pau i equilibri allà on
siguin.

El 6 de gener és el Dia de Reis, una vetllada màgica
plena d’il·lusió, però hi ha altres efemèrides històriques
importants que contenen aquesta xifra: el 6 de juny de
1995, data en què s’aboleix la pena de mort a
Amèrica Llatina; el 6 de gener de 1991, dia en què el
Front Polissari i el Marroc acorden un ‘alto al foc’ en el
conflicte del Sàhara… O, en l’àmbit mèdic, el 6 de
gener de 2002, dia en què científics japonesos
anuncien la creació del primer ull artificial o, uns segles
endarrere, el 6 de juny de 1766, data del naixement
del científic anglès John Dalton, descobridor del
‘daltonisme’.

La Fundació Ulls del Món celebra precisament aquest
mes de juliol el seu sisè aniversari; totes aquestes
coincidències de xifres són una casualitat? Potser sí,
però a Ulls del Món no creiem en les casualitats, sinó
en l’esforç i el treball que després d’aquests sis anys
ens ha permès obrir els ulls al món a partir de tres
grans programes al Sàhara, Moçambic i Bolívia. Una
tasca que ha de seguir amb la mateixa constància i
determinació que el primer dia, i comptant amb el
suport de totes les persones, professionals, institucions
i empreses que –com el número 6– es caracteritzen per
la seva humanitat. Així que, per a tots, moltes felicitats
i per molts anys!!!
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NNoottíícciieess

Les  cataractes  centren  la  primera  comissió  de  l’any  al
Sàhara

Una comissió formada per vuit professionals va
realitzar del 20 d’abril al 6 de maig la primera
comissió quirúrgica de l’any als campaments de
refugiats sahrauís. En total, es van dur a terme 482
visites de les quals 121 van derivar en intervencions
quirúrgiques, la majoria d’elles relacionades amb
cataractes. També es va constatar, una vegada més,
una alta incidència de glaucoma entre els pacients
visitats.

La comissió estava composta pels oftalmòlegs Jesús
Martín, d’Almeria, María Moreno, de Madrid, i María
Victoria Fernández, de Sevilla, així com per
l’anestesista David Singer i per les instrumentistes Tanit
Iglesias i María Pilar Gascón, de les Illes Balears, i
María Sánchez, de Girona.

Més  de  1.200  revisions  infantils  a  Dajla  i  l’Aaiun

Un total de 1.236 alumnes de les escoles de primària
de Dajla i l’Aaiun van ser visitats per l’oftalmòloga
pediàtrica Teresa Noguer i les optometristes Anabel
Baile i José Conchi Garcia en el marc de les revisions
oculars a infants iniciades l’any passat. L’activitat,
desenvolupada entre els dies 6 i 21 d’abril, va
permetre detectar 80 infants amb patologies (la
majoria d’elles relacionades amb defectes refractius,
especialment anisometropia, hipermetropia i
astigmatisme) i 51 que necessitaven ulleres, les quals
ja van ser receptades.

La Dra. Teresa Noguer va aprofitar la seva estada als
campaments de refugiats sahrauís per formar 12
tècnics locals en revisió ocular infantil i detecció precoç
de l’estrabisme.



Primera  comissió  quirúrgica  de  2007  a  Inhambane  

Els oftalmòlegs Andrés Müller-Thyssen i José Miguel
Diéguez van encapçalar la comissió mèdica sobre
cataractes que del 6 al 22 d’abril es va desplaçar a la
província d’Inhambane en la primera comissió de l’any
a terres africanes. L’equip el completaven les
infermeres instrumentistes Susana Agra, María Jiménez
i Natalia Zapiraín. Durant 12 dies es van realitzar 514
visites, de les quals 314 van tenir lloc a l’Hospital
Provincial d’Inhambane, mentre que les 200 restants
es van realitzar als centres de salut de Nechengue,
Muvamba i Murille, de la mà de dos tècnics locals. A
més, es van tornar a visitar 160 persones que ja havien
estat visitades anteriorment. Del total de visites, 154
van derivar en intervencions quirúrgiques. A banda, la
comissió va efectuar diferents xerrades de prevenció.

Viatge  institucional  a  Moçambic

El president i la directora de la Fundació Ulls del Món,
Rafael Ribó i Núria Ramon, van ser del 17 al 21 d’abril
al país africà amb l’objectiu de trobar-se amb els
responsables de salut de la zona i aprofitar per
participar en el programa El Matí de Catalunya Ràdio
que es va emetre des de Moçambic.

Els representants de la Fundació van signar convenis
amb el ministre de Salut i la directora provincial de
Salut d’Inhambane, renovant així el compromís iniciat
l’any 2002. També es van reunir amb la coordinadora
nacional oftalmològica per establir les prioritats del
programa. D’altra banda, Rafael Ribó va ser un dels
protagonistes que el periodista Antoni Bassas va
entrevistar en el programa El Matí de Catalunya Ràdio,
que els dies 19 i 20 d’abril es va emetre en directe des
de Moçambic per donar a conèixer la situació
humanitària d’aquest país africà i tractar sobre la
cooperació catalana.



Continua  la  formació  en  oculoplàstia  a  Maputo  

Entre el 25 d’abril i el 6 de maig, els oftalmòlegs Joan
Prat i Ferran Mascaró van participar en una comissió
formativa a l’Hospital Central de Maputo. L’objectiu
era continuar aportant als oftalmòlegs i residents locals
els coneixements teòrics i pràctics sobre patologies
oculars relacionades amb l’òrbita de l’ull. Durant les
sessions pràctiques es van visitar 41 pacients (14 d’ells
ja visitats en altres comissions) i es van realitzar 14
intervencions. També es va dur a terme una sessió
clínica sobre l’òrbita i l’oculoplàstia.

D’altra banda, el metge moçambiquès Abel Dos Santos és
a Barcelona des de principis de maig per seguir la seva
formació a través de la beca de la Fundació. Dos Santos
s’estarà a terres catalanes fins a finals d’any.

Mig miler  de  consultes  a  la primera  comissió  a  El  Alto  

L’equip format pels oftalmòlegs andalusos Rubén
Ángeles Figueroa i José Azogue, la infermera Consuelo
Méndez i l’optometrista barceloní Rubén Darío
Fernández van integrar la primera comissió del 2007 a
Bolívia per atendre les persones amb deficiències
visuals de la ciutat d’El Alto. La iniciativa es va
desenvolupar a l’Hospital Municipal Bolivià Holandès
entre els dies 11 i 27 de maig. 

Els professionals procedents de l’Estat espanyol van
visitar 553 pacients i van realitzar un total de 359
refraccions i 89 intervencions quirúrgiques. A més, es
va dur a terme una xerrada de sensibilització, amb
l’assistència d’unes 60 persones, així com un curs
centrat en oculoplàstia.

El  glaucoma,  protagonista  a  la  formació  per
videoconferència  

Una vintena de professionals de l’Institut Nacional
d’Oftalmologia de La Paz van poder gaudir de l’11 al
14 de juny d’un curs de formació a distància sobre
glaucoma. Es tracta d’una iniciativa a través de
videoconferència inclosa en el projecte Cybercampus
Ulls del Món, que l’any passat ja es va celebrar en dues
ocasions i que inaugurava l’edició 2007.



Les oftalmòlogues Conxita Larena, Maribel Canut,
Elena Arrondo i Elena Milla van ser les responsables
d’impartir les diferents sessions formatives,
coordinades pel Dr. Ricardo Casaroli, secretari del
Comitè Mèdic de la Fundació. El curs de glaucoma es
va centrar en la classificació i els avenços en el
diagnòstic, les indicacions, procediments i gestió post
operatòria de les complicacions, l’exploració de la
papil·la i els avenços en el tractament mèdic d’aquesta
malaltia. L’activitat va comptar amb el suport de
Techno Trends i Alcon Cusí.

Èxit  de  visitants  a  l’exposició  “Ulls  d’Inhambane”  a
Santa  Coloma

Un total de 342 persones van apropar-se al Museu Torre
Balldovina de Santa Coloma de Gramenet per visitar
l’exposició fotogràfica “Ulls d’Inhambane”, realitzada per
la reportera gràfica Elisenda Pons Oliver. La mostra
–composta per 47 fotografies en blanc i negre– va restar
oberta al públic de l’11 al 29 d’abril, amb l’objectiu de
sensibilitzar la població sobre les deficiències sanitàries a
la província d’Inhambane i de donar a conèixer el pla
d’actuació d’Ulls del Món a Moçambic.

El  Patronat  aprova  el  pressupost  de  2007  

El Patronat de la Fundació Ulls del Món va celebrar el dia 8
de juny la seva reunió anual, acte en el qual es va aprovar
el pressupost per al present exercici i els comptes de 2006.
Els membres del Patronat també van donar el vistiplau a les
activitats realitzades en el transcurs de l’any passat, així com
als programes previstos per a aquest 2007.

Enguany, el pressupost de la Fundació s’apuja a més de
1,3 milions d’euros, xifra que representa un augment de
gairebé el 20% en relació amb l’any passat. Així, es
preveuen uns ingressos de 1.384.200 �, un 57,5% dels
quals procedents d’empreses privades i el 42,5% restant
d’institucions públiques. Pel que fa a les despeses, més
del 80% dels 1.330.284,75 � previstos estan destinats als
programes d’actuació, mentre que la xifra restant és per
a actes de sensibilització i captació de fons, entre d’altres.
Pel que fa a l’exercici 2006, el Patronat va aprovar uns
comptes que es van tancar amb un resultat positiu de
29.814,99 � (1.116.362,31 � d’ingressos per
1.086.547,32 � de despeses).



PPrrooppeerreess  aaccttiivviittaattss  ((jjuulliiooll-sseetteemmbbrree))

Visita de treball de Mohamed Lameyar a Barcelona. 
La segona comissió a Moçambic incorporarà un tercer
oftalmòleg. 
Cursos en patologies oculars per als triagems
moçambiquesos. 
Curs de formació de retina amb Lurdana Gomes a
Maputo. 
La segona comissió mèdica de Bolívia, al juliol. 
Visita al Parlament en la celebració del sisè aniversari.

LL''EEnnttrreevviissttaa

Nom: Rubén Darío Fernández Torrón 
Edat: 26
Professió: Optometrista
Vaig  néixer  a:  Vic i  visc  a:  Barcelona
Estic  en  contacte  amb  Ulls  del  Món  des  de:  l’any 2003.

En Rubén és un jove diplomat en Òptica i Optometria
que va començar la seva relació amb Ulls del Món
“gairebé per casualitat”, segons diu ell mateix. Va
conèixer la Fundació a través de dues companyes de
feina, moment a partir del qual va fer-se voluntari. El
2004 va tenir l’oportunitat de participar en la primera
comissió al Sàhara, lloc on tornaria dos anys després.
Tot i desplaçar-se sobre el terreny, segueix destinant a
Ulls del Món bona part de les hores lliures que li deixa
la seva feina d’optometrista, ajudant en la classificació
de material. La seva última ‘aventura’ ha estat fa
poques setmanes a Bolívia.

Com  ha  anat  la  teva  experiència  a  El  Alto?
La veritat és que molt bé. En les experiències anteriors
al Sàhara havia tractat amb nens el primer any i havia
fet una tasca de formació d’òptics el segon. A Bolívia
he atès directament a persones adultes i ha estat molt
gratificant. Realment el dia a dia és molt intents i tornes
a casa esgotat però molt satisfet.

Quines  semblances  i  diferències  hi  veus  respecte  a  les
comissions  del  Sàhara?
Crec que són territoris molt diferents. El Sàhara és
realment una zona molt pobra, mentre que a Bolívia
s’hi veuen possibilitats de futur. Un exemple és que el
personal local que ens ajudava tenia més
coneixements mèdics. Això sí, és un país amb molta



desigualtat i cal que les classes benestants s’adonin
que han de ser ells qui han de canviar aquesta situació.

Quina  va  ser  exactament  la  teva  tasca  a  terres
bolivianes?
Jo feia una primera anàlisi dels pacients. Podríem dir
que feia com un ‘cribatge’ o selecció per saber quins
d’ells s’havien d’intervenir. A més, en certa manera feia
de psicòleg, ja que la gent tenia molta por de les
operacions i els havia de fer entendre que seria positiu
per a ells. També vaig fer una xerrada bàsica de salut
visual, amb una bona resposta dels assistents, però el
cert és que encara hi cal molta labor d’informació.
Què  t’aporta  la  participació  en  aquestes  comissions,
com  a  persona  i  com  a  professional?
En l’àmbit personal, moltíssim. Tractes amb persones
que viuen en una situació precària però que t’acaben
ensenyant ells a tu. És una experiència que m’ajuda a
desconnectar de la rutina diària, però també a valorar
més el que tinc. I, pel que fa a la feina, en aquestes
comissions has d’afrontar condicions més dures de
treball que aquí i això t’obliga a buscar-te la vida com
sigui. A més, aprenc molt dels oftalmòlegs desplaçats.

Quins  projectes  de  futur  tens  amb  Ulls  del  Món?
Doncs a l’octubre tinc previst tornar al Sàhara. Si
pogués marxaria abans, però només puc viatjar en
dies de vacances.

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




