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de fa 25 anys a preus reduïts perso-
nes que demostren no tenir recur-
sos, una iniciativa que els últims 
anys s’ha estès a altres centres of-
talmològics de Catalunya. Aquesta 
oferta és acollida, amb freqüència, 
per pacients que es troben a l’espe-
ra que l’hospital públic on se’ls atén 
els citi per ser intervinguts. La cirur-
gia de cataractes és la que manté la 
llista d’espera quirúrgica més llarga 
a Catalunya, amb 28.000 pacients.
 Les clíniques que abarateixen els 
preus sol·liciten entre 2.500 i 2.800 
euros per ull intervingut, una quan-
titat que, encara que rebaixa en més 
de 5.000 euros per ull els costos habi-
tuals, resulta inassumible per al sec-
tor social al qual es dirigeix la inicia-
tiva presentada ahir. H 

A les escoles catalanes dels barris 
més afectats per la crisi és freqüent 
que alguns nens no avancin en lec-
tura i escriptura perquè tenen pro-
blemes de visió però no porten ulle-
res. «Els seus pares tenen greus 
problemes econòmics i la salut, in-
closa la de la vista, no és una priori-
tat», va argumentar ahir la doctora 
Elena Barraquer, directora execu-
tiva de la Fundació Barraquer i im-
pulsora del programa que, a partir 
d’avui, ofereix assistència oftalmo-
lògica gratuïta –des de la detecció 
preventiva de malalties fins a la ci-
rurgia– a persones que per múlti-
ples circumstàncies, originades en 
la degradació del que va ser la seva 
estructura social, no accedeixin a 
la sanitat pública.
 Inserir aquesta nova forma as-
sistencial –que Elena Barraquer 
practica a l’Àfrica «vuit vegades 
a l’any» amb gairebé un miler de 
pacients– en un entorn de sanitat 
pública i gratuïta que es finança 
a través dels impostos, com és el 
cas català, ha requerit tacte i me-
sos de negociació entre la Funda-
ció Barraquer, la Generalitat, la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social i la Creu Roja. No es tracta-
va de qüestionar l’eficàcia del sis-
tema públic de salut, van explicar, 
sinó d’atendre els evidents proble-
mes de visió de milers de persones 
de totes les edats, amb targeta sa-
nitària del CatSalut o sense pel fet 
de no estar empadronats, que dià-
riament mengen i es vesteixen en 
les 4.000 entitats d’ajuda social de 
Catalunya.
 «No presentem una via per ope-
rar-se de cataractes saltant-se les 
llistes d’espera de la sanitat pú-
blica –va puntualitzar Xavier Tri-
as, alcalde de Barcelona, firmant 

nostra actuació inclourà des del di-
agnòstic precoç fins a l’atenció de 
complicacions oftalmològiques 
–va indicar Barraquer–. En els ca-
sos que requereixin cirurgia, el trac-
tament es prolongarà fins que el pa-
cient tingui l’alta quirúrgica».
 La situació és greu i exigeix actu-
ar amb urgència, va assenyalar Àn-
gels Guiteras, presidenta de les 32 
entitats federades que componen la 
Taula del Tercer Sector Social. «En el 
context de crisi en què estem, hi ha 
moltes persones que fins i tot podent 
accedir al sistema sanitari no veuen 
la seva salut com una cosa urgent ni 
prioritària», va dir Guiteras. La idea 
és oferir assistència per aquesta via a 
nou pacients cada setmana.
 La Fundació Barraquer atén des 
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Oftalmòlegs solidaris
La Fundació Barraquer ofereix cirurgia i atenció mèdica gratuïtes a persones en risc 
d’exclusió social H El pla no es dirigeix als que estan en llista d’espera a la sanitat pública

33 Els impulsors 8 Joaquín Barraquer (esquerra), amb l’alcalde Xavier Trias i Elena Barraquer, ahir.
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també del conveni amb Barraquer–. 
És un servei per a persones en risc 
d’exclusió social».

Selecció social

De fet, les persones que es presen-
tin al centre oftalmològic i sol·licitin 
aquesta via assistencial no es benefi-
ciaran del programa. Serà el perso-
nal de les entitats agrupades al Ter-
cer Sector Social o de la Creu Roja 
qui seleccionarà entre els seus usu-
aris aquells que no hi veuen bé per-
què pateixen unes cataractes no di-
agnosticades, els miops sense ulleres 
o qualsevol altre afectat per proble-
mes oculars no tractats. L’equip mè-
dic de Barraquer rebrà els pacients 
derivats des d’aquestes entitats. «La 

accident al complex lúdic de benidorm

Un noi de 18 anys mor al caure 
d’una atracció de terra mítica

LAURA L. DAVID
VALÈNCIA

Un jove de 18 anys va morir ahir a 
Terra Mítica, el parc d’atraccions de 
Benidorm (Alacant), al precipitar-se 
al buit des d’una de les atraccions 
per causes que encara es desconei-
xen i que investiga la Policia Nacio-

La policia investiga si el 
jove es va precipitar al buit 
per un error de seguretat

nal. L’accident va passar a les cinc de 
la tarda tocades a l’atracció Inferno, 
una muntanya russa que arriba als 
60 quilòmetres per hora i en què els 
passatgers arriben a girar 360 graus. 
Una unitat del Servei d’Assistència 
Mèdica Urgent (SAMU) es va despla-
çar fins al parc d’oci, però no va po-
der fer res per salvar la vida del noi.
 Fins al lloc del succés van arribar 
també efectius de les policies local i 
nacional. Aquesta última va precin-
tar l’atracció i va obrir una investi-

gació per determinar si van fallar els 
sistemes de retenció o es va produir 
un altre tipus d’error mecànic.
 Segons van explicar alguns tes-
timonis a la premsa local, la vícti-
ma –d’origen estranger, segons va 
confirmar la Policia Nacional– ha-
via anat al parc amb el seu pare, un 
germà i un amic. Pel que sembla, 
mentre estava a la muntanya russa, 
el cinturó de seguretat del noi es va 
deixar anar i aquest va sortir dispa-
rat d’un dels vagons de l’atracció, 

que va ser inaugurada el juliol del 
2007 en l’àrea del recinte dedicada 
a Roma.

CAUSA OBERTA / El Jutjat d’Instrucció 
número 2 de Benidorm va obrir una 
causa per aclarir la mort. Segons va 
informar el Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valencia-
na, la jutge esperarà a rebre l’atestat 
policial, i després «acordarà les dili-
gències oportunes».
 Es tracta del primer accident mor-
tal que té lloc a Terra Mítica, que es 
va inaugurar l’any 2000. En un co-
municat, l’empresa va assegurar 
ahir a la nit que l’atracció havia su-
perat la inspecció de seguretat i dis-
posava de la certificació oficial que 
ho acredita. A més, va afegir que la 
muntanya russa havia estat revisa-
da al matí per personal del parc. H33 L’atracció ‘Inferno’. 

La Guàrdia Civil ha detingut 
a Barcelona quatre membres 
d’una xarxa de suposats narco-
traficants que intentaven utilit-
zar la capital catalana com a ba-
se d’operacions per oferir míssils 
de fabricació russa a grups para-
militars o violents. La investiga-
ció es va iniciar a Espanya el maig 
passat, quan la Guàrdia Civil va 
tenir coneixement de les indaga-
cions que portava a terme l’agèn-
cia antidrogues dels Estats Units 
(DEA), a instàncies de la Fiscalia 
de Nova York, a Europa, Amèri-
ca i el Pròxim Orient contra un 
grup de suposats narcos.
 Els agents van descobrir que 
la xarxa establerta a Barcelona 
disposava d’armes de guerra so-
fisticades i que s’oferia a submi-
nistrar a grups paramilitars o 
violents míssils terra-aire de fa-
bricació russa. Segons la Guàr-
dia Civil, el grup desarticulat te-
nia capacitat per fer una entrega 
immediata d’una mostra d’en-
tre tres i cinc míssils en un país 
de l’est d’Europa i també en po-
dria oferir quantitats més grans 
al país de destí que elegís la ma-
teixa organització.
 Els agents van sotmetre el 
grup, establert a Barcelona, a se-
guiment i control per poder de-
terminar els contactes que man-
tenia a Espanya i van descobrir 
que negociava amb altres orga-
nitzacions dels Estats Units la in-
troducció de grans quantitats 
d’heroïna. Finalment, el 17 de 
juny, els quatre membres del 
grup van ser detinguts al sortir 
de l’hotel de luxe del centre de la 
capital catalana quan es disposa-
ven a abandonar Espanya. Tots 
quatre, dos pakistanesos, un in-
di i un rus, estan a la presó a l’es-
pera de ser extradits. H

operaciÓ policial

cau a bcn 
una banda que 
oferia míssils 
russos a grups 
criminals
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