El Tercer i el Quart Món
Avui he anat al Berguedà. Allà la Trueta va muntar-hi un Centre Especial de
Treball fa 4 anys que porta el nom de Mossèn Armengou (memòria històrica).
Hi he conegut en Ricardo (Corazón de León), venia amb els seus pares i
m'expliquen que no els varen deixar inscriure el nom que volien per a ell
(Ricardo Corazón de León), ells vingueren de terres llunyanes buscant noves
oportunitats, els vents no i els hi ha estat favorables. Família desestructurada,
la mare amb poca formació acadèmica, el pare te força dèficits. Bona gent, com
tothom.
En Ricardo es un vailet trempat de 14 anys, el seu dèficit visual es bilateral i
necessita unes ulleres noves, son +14 diòptries a cada ull en visió llunyana i +
17 diòptries per veure de prop. Ell com tots els vailets del meu país va a escola.
Necessita per indicació del oftalmòleg unes noves ulleres però a casa no hi ha
suficients recursos per a aquesta despesa (300 euros), a vegades passen
aquestes coses encara que molts de nosaltres no ens en adonem.
En els darrers anys a la Trueta juntament amb els amics de la Fundació Comas
de Vic portem ulleres graduades i personalitzades (ens envien la fotografia
juntament amb la recepta per via electrònica) a dotzenes de nens cubans que
estan estudiant a les "Escuelas Especiales de Niños Ciegos" de les Províncies
del Orient de Cuba.
La simbiosis de dues Fundacions ben vigatanes i universals a la vegada,
arrelades al territori i també mirant de cara enfora, faran el que els hi toca, o
sia, unes ulleres noves per el Ricardo, un català del Berguedà.
La historia no s'acaba aquí, la gran il·lusió del Ricardo es tenir un ordinador.
Nosaltres, a la Trueta, en recollim. La gent els llença al CRI (Centre de
Recuperació Informàtica), els reparem i els enviem a hospitals, universitats,
escoles i ajuntaments de països del Tercer Món. Els del CRI ja ho tenen
decidit, el dia que en Ricardo es posi les noves ulleres veurà molt millor
l'ordinador que li regalarem.
De ben segur que de gran en Ricardo anirà pel món deixant el nom de
Catalunya ben alt.
Gràcies per ajudar-nos.
Carles Furriols i Solà
President de la Fundació H. Dr. Trueta

