Títol: Mirada Solidària a Cuba: restaurant mirades a l'Havana Vella
Ressenya:
Mirada Solidària a Cuba va nàixer en 1999 i des dels seus inicis ha sigut apadrinat i finançat pel Projecte
Havana de la Universitat d'Alacant. El seu objectiu fonamental és realitzar accions de graduació de la
vista i donació d'ulleres a determinats col·lectius de població de l'Havana Vella, en col·laboració amb
l'Oficina de l'Historiador de la ciutat de l'Havana. Està dirigit per Ángel García i Pilar Cacho, professors
del Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia de la Universitat d'Alacant. Fins avui s'han realitzat
nouprojectes
amb
els
alumnes
d'Òptica
i
Optometria
d'Alacant.
En les primeres accions el lloc de treball era itinerant, provocant deterioracions freqüents en la
maquinària que havia de traslladar-se. En 2002 els directors del projecte van plantejar formalment la
creació d'un lloc estable per a desenvolupar aquestes accions i donar un salt qualitatiu en el seu
objectiu. Així, en 2004 es va signar el conveni de col·laboració mitjançant el qual es creava l'Òptica
Universitat d'Alacant. Aquesta òptica va ser inaugurada en 2006 i des de llavors roman oberta prestant
determinats serveis a la població major de l'Havana Vella, sempre mantenint una fi social mitjançant la
donació de les ulleres a les persones majors. Està situada en el Convent de Belén, seu de l'Oficina
d'Assumptes
Humanitaris
de
l'Oficina
de
l'Historiador.
L'equipament de l'òptica va ser sufragat íntegrament per la Universitat d'Alacant i actualment la
universitat s'ocupa de procurar el manteniment d'alguns equips i l'adquisició d'aquells que siguen
necessaris. En l'òptica passen consulta un dia a la setmana una oftalmóloga i una optometrista cubanes,
mentre que el taller òptic roman obert tots els dies. A pesar que el servei sanitari de graduació de la
vista està garantit a Cuba, el problema és la falta de subministraments òptics, per la qual cosa
actualment segueix sent difícil per a la població més vulnerable, com les persones majors, l'adquisició
d'unes ulleres a un preu raonable. Per aquesta raó tant des de la Universitat com des de l'Oficina de
l'Historiador, es considera prioritari seguir realitzant accions massives de donació d'ulleres com les
realitzades
fins
avui.
Respecte als alumnes participants, reben una formació específica en tècniques de graduació que dura
diversos mesos abans d'iniciar el viatge. Cal tenir en compte que la població diana a la qual es dirigeix el
projecte són fonamentalment les persones majors. Aquest tipus de pacient sol presentar allí nombrosos
casos de cataractes, així com altes graduacions amb una visió disminuïda. Resulta imprescindible que els
alumnes es formen en com graduar a aquestes persones, ja que allí van a haver d'enfrontar-se a
situacions visuals amb cert grau de complexitat. Gràcies a aquesta formació i a la millora dels protocols
de treball al llarg de les diferents edicions, el servei que ofereixen els nostres alumnes és d'una qualitat
similar
a
la
qual
s'obté
en
una
òptica
a
Espanya.
El treball que es desenvolupa a l'Havana Vella consisteix normalment en uns 9 dies de treball de
graduació i taller més dos dies de muntatge i recollida d'equips, així com de lliurament d'ulleres. Des del
primer dia s'estableixen torns de treball simultanejant la graduació de la vista amb el muntatge de les
ulleres. Tots els alumnes realitzen totes les labors necessàries, integrant-se plenament amb els
professors participants i amb el personal de l'òptica, de manera que es crea un equip de treball eficaç i
amb resultats que se superen en cadascun dels projectes que es realitzen.
En cada projecte el nombre d'alumnes participants és variable, doncs depèn molt de les limitacions
pressupostàries que poden ocórrer en les diferents edicions. Al llarg de les nou edicions de Mirada
Solidària, han participat un total de 59 alumnes, quatre professors, s'ha revisat la vista a 5893 persones i
s'han lliurat 5428 ulleres a la població de l'Havana Vella.

