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CONSTRUCCIÓ
D’UNA ESCOLA
UNIVERSITÀRIA
DE SALUT OCULAR
A ETIÒPIA

L'Escola Universitària que impulsa Projecte
Visió permetrà desenvolupar operacions
oftalmològiques i iniciar l'estudi sobre el
control de diferents patologies en
poblacions escolars, entre d'altres. Al
passat Nadal, dos oftalmòlegs es van
traslladar a Etiòpia per fer intervencions
de cataractes i van operar més d'un
centenar de persones. Actualment

Imatge d’una intervenció de cataractes desenvolupada al país africà.

Projecte Visió ja té 10 alumnes –personal
d'infermeria– formant-se en un hospital
de la zona per aconseguir el títol de tècnic
en oftalmologia.
Pel que fa a les obres de la nova Escola
Universitària, s'iniciaran una vegada estigui
enllestit el projecte –presumiblement a la
pròxima primavera– en uns terrenys cedits
pel govern etíop a Projecte Visió. L'ONG
rebrà 39.677,59 euros per part de

l'Ajuntament de Lleida dins de la
convocatòria 2002-2003 dels ajuts a
projectes de cooperació en pobles i
col·lectius empobrits econòmicament i
socialment.
Projecte Visió té al voltant de 500 associats
i compta amb un equip d'uns 20
oftalmòlegs que regularment viatgen a
Etiòpia per practicar operacions de
cataràctes.

ELS PLATS MÉS
EMBLEMÀTICS, AL
RECEPTARI DE
CUINA DE
L’HORTA
L'Àrea de la Dona de la regidoria de
Serveis Personals i Salut Pública, en
col·laboració amb el Patronat Municipal
de Turisme i la regidoria de l'Horta, està
preparant l'edició d'un receptari de cuina
que recopilarà els plats de diari i de festa
que elaboren les mestresses de casa de
l'Horta lleidatana.
La iniciativa pretén recollir la riquesa gastronòmica de la zona de l’Horta de Lleida.

L'objectiu de la iniciativa és recollir la
saviesa d'aquestes dones, vinculada a
l'aprofitament dels productes de l'entorn
(el corral, l'hort, el riu), i la preparació dels
plats per alimentar i delectar la família.
Alhora, pretén reconèixer el paper que
tenen les dones en la vida econòmica i

domèstica de l'Horta i, per extensió, de
Lleida.
Les dones de les entitats de l'Horta han
recopilat mitjançant fitxes les receptes més
significatives, que l'Àrea de la Dona editarà

als pròxims mesos. Així mateix, com a
complement a aquesta acció, al mes d'abril
la mateixa Àrea organitzarà un taller de
cuina en el qual es prepararan alguns dels
plats del receptari i hi participaran les
dones que han aportat la informació.

LA PAERIA/febrer 2003

serveis personals

L'Ajuntament de Lleida col·labora amb
l'ONG Projecte Visió, liderada per
l'oftalmòleg lleidatà Rafael Ferreruela, que
construirà una Escola Universitària de
Salut Ocular al Tigray (Etiòpia). Projecte
Visió és una ONG fundada l'any 1994 amb
l'objectiu d'oferir solucions al problema
de la ceguesa als països subdesenvolupats, que dispos a de metges
oftalmòlegs i infermeres voluntàries que
es desplacen amb periodicitat al nord
d'Etiòpia per operar cataractes.

