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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 30 D’OCTUBRE DEL 2014

TRIBUNALS

Creixen els problemes de
visió en nens vulnerables
a Els programes de salut ocular a la infància en risc d’exclusió detecten que
un 32% pateix algun defecte a Imperen l’astigmatisme i la hipermetropia
Redacció
BARCELONA

Al judici, que es va fer ahir a Barcelona, hi han assistit 12 dels
17 acusats; els cinc restants són morts ■ J. COMAJOAN

Vuit acusats
per les receptes
falses admeten
l’estafa a Salut
a Després de 21 anys d’aquest cas,

destapat el 1993 a Manlleu, comença
el judici a l’Audiència de Barcelona
El 9 Nou
BARCELONA

Ahir va començar a l’Audiència de Barcelona el judici sobre el cas de falsificació de receptes mèdiques que el juliol del 1993
es va destapar a Manlleu, a
Osona. El judici ha arribat
21 anys després de les primeres detencions, la del
metge Víctor Valderrey i la
del farmacèutic Carles
Beltran. Aquest últim no
hi ha pogut assistir ja que
fa 15 anys que és mort. De
fet, durant la llarga instrucció judicial del cas han
traspassat quatre persones més, de les 17 que hi
ha com a acusades. A banda, s’ha arxivat directament el cas d’un dels acusats, el del metge Josep
Mullor, que té Alzheimer.
En la primera sessió
del judici, que està previst
que s’allargui fins al 14 de
novembre, vuit dels acusats van reconèixer la seva culpabilitat i tres van
defensat la seva innocència. El motiu pel qual la
majoria van admetre la
seva culpa ahir és perquè
s’està negociant amb la
fiscalia un acord que els
rebaixaria substancialment la pena i els evitaria

haver d’entrar a la presó.
Inicialment, el fiscal i el
Servei Català de la Salut
demanaven cinc anys de
presó per a cada un dels
acusats, en considerar-los
autors d’un delicte continuat d’estafa en concurs
amb un de falsedat documental. El cas es va començar a gestar el 1991,
quan Valderrey i Beltran
van obtenir diverses receptes mèdiques facilitades per metges.
Valderrey i Beltran presentaven aquestes receptes a farmàcies de Barcelona, també de la trama, i obtenien els medicaments
cars, que es facturaven al
Servei Català de la Salut.
Un cop havien aconseguit
els productes, Valderrey i
Beltran els tornaven a envasar i els enviaven a canvi
de diners a empreses distribuïdores. Van adquirir
fins i tot una estampadora
per inscriure-hi la data de
caducitat. Les farmàcies
facturaven al Servei Català
de la Salut el valor dels medicaments, tot i saber que
les receptes eren falses. Els
investigadors calculen que
es van defraudar a Salut
217.609 euros, diners que
la Generalitat reclama que
li siguin retornats. ■

Per afavorir una bona integració i un adequat rendiment escolar en els nens
desafavorits treballen les
campanyes oftalmològiques gratuïtes. En la que
va fer la setmana passada
la Fundació IMO, dins el
programa Operació Visió,
a l’Esplai Pubilla CasesCan Vidalet de l’Hospitalet, es va trobar que el percentatge d’infants vulnerables amb deterioraments en la visió pujava
del 18 al 32%.
En l’última visita, la
fundació va fer el seguiment de 31 nens que ja
s’havien examinat amb
anterioritat i en va revisar
50 per primera vegada.
Dels nous, a 16 se’ls va
diagnosticar típics defectes refractius, tals com
l’astigmatisme (on s’inclou la miopia) i hipermetropia. El servei que proporciona IMO va prescriure 8 ulleres –que Càritas
Catalunya subministrarà– i va recomanar a 20
nens noves revisions per
seguir-ne l’evolució. La coordinadora de l’Operació
Visió, Laura Martínez, ha
valorat l’adhesió al tractament com a “positiva” destacant la importància de
“seguir conscienciant les

Messi rep 30
nens malalts
de tot el món
—————————————————————————————————

Un grup de 30 infants afectats
per malalties greus i procedents d’onze països van poder
complir el somni de conèixer
el crac del Barça. En la trobada, organitzada per la Fundació Leo Messi i la Fundació
FC Barcelona després de l’entrenament, els nens van obsequiar el futbolista amb diferents regals. Els que puguin
quedar-se fins dissabte assistiran al partit contra el Celta. ■ FUNDACIÓ FC BARCELONA

Dues òptiques analitzant la visió d’un infant ■ FUNDACIÓ IMO

La frase

—————————————————————————————————

“Hem d’incidir en
la regularitat de les
visites, ja que un 30%
dels nens canvia
la graduació”
Laura Martínez

COORD. PROGRAMA OPERACIÓ VISIÓ

famílies de la necessitat
d’estar atents a la salut
ocular dels fills”.
La de la setmana passada va ser la segona campa-

nya de consultes oculars.
La inicial va tenir lloc el
maig passat i la pròxima,
prevista al mateix centre
de lleure, data del febrer
de l’any vinent. D’aquesta
manera es consoliden els
programes de salut ocular
en la infància desfavorida
que la fundació va impulsar l’any passat, juntament amb l’Obra Social
de La Caixa. L’última ronda de revisions d’aquest
any es durà a terme a finals de novembre a una
escola de Ciutat Vella.

Des d’altres àmbits
també s’ha contribuït en
aquesta causa. Universitats com ara olitècnica
(UPC) o el Centre Universitari de la Visió (CUV) de
Terrassa van atendre durant l’any passat més de
2.000 persones en risc
d’exclusió. A través d’una
mena de pràctiques –per
a estudiants d’òptica– solidàries aquests centres
fa des del 2008 que ajuden amb les visites. Gairebé 6.000 persones se
n’han beneficiat. ■

