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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT:  
La Fundació odontologia Solidària neix el 1994 amb la finalitat d’afavorir l’accés a la salut 

bucodental a totes aquelles persones que veuen vulnerat el seu dret a la salut. Alhora, tracta 

de reivindicar l’accés universal a la salut oral, mitjançant l’increment del sistema públic de 

salut. Al llarg d’aquests anys, ha atès més de 43.000 persones en el territori de l’Estat 

espanyol, i més de 3.700 en els seus projectes internacionals. 

Els pilars bàsics en els quals reposa la tasca de l’Entitat són: 

- Odontologia Social i Comunitària, de manera que es pretenen optimitzar els recursos 

existents, tot proporcionant tractaments senzills però professionals, que restaurin la 

funcionalitat i l’estètica de la boca. 

- El voluntariat. Els voluntaris són els únics que realitzen els tractaments i la promoció 

de la Salut Oral. Al llarg dels anys, es calcula que han format part d’Odontologia 

Solidària més de 1.900 voluntaris. 

- Sinèrgies amb altres Entitats i/o Organismes. Sense la col·laboració amb els altres, 

l’Entitat no podria contactar amb els possibles beneficiaris. Són les Entitats externes 

les que valoren la situació socioeconòmica de les persones susceptibles de ser ateses 

a les Clíniques i les deriven. També és la participació d’Entitats i/o Organismes allò 

que, mitjançant el finançament extern, possibilita que els projectes es desenvolupin. 

Seu social: 

C/ María Teresa León 11, 28051 Madrid. 

odadmin@odsolidaria.org 

CIF: G81833667 

Inscripció al Protectorat de Fundacions del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 

el número 28/1070 amb data 19/11/1998. 

DELEGACIONS: 

• Programa a Andalusia 

 CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA FUENGIROLA: Es va inaugurar el 2015. 
El seu àmbit és autonòmic. 
Avda. Jesús Cautivo, 13, 29640 Fuengirola (Màlaga) 
odfuengirola@odsolidaria.org 
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• Programa a l’Aragó 

CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA SARAGOSSA: Va començar a treballar el 
2013. Es troba a l’edifici de l’Hospital Sant Joan de Déu. És un 
programa d’àmbit autonòmic. 
Paseo Colón, 14. 50006 Saragossa. 
odzaragoza@odsolidaria.org 

• Programa a Catalunya  
PROJECTE SOPS: Iniciat el 1998 a Badalona. Es desenvolupa en 

col·laboració amb la Fundació Acollida i Esperança.  
C/ Muntaner, S/N. 08910 Badalona.  
sops@acollida.org 

 

CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA DR. ORIOL MUNTANYA DE 
GRANOLLERS: Inaugurada el 2002. El seu àmbit d’actuació és 
autonòmic. 
Avda. del Parc, 9-1ª. 08402 Granollers (Barcelona) 
odgranollers@odsolidaria.org 

• Programa a la Comunitat de Madrid:  

CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA MADRID: Va començar a treballar el 
1994. Àmbit autonòmic. 
C/ Maria Teresa León, 11, 28051 Madrid. 
clinicamadrid@odsolidaria.org 

• Programa a la Comunitat Valenciana 

CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA VALÈNCIA: Va començar la seva 
activitat el 1999. El seu àmbit d’actuació és autonòmic. 
C/ Balmes, 23-2ª. 46001 València. 
odvalencia@odsolidaria.org 

• Programa a Galícia  

CLÍNICA DENTAL SOLIDÀRIA A CORUÑA: Es va inaugurar el 2015. 
El seu àmbit d’actuació és autonòmic. 
Avda. de Cádiz, 5. 15008 A Coruña. 
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odgalicia@odsolidaria.org 

RECONEIXEMENTS: 

• Premi Proodontología que atorga la Societat Catalana d’Odontoestomatologia (Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears). Any 2000. 

• Premi Fomento de la Salud Oral Juan José Suárez Gimeno, de l’Ilustre Consejo General de 

Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. 2004 

• Premi Solidaritat que atorga la Societat Catalana d’Odontoestomatologia (SCOE). 2007-08 

• Premi Santa Apol·lònia  per part del  Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 

Catalunya. 2012 
• Premio a la Solidaridad  atorgat per l’Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 

Valencia. 2014 i 2015 

ÒRGAN DE GOVERN: 

L’Entitat es regeix per un Patronat format per voluntaris, que decideix les línies bàsiques de 

treball i ostenta la representació d’Odontologia Solidària. 

Pel que fa al període 2014-2017, integren el Patronat: 

- President: Albert Cabestany. 

- Vicepresident: Rafael Montaña. 

- Secretari: Xavier Maristany. 

- Tresorer: Brais Andújar. 

- Vocals: Alba Murillo, Ana Campi, Miguel Artajona i Silvia Yuste. 

Amb la finalitat d’adaptar les línies de base amb un pla d’actuació, la Fundació compta amb 

la direcció estratègica de Núria Camps.  
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PROGRAMA D’ATENCIÓ BUCODENTAL A LES CLÍNIQUES 
ODONTOLOGIA SOLIDÀRIA 
La importància de la salut bucodental és fonamental no tan sols per garantir l’absència de 

malalties, sinó també pel benestar de la persona. 

Atesa l’escassa cobertura que actualment es dóna en aquesta matèria des dels serveis públics 

de salut, la salut bucodental queda en mans de la iniciativa privada, fet que comporta un cost 

elevat per a la majoria de llars. 

Si prenem com a referència l’Enquesta de Condicions de Vida publicada per l’Institut Nacional 

d’Estadística l’any 2014, un 16,1% de les llars de l’Estat espanyol manifestava que arribava a 

final de mes “amb dificultat”, mentre que un 42,2% de les llars no podia “fer front a despeses 

imprevistes”, com normalment és el cas de l’atenció odontològica. 

Les Clíniques Odontologia Solidària pretenen millorar l’estat de salut de les persones que, tot 

trobant-se en situació de vulnerabilitat i/o desigualtat social, no poden pagar-se els 

tractaments que necessiten. 

Dades 2015: 

6.732 persones ateses 

414 menors de 14 anys 

6.318 majors de 14 anys 

4.424 persones en llista d’espera 

Malgrat l’esforç que s’ha realitzat i els resultats, pel que fa a l’atenció la llista d’espera és elevada, fet evident que 

indica l’important nombre de necessitats existents. Per aquest motiu, estem intentant donar-nos a conèixer més, 

amb la finalitat d’aconseguir més implicació de les institucions i dels professionals, cosa que permetria augmentar el 

nombre de persones ateses i donar resposta a la demanda creixent. 

  

!  

Odontologia Solidària. Memòria 2015. odadmin@odsolidaria.org

mailto:odadmin@odsolidaria.org


!7

 

Procedència: 

  

Tractaments i Voluntariat: 

S’han realitat 16.829 visites, que han comportat la realització de 13.917 tractaments 

d’odontologia conservadora, i la realització de 3.233 pròtesis dentals. 
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Els tractaments haurien assolit un preu mitjà de 1.862.441 €, i han estat realitats 

íntegrament per 362 professionals voluntaris, que han aportat un total de 13.484 

hores de treball altruista. 

Equip tècnic: 

En ser una entitat de voluntariat, les clíniques d’Odontologia Solidària necessiten un equip 

tècnic, responsable de coordinar l’equip de voluntaris, i sense el qual seria inviable mantenir 

l’infraestructura necessària per obrir cada dia. 

Aquest equip tècnic multidisciplinar altament qualificat i procedent de diverses titulacions 

acadèmiques, relacionades amb l’atenció sanitària i l’atenció social a col·lectius desfavorits, 

a banda de comunicació, gestió i administració d’Entitats No Lucratives, ha estat format l’any 

2015 per 17 professionals, que han aportat un total de 18.720 hores de treball.  

Equipament total: 

Locals 8 locals 4 locals cedits (A Coruña. 

Badalona, Fuengirola, 

Granollers)

4 locals de lloguer 

(Albacete, Madrid, València, 

Saragossa)

Equipament 21 gabinets equipats 

8 autoclaus

8 equips RX
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ EN PROMOCIÓ DE LA SALUT ORAL 

S’han realitzat un total d’11 activitats de promoció de la Salut Oral al llarg de l’any 2015, 

de les quals se n’han beneficiat 657 persones.  
Les activitats poden ser de diversos formats. Generalment, són xerrades de promoció de la 

Salut Oral, formació en Entitats d’Acció Social que sol·liciten la col·laboració de l’Entitats.  

Generalment es treballa amb sessions formatives i informatives amb un caràcter molt pràctic 

i amb suport visual. 

Objectiu general: 

Que el grup destinatari de la sessió formativa comprengui la necessitat de l’higiene 

bucodental i els hàbits alimentaris saludables. 

Objectius específics: 

- Que coneguin la tècnica de raspallat correctament, que siguin capaços de raspallar un 

fantoma. 

- Que siguin capaços d’entendre la importància de netejar-se les dents tres vegades 

cada dia. 

- Que coneguin com a mínim 10 hàbits d’higiene i alimentació saludable. 

- Proporcionar-los els articles bàsics d’higiene. 

El contingut teòric es treballa amb suport visual. S’utilitzen imatges molt explicatives i frases 

curtes, però amb un alt valor de significat. Especial cura amb el vocabulari, tot intentant 

allunyar-se dels tecnicismes, o explicant-los molt bé en cas d’emprar-los. 

Els recursos didàctics amb els quals es treballa són projector, ordinador i panell per a la 

presentació powerpoint teòrica, fantomes, raspalls de dents i, en el cas dels menors, es 

treballa amb el còmic “El viatge d’en Juanjo”, editat per la Fundació Odontologia Solidària el 

2015, i disponible en català, castellà i gallec. 

Les xerrades realitzades el 2015 han estat les següents: 

- Casa Cuna Hogar Infantil Emilio Romay de la Diputació Provincial d’A Coruña. 

- Institut de Salut Mental Jaume Vilaseca. Mollet del Vallés, Barcelona. 

- Centre Especial de Treball (CET) 

- Xerrades d’higiene bucodental per a nens a la Clínica Odontologia Solidària Madrid. 

- Save the Children (València)  

- Associació Gitana (València)  

- Casa Caritat Xenillet (Torrent, València).  
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Altres actuacions:  

- Repartiment de material per usuaris a l’espai de la Marató a favor del Banc 

d’Aliments. Fuengirola (Màlaga). 

- Estand de prevenció al carrer el Dia Mundial de l’Higienista Dental. A Coruña. 

  

- “6K Sonrisas Sanas". Saragossa: 

El 29 de novembre de 2015, es va celebrar al Parc Tío Jorge (Saragossa) la Primera 

Cursa Solidària “6 K Sonrisas Sanas”, prova que es va realitzar sobre una distància de 

6 quilòmetres. La cursa, que es va aconseguir incloure en el calendari autonòmic 

sota el control tècnic del Comitè Territorial de Jutges FAA, va ser promoguda i 

organitzada per la Federació Aragonesa d’Atletisme, Fartleck Sport i HIDES ARAGÓN 

(Associació Professional d’Higienistes Bucodentals d’Aragó), i va destinar la seva 

recaptació a la Fundació Odontologia Solidària. Es van incloure estands informatius 

de l’Entitat i de promoció de la Salut Oral. Unes 400 persones van participar a la 

cursa.  
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- “El Viatge d’en Juanjo": 

L’any 2015 s’ha redactat, editat i imprès el còmic “El viatge d’en Juanjo”, amb la finalitat 

de conscienciar els menors en matèria de prevenció. És un còmic en blanc i negre, afavorint 

així la manipulació del mateix, tenint en compte que quan es produeix la manipulació, és 

més fàcil l’assumpció dels continguts. 

 

El còmic ha estat 
redactat per D.P., i 

les seves 
il·lustracions han 
estat realitzades 
per Juan Linares.  
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DINAMITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT: 
El voluntariat és un dels pilars fonamentals de l’Entitat. Sense l’equip de voluntaris, és difícil 

pensar en Odontologia Solidària. 

Per aquesta raó, l’any 2015 s’han endegat les següents activitats, per tal d’incrementar, 

cohesionar i empoderar l’equip de voluntaris: 

- Actualització del protocol i manual dels voluntaris, així com el carnet de voluntaris, 

socis i treballadors. 

- Apertura d’una Intranet, com a mecanisme de comunicació i participació. 

- Edició del Butlletí mensual, amb la finalitat de mantenir informats tots els actors que 

participen en l’Entitat sobre el total d’activitats que desenvolupa Odontologia 

Solidària. 

- II Trobada de voluntariat. El 2014 es van iniciar les Trobades del Voluntariat, tot 

comptant amb la participació de 30 persones voluntàries de tota la Fundació. L’any 

2015 hi han participat més de 70 voluntaris, els 17 treballadors i els 8 membres del 

Patronat. L’objectiu d’aquesta trobada és repassar la feina de l’Entitat, analitzar els 

reptes del futur i ajuntar esforços. S’hi alternen activitats de caràcter lúdic, que 

afavoreixen l’intercanvi i reforcen el sentiment de pertinença. 
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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I COL·LABORACIÓ. 
- Premi OS:  

L’any 2006, i amb la intenció de reconèixer el treball de qui hagi efectuat accions 

sanitàries a benefici de les persones amb dificultats per accedir a la salut bucodental, 

Odontologia Solidària va instituir el Premi OS, al qual poden optar persones físiques o 

jurídiques de l’Estat espanyol i de l’estranger. 

Aquest 2015 ha estat guardonat amb el premi el Dr. Jesús Rueda García, Coordinador de 

Programes de Salut Bucodental del Servei Extremeny de Salut, com a reconeixement pel 

seu treball en la creació i funcionament del Pla d’Atenció Dental per a Discapacitats 

Intel·lectuals (PADDI), unitat de referència en aquest segment a l’Estat espanyol. 

  

El premi va ser-li lliurat pel Dr. Fernando de La Puente. El Dr. Rueda va voler compartir-lo 

“amb els professionals que, des de diverses administracions, organitzacions o qualsevol 

altre àmbit, dediquen el seu temps i els seus coneixements en pro de la discapacitat. Que 

tots i cadascun d’ells siguin també Premi Odontologia Solidària”, va emfatitzar. 

Rueda va assenyalar que “el repte continua sent el de sempre: incorporar les prestacions 

de salut bucodental al Sistema Nacional de Salut, perquè la càries és una malaltia tan 

infecciosa com altres”. 

A la part final del seu discurs, el Dr. Rueda va considerar que “la nostra professió és el 

continent dels valors i ideals dels individus que la integrem, i en conseqüència som 

responsables de conservar-los i reproduir-los. La professió odontològica és una tasca que 

es fonamenta no tan sols en un sòlid coneixement científic i tècnic, sinó també en una 

profunda responsabilitat social i moral”. 
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- II Concert Benèfic Odontologia Solidària: 

Celebrat a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, amb la col·laboració de Piccolo 

Unió Musical de Mislata. Va comptar amb l’assistència de més de 1000 persones. 

 

  
- Ponència a les VI Jornades de Salut Oral i Desigualtat, a l’Ilustre Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de la I Región.  

  
El President d’Odontologia Solidària, Albert Cabestany, va exposar en aquestes 

jornades la seva experiència personal com a voluntari, la seva trajectòria des de la 
cooperació puntual fins a la implicació en el Patronat de la Fundació. Va ser una 

exposició molt personal, orientada a la motivació de les persones assistents. 
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- Reunions amb Corporacions Locals d’influència, pel que fa a la derivació de persones 

beneficiàries a les Clíniques Odontologia Solidària. L’objectiu principal es fomentar la 

corresponsabilització, en major o menor mesura, del manteniment de les Clíniques 

Odontologia Solidària. S’han fet reunions amb l’Ajuntament de Madrid, l’Ajuntament 

de València, l’Ajuntament de Saragossa, l’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de 

Torrent. 

- Jornades de portes obertes a Treballadors Socials i Voluntaris: Clínica Odontologia 

Solidària A Coruña, i Clínica Odontologia Solidària Granollers. 

- Inauguració de la Clínica Odontologia Solidària A Coruña, amb la presència de 

representats de la Diputació d’A Coruña, l’Ajuntament d’A Coruña, i els Col·legis 

Oficials de Treballadors Socials i d’Higenistes Bucodentals, etcètera. 

- Formalització de convenis de col·laboració amb: 

 

- Presència als mitjans de comunicació:  

Entitat amb la qual se signa el conveni de 

col·laboració Clínica que signa

Universitat de Barcelona Clínica OS Granollers

Universitat Internacional de Catalunya Clínica OS Granollers

Col·legi d’Higienistes de la ComunitatValenciana Clínica OS València

Mitjà Data Clínica

LEVANTE TV 13/05/2015 València

RADIO CULLEREDO 21/05/2015 A Coruña

RADIO ESPORT 29/05/2015 València

MERIDIANO L´HORTA 16/06/2015 València

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 14/10/2015 A Coruña

TVG 21/10/2015 A Coruña

TVG 09/11/2015 A Coruña

TV LA VOZ 01/12/2015 A Coruña

DIARI ‘LA VOZ DE GALICIA' 13/10/2015 A Coruña
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RECURSOS EMPRATS 
L’any 2015, un total de 379 professionals han format part d’Odontologia Solidària: 

  

La dedicació d’aquests recursos humans ha estat la següent: 
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Pel que fa als recursos econòmics, la xifra d’ingressos assoleix els 589.356,87 €, la 
procedència dels quals es desglossa en el gràfic següent: 

  

Continuant amb el balanç econòmic, les despeses pugen a 664.424 € i s’han destinat de la 
següent manera: 
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COL·LABORACIONS  
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MÉS INFORMACIÓ 
Serveis Administratius: odadmin@odsolidaria.org 

Direcció Estratègica: directora.odsolidaria@gmail.com 

http://odsolidaria.org 
https://es-es.facebook.com/odsolidaria
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