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Estratègia Compartida per una Ciutat més Inclusiva 

Projecte Tractor Barcelona Garantia Social 
Garantir la cobertura de les necessitats essencials 
 
Recursos vinculats a necessitats en salut no coberts per 
la seguretat social a Barcelona  
 
 

 

 



2 
 

Recursos vinculats a necessitats en salut no coberts per la seguretat social a Barcelona 

 

A continuació es recullen els diferents recursos d’entitats socials identificats pel Grup d’impuls i 

seguiment del projecte tractor Barcelona Garantia Social, que donen serveis, recursos i/o prestacions a 

Barcelona vinculats a aquelles necessitats sanitàries que no estan cobertes per la seguretat social: 

recursos adaptació per la llar persones grans amb dependència; recursos farmacèutics – entitats contra 

la pobresa farmacèutica; recursos odontològics; recursos d’oftalmologia i recursos auditius.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Les dades que es mostren en aquest document van ser recollides l’any 2016. 

1. Recursos adaptació per la llar persones grans amb dependència 3 

2. Recursos farmacèutics – entitats contra la pobresa farmacèutica 4 

3. Recursos odontològics 7 

4. Recursos d’oftalmologia 9 

5. Recursos auditius 10 
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1. Recursos d’adaptació per la llar de persones grans amb dependència 

Entitat Informació Contacte Derivacions 

Centre de Vida 

Independent (CVI) 

 Adaptació funcional de la llar per a 

persones grans amb dependència. 

Telèfon: 93.413.26.93 //  935112703  

Correu electrònic: programa@cvi-
bcn.org  

Es fa a través del CAP que 

correspon al pacient o Treballador 

Social. 

Creu Roja 

 Productes de suport (cadires de 

rodes, caminadors, crosses, etc) a 

persones usuàries dels seus 

projectes o persones amb 

necessitats derivades de les 

treballadores socials dels CAPs. 

 Valoració a domicili de terapeutes.  

 Préstec de grans productes de 

suport (grues, llits articulats, etc.) 

de forma coordinada amb els 

serveis sanitaris.  

c/ Joan d’Àustria, 118 

08018 Barcelona 

Telèfon: 93 300 65 65 

Correu electrònic: 
informacio@creuroja.org    

Pàgina web: 
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx  

 

Detecció directa per Creu Roja. 

Les derivacions es fan a través del 

CAP que correspon al pacient o 

Treballador Social. 

 

 

 

 

 

 

mailto:programa@cvi-bcn.org
mailto:programa@cvi-bcn.org
mailto:informacio@creuroja.org
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
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2. Recursos farmacèutics – Entitats contra la pobresa farmacèutica 

Entitat Informació Contacte Derivacions 

Banc Farmacèutic 

(ONG de farmàcia) – 

Fons Social de 

Medicaments 

 Entrega de medicació de forma gratuïta. 

Funcionament: selecció de beneficiaris pel personal de Treball 

Social del CAP. Un cop el Treballador Social ha admès al 

pacient al projecte, i si hi ha disponibilitat de fons, el pacient 

acudeix a les farmàcies col·laboradores (160 a la ciutat de 

Barcelona). 

Telèfon: 93 321 02 
info@bancofarmaceutico.es  

 

Correu electrònic: 
clopez@bancofarmaceutico.e
s  

 

A través del CAP 

que correspon al 

pacient o 

Treballador Social. 

Farmacèutics Sense 

Fronteres (FSF) 

 Des de 2013  Ajuden unes 26-30 persones que  

representa  entre  2 000 i 3 000€ a l’any. 

Telèfon: 91 521 32 21  

Correu electrònic: 
comunicacion@farmaceuticos
sinfronteras.org     

A través del CAP 

que correspon al 

pacient o 

Treballador Social. 

Fundació Ponsich 

 Atenen a 13 persones. 

Els criteris d’accés són: 

 Majors de 65 anys o menors de 65 anys  amb grau de 

discapacitat reconegut oficialment igual o superior al 

65%. 

 Que no tinguin cap propietat. 

 Que percebin pensions baixes: PNC, RMI; RAI; Pensions 

contributives petites, o situacions econòmiques especials. 

Correu electrònic: 
patronatoponsich@gmail.com  

 

A través del CAP 

que correspon al 

pacient o 

Treballador Social. 

Creu Roja 
 Atenció a malalts crònics que no poden fer front a 

despesa medicació.  

c/ Joan d’Àustria, 118 

08018 Barcelona 

Detecció directa per 

Creu Roja. 

Derivacions a 

mailto:clopez@bancofarmaceutico.es
mailto:clopez@bancofarmaceutico.es
mailto:comunicacion@farmaceuticossinfronteras.org
mailto:comunicacion@farmaceuticossinfronteras.org
mailto:patronatoponsich@gmail.com
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2. Recursos farmacèutics – Entitats contra la pobresa farmacèutica 

Entitat Informació Contacte Derivacions 

S’atén entre 80-100 usuaris mensuals. Uns 38.000€ de 

despesa any depenent del pressupost anual. Es treballa de 

forma coordinada amb l’ICS.  

Telèfon: 93 300 65 65 

Correu electrònic: 
informacio@creuroja.org    

Pàgina web: 
http://www.creuroja.org/AP/
CM.aspx  

través del CAP que 

correspon al 

pacient o 

Treballador Social. 

Càritas 

 Ajudes econòmiques per la compra de medicaments per 

persones que estant essent ateses per Càrites 

 Farmacioles per projectes de Càrites  (cases d'acollida).  

 Ajudes a terceres entitats per cobrir despeses sanitàries 

de famílies que estan essent ateses per aquestes. 

Funcionament: Les farmacioles s'obtenen majoritàriament a 

través de donacions (Jornada de Recollida de Medicaments 

de Banc Farmacèutic). Les ajudes econòmiques es 

proporcionen a les famílies que atén a Càrites (TS) com a 

l'atenció primària. Es valora si l'ajuda és necessària dintre de 

l'emergència de la situació. Es fa una sol·licitud interna, i si és 

aprovada Càrites els hi dóna la quantitat econòmica 

necessària per a què puguin anar a la farmàcia.  

C/ Via Laietana 5, Entl. 08003 
Barcelona 

 

Telèfon: 93 344 69 00 

Correu electrònic: 
infocaritas@caritasbcn.org  

 

Obra Social de Sant 

Joan de Déu 

Funcionament: Els TS de l’Hospital St Joan de Déu fan un 

estudi del cas i si correspon, abonen el cost de la medicació 

del pacient a través del pagament de factures previ o 

posterior a la compra. 

Passeig Sant Joan de Déu, 2.  

08950 Esplugues de 
Llobregat 

Telèfon: 93 253 21 00  

 

mailto:informacio@creuroja.org
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
mailto:infocaritas@caritasbcn.org
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2. Recursos farmacèutics – Entitats contra la pobresa farmacèutica 

Entitat Informació Contacte Derivacions 

Fax: 93 203 39 59 

Fundació Enriqueta 

Villavecchia 

 

 Pacients infantils oncològics 

Funcionament: Els treballadors socials de la fundació 

analitzen cada cas, i si es adient, la fundació es fa càrrec dels 

costos en medicació dels pacients amb càncer. 

 

C/ San Antonio Mª Claret, 
167  (Pavelló 24 – Sta. 
Victòria 2n pis) 08025 - 
Barcelona  

Telèfon: 93.435.30.24   

Fax. 93.436.75.49  

Pàgina web: 
http://www.fevillavecchia.es   

Correu electrònic: 
fundacio@fevillavecchia.es  

 

Institut Municipal 

de Serveis Socials 

Funcionament: els assistents socials dels Centres de Serveis 

Socials de l’Ajuntament proporcionen ajudes econòmiques 

per medicació en aquells casos on s’escau. 

CSS de barri de Barcelona i 
Servei Inserció Social - SIS 
(Centre de Serveis Socials 
pera persones vulnerables) 

Pg. Pujades, 29. 08018 
Barcelona 

Telèfon: 93 486 49 91. 

 

 

3. Recursos odontològics 

Entitat Informació  Contacte Derivacions 

Dentistes Sobre Rodes 
Any 2013-2014 han atès 5pacients/mes – Any 

2015 Aturat- no s’ha signat el Conveni amb ICS, si 

Telèfon: 93.177 54 55  

Correu electrònic: 

Usuaris derivats d’entitats 

socials  amb les que prèvia 

http://www.fevillavecchia.es/
mailto:fundacio@fevillavecchia.es
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3. Recursos odontològics 

Entitat Informació  Contacte Derivacions 

(DSR) amb d’altres entitats socials. 

Nombre limitat d’usuaris atesos, preus socials 

amb retorn en hores d’acció voluntària de la part 

del cost no assumida. 

clinica@dentistassobreruedas.org  

 

valoració de la seva 

vulnerabilitat, amb les que 

DSR tenen convenis de 

col·laboracions signats. 

Odontocus 

 Recursos odontològics.  A través del CAP que 

correspon al pacient o 

Treballador Social. 

Un dentista, una 

sonrisa 

  Odontologia per a menors. 

 

C/ Buenos Aires, 60 – 1º1ª.  

08036 Barcelona 

Telèfon: 609 377 427 

Pàgina web: 

http://www.dentalcoop.org/un-

dentista-una-sonrisa.php  

Correu electrònic: 

dentalcoop@gmail.com  

A través del CAP que 

correspon al pacient o 

Treballador Social. 

Circuit Escola 

d’Higienistes TURBULA 

 Higienes dentals. 

 

Telèfon: 93 381 59 55 

Correu electrònic: 

mguerrero@turbula.es 

(Directora) 

 

A través del CAP que 

correspon al pacient o 

Treballador Social. 

Programació pel propi 

Treballador Social que 

demana hora a través del 

telèfon o per la web 

mailto:clinica@dentistassobreruedas.org
http://www.dentalcoop.org/un-dentista-una-sonrisa.php
http://www.dentalcoop.org/un-dentista-una-sonrisa.php
mailto:dentalcoop@gmail.com
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3. Recursos odontològics 

Entitat Informació  Contacte Derivacions 

http://escolaturbula.com en 

el link de programació que 

hi ha. 

Fundació Ponsich 

Ajuden a persones que compleixen els criteris 

d’accés següents: 

 Majors de 65 anys o Menors de 65 anys  amb 

grau de discapacitat reconegut oficialment 

igual o superior al 65%. 

 Que no tinguin cap propietat. 

 Que percebin pensions baixes: PNC, RMI; 

RAI; pensions contributives petites, o 

situacions econòmiques especials. 

Telèfon: 93.4141515  

Correu electrònic: 

patronatoponsich@gmail.com 

 

A través del CAP que 

correspon al pacient o 

Treballador Social. 

Fundació Josep 

Finestres (Hospital 

Odontològic de 

Bellvitge) 

 Recursos odontològics.  

 

 Derivacions: a través de la 

Creu Roja. Conveni per 

atendre a preus socials 

usuaris amb vulnerabilitat 

econòmica. 

 

 

 

http://escolaturbula.com/
mailto:patronatoponsich@gmail.com
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4. Recursos d’oftalmologia 

Entitat Informació Contacte Derivacions 

Creu Roja (amb 

conveni amb d’altres 

entitats) 

COOOC  (Col·legi  oficial d’òptics  i optometristes 
de Catalunya). /Fundació Visió:  

 Atenció i ulleres bàsiques gratuïtes a persones 
derivades per Creu Roja amb dificultat social. 

c/ Joan d’Àustria, 118 

08018 Barcelona 

Telèfon: 93 300 65 65 

Correu electrònic: 

informacio@creuroja.org 

 

 

A través de la Creu Roja. 

Conveni amb Fundació Barraquer/ Departament de 
Salut:  

 Atenció oftalmològica a usuaris que queden 

fora del sistema o amb dificultats socials. 

 

A través dels Serveis Socials 

a Creu Roja. 

 

Conveni amb Òptica Novolent: 

Atenció d’usuaris derivats per Creu Roja a preus 
socials. 

A través de la Creu Roja. 

 

 

 

 

 

mailto:informacio@creuroja.org
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5. Recursos auditius 

Entitat Informació Contacte Derivacions 

Creu Roja 

Conveni amb AMPLIFON.  

Grans descomptes i atenció a 

persones usuàries derivades per 

Creu Roja. Revisions auditives 

gratuïtes i audiòfons.  

c/ Joan d’Àustria, 118 

08018 Barcelona 

Telèfon: 93 300 65 65 

Correu electrònic: 

informacio@creuroja.org 

 

 

mailto:informacio@creuroja.org

