
 
 

Posicionament de la Fundació Pere Tarrés per a la millora de l’atenció a 

la salut bucodental en la infància vulnerable 

Els infants tenen dret a gaudir del més alt nivell de salut possible i d’equipaments de 
tractament de malalties i de restabliment de la salut, tal i com reconeix la Convenció dels 
Drets dels Infants en el seu article 24. En aquest context, la Fundació Pere Tarrés ha 
elaborat l’any 2017 l’informe Necessitats bucodentals de la infància en situació 
vulnerable que recull les conclusions d’un projecte pilot treballat en tres centres 
socioeducatius de Barcelona (Fundació Mans a les Mans, Fundació Social del Raval i 
Centre Socioeducatiu Poble-sec) per conèixer el seu estat de salut bucodental. 
 
La diagnosi realitzada a conclou que el 66% presenten afeccions que requereixen 
tractament (càries, endodòncies i altres afeccions) i que els infants amb càries tenen 
afectades una mitjana de 3,8 dents; Els infants que no es raspallen les dents tenen 
càries en un 100% dels casos i que un 65,2% dels infants no ha fet mai una visita al 
dentista. 
 
L’atenció a la salut bucodental de la infància està contemplada en diferents lleis i 

normatives. El sistema de salut públic assegura i preveu, en la població infantil, les 

visites mediques a l’odontòleg, l’extracció de dents amb afeccions i les obturacions, i 

altres tractaments en dents permanents. Ara bé, aquesta cobertura pública esdevé 

insuficient i crea una situació de greuge en una població que requereix polítiques 

d’inclusió, com és el col·lectiu d’infància socialment vulnerable que atén la Fundació 

Pere Tarrés al centres socioeducatius. 

 

Des de la Fundació Pere Tarrés, doncs, s’insta les Administracions Públiques del 

país a prendre les iniciatives i acords necessaris per garantir: 

1. La cobertura pública de salut dels tractaments per a les afeccions en les dents 

temporals dels infants, i la comunicació efectiva a la població aquestes mesures 

preses, de manera que en facin ús. 

2. L’impuls d’accions que assegurin que cada infant del país fa una visita 

odontològica almenys una vegada l’any, tot apropant els experts en odontologia a 

l’entorn dels infants en el cas de famílies que puguin tenir dificultats per accedir-hi. 

3. L’establiment de polítiques eficients educatives en matèria de salut dental que 

conscienciïn les famílies de la necessitat de mantenir un bon estat de salut, tot 

dotant-les d’eines per fer-ho. 

4. Implantació d’altres polítiques que facilitin l’accés de la població als estris 

necessaris per al manteniment d’una bona salut dental, com ara la reducció de 

l’impost sobre el valor afegit de raspalls i pastes de dents, que és del 21%. 

 

La Fundació Pere Tarrés posarà els seus esforços a garantir que es puguin assolir els 

objectius exposats. 
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