
El COEC posa en marxa un ambiciós 
projecte humanitari de salut 
bucodental per als refugiats a Grècia 
 

• Dentists4Refugees és fruit de la col·laboració entre el Col·legi Oficial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, diverses ONG’s catalanes i 
gregues, i el patrocini de Proclinic SA.  

 
• El primer grup de voluntaris, integrat per la direcció del projecte i el 

president del COEC, el Dr. Antoni Gómez, sortirà cap a Grècia el pròxim 
dissabte, 11 de febrer. 
 

• El COEC calcula que en els primers dotze mesos es podran realitzar al 
voltant de 4.000 tractaments de forma totalment gratuïta. 

 
 
Barcelona, 8 de febrer del 2017 – El drama dels desplaçats, milers de persones 
confinades en unes condicions de vida deplorables des de fa mesos als camps 
de refugiats de Grècia on arriben fugint de països en conflicte com Síria, 
l’Afganistan o l’Iraq, ha portat el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya a liderar un ambiciós projecte solidari de salut bucodental. Es tracta 
de Dentists4Refugees (Dentistes per als Refugiats), un programa humanitari 
pioner per oferir, de forma continuada, atenció bucodental gratuïta als nens i 
adults que viuen als camps de refugiats. 
 
El Dr. Ventura Menardia, responsable de la Comissió Social del COEC i 
coordinador general del projecte i que compta amb una àmplia experiència en 
el camp de l’odontologia solidària, explica que el projecte va començar a 
gestar-se fa nou mesos “quan els integrants de l’ONG catalana Amb Les 
Teves Mans van comprovar sobre el terreny que, tot i que als camps de 
refugiats en general l’assistència mèdica estava força ben coberta, no 
passava el mateix amb l’atenció bucodental”. Des de la Comissió Social del 
COEC, es va decidir, aleshores, sumar esforços amb ONG’s que treballen en 
aquest camp i tirar endavant conjuntament Dentists4Refugees. A casa nostra 
també en formen part les organitzacions Odontologia Solidària, Dentistas Sin 



Fronteras, Zerca y Lejos i l’esmentada Amb Les Teves Mans. A Grècia, el 
projecte està integrat per Khora Foundation i Pampirakis. Tot el personal que 
participa a Dentists4Refugees treballa voluntàriament i assumint, fins i tot, les 
despeses de trasllat i allotjament. El programa compta amb el patrocini exclusiu 
de Proclinic SA. L’empresa de distribució de productes odontològics ha signat 
un conveni per un any segons el qual aportarà tot el material necessari per a 
l’activitat professional dels voluntaris. Les empreses del sector Incotrading i 
Colgate també hi han fet una aportació. 
 
SORTIDA DEL PRIMER GRUP 
Està previst que aquest dissabte, 11 de febrer, es traslladi cap a Grècia el 
primer grup de voluntaris integrat per la direcció de Dentist4Refugees i el 
president del COEC, el Dr. Antoni Gómez, per establir les bases del projecte 
sobre el terreny que consistiran a signar els convenis de col·laboració amb la 
Fundació Khora (amb qui es compartirà la clínica); fer la distribució de material 
odontològic; posar en marxa el programa de prevenció de salut bucodental als 
camps, i adequar l’allotjament dels equips de voluntaris que es desplacin a la 
capital grega. 
 
El president del COEC considera fonamental que els milers de persones dels 
camps de refugiats rebin atenció bucodental: “Hem de fer-nos la idea que, en 
molts casos, són persones que fa més de vuit anys que no han tingut la 
possibilitat de rebre tractament odontològic. A més, hi ha nens i nenes 
que han nascut i crescut en països en guerra, han hagut de fugir per 
salvar la vida i que ara són als camps de refugiats. Molts d’aquests 
infants no han vist mai a la vida un dentista i això els professionals dels 
països desenvolupats, moralment, no ho podem permetre”. El Dr. Gómez 
recorda que aquest programa s’emmarca en els esforços que, als últims anys, 
ha fet el COEC per fer arribar l’atenció bucodental a persones que no se la 
poden permetre i posa com a exemple la posada en marxa, ara fa un any, de la 
Clínica Solidària del COEC en col·laboració amb Creu Roja Catalunya. 
 
4.000 TRACTAMENTS EN 1 ANY 
El radi d’acció de Dentists4Refugees seran els camps de refugiats dels 
voltants d’Atenes on, a mesura que passen els mesos, es van concentrant cada 
cop més desplaçats. Per una banda, s’atendran pacients a la clínica de la 
Fundació Khora, on s’oferiran, de forma totalment gratuïta, tractaments 
d’odontopediatria, extraccions i cirurgia oral senzilla, conservadora, periodòncia 



bàsica i endodòncies amb bon pronòstic. Tot i que és difícil fer una estimació 
del volum d’atencions ja que, en bona mesura, dependrà del nombre de 
voluntaris inscrits en el projecte, el COEC calcula que, durant els primers dotze 
mesos, es podrien arribar a tractar al voltant de 4.000 casos. D’altra banda, als 
mateixos camps, s’hi desplegarà un programa de prevenció de la salut 
bucodental per a tothom, però enfocat, prioritàriament, als nens i nenes. 

Els interessats a participar com a voluntaris en el projecte Dentists4Refugees 
han d’adreçar-se a la Comissió Social del COEC: social@coec.cat. 


