NOTA DE PREMSA
El Centre Dental Francesc Macià col·labora amb Càritas
per l’atenció odontològica de les persones més vulnerables.
Càritas Diocesana de Terrassa, 25 de juny de 2021,
Per a la salut bucodental és molt important una bona higiene, però també diagnosticar i tractar
situacions de forma precoç, així com realitzar tractaments odontològics i els seus seguiments.
Aquests serveis tenen costos que no són fàcils d’assumir per moltes llars i que, afecten a la salut
general de la persona, així com a la forma de realitzar un procés de reinserció laboral, presentarse a una entrevista de feina o intentar crear nous vincles socials.
En el Centre Dental Francesc Macià de Sant Cugat del Vallès són conscients que hi ha persones
que no tenen fàcil accés als tractaments necessaris per tenir una bona salut general.
Coneixedors de la tasca de Càritas, la clínica dental ha iniciat una col·laboració amb l’entitat per
tal de garantir que cap persona es quedi sense l’atenció odontològica que necessita degut a una
situació de vulnerabilitat.
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NOTA DE PRENSA
El Centro Dental Francesc Macià colabora con Cáritas
por la atención odontológica de las personas más vulnerables
Càritas Diocesana de Terrassa, 25 de junio de 2021,
Para la salud bucodental es muy importante una buena higiene, pero también diagnosticar y tratar
situaciones de forma precoz, así como realizar tratamientos odontológicos y sus seguimientos.
Estos servicios tienen costes que no son fáciles de asumir por muchos hogares y que, afectan a
la salud general de la persona, así como a la forma de realizar un proceso de reinserción laboral,
presentarse a una entrevista de trabajo o intentar crear nuevos vínculos sociales.
En el Centro Dental Francesc Macià de Sant Cugat del Vallès son conscientes que hay personas
que no tienen fácil acceso a los tratamientos necesarios para tener una buena salud general.
Conocedores de la missión de Cáritas, la clínica dental ha iniciado una colaboración con la
entidad para garantizar que ninguna persona se quede sin la atención odontológica que necesita
debido a una situación de vulnerabilidad.
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