GUÍA DE RECURSOS

OFTALMOLÒGICS I ODONTOLÒGICS
NO COBERTS PER LA SEGURETAT
SOCIAL A BARCELONA
Març 2020

RECURSOS VINCULATS A NECESSITATS EN SALUT NO COBERTS PER LA SEGURETAT
SOCIAL A BARCELONA, REFERENTS ALS ÀMBITS MÈDICS OFTALMOLÒGICS I
ODONTOLÒGICS.

A continuació es recullen diferents recursos que entitats i empreses de Barcelona i l’AMB, posen a
disposició de persones en situació de vulnerabilitat o amb pocs recursos econòmic. Aquests recursos
tenen a veure amb necessitats oftalmològiques, estomatològiques o odontològics. Aquest recull s’ha
dut a terme entre els mesos de Desembre de 2019 i Gener de 2020.
Aquesta guia trobareu dos apartats, un per als recursos oftalmològics i l’altre per als recursos
odontològics, a més dels annexos on es troben els fulls de derivació d’alguna entitat en concret i altres
informacions.

RECURSOS
OFTALMOLÒGICS

1.CENTRE OFTALMOLÒGIC BARRAQUER

2.FUNDACIÓ RAMÓN MARTÍ BONET

INFORMACIÓ

INFORMACIÓ

Programa: Mirant per tu, es tracta de convenis amb
entitats que treballen amb col·lectius vulnerables.
Director: Francesc Ballbe - francesc.ballbe@barraquer.com

CONTACTE
Fundació Barraquer
C/Laforja 88, 08021 Barcelona (España)
Tel: (+34) 936 025 348
E-mail: fundacion@barraquer.com
Centre i informació al pacient
C/ Muntaner 314, 08021 Barcelona
(España)
Tel: (+34) 932 095 311
E-mail: info@barraquer.com
Pàgina Web: https://www.barraquer.com/

DERIVACIÓ
Enviar correu per a demanar els recursos i poder entrar al
programa que ofereix l’entitat.

Programa: Visión para todos en Cataluña
Funcionament a través del full de derivacions [Veure Annex 1.1]

CONTACTE
C/ Pau Alcover 83, Barcelona, 08017
Tel: 932540564
E-mail: info@fundacioramonmartibonet.org
Pàgina Web:
http://fundacioramonmartibonet.org/fundacion
-ramon-marti-bonet/

DERIVACIÓ
A través de full de derivació. Pel tractament de les dades les persones
signaran abans un permís per la comunicació entre entitats. Tanmateix,
pel cas que es facin fotos, s'ha afegit un ítem d'autorització d’ús de la
imatge. S’ha eliminat la casella per seleccionar el cost de les ulleres, per
generar un vincle de compromís usuari/Fundació, i per reduir els costos
de fabricació de vidres, s'ha articulat una nova escala de preus:
- 1 Ullera (prop o lluny) 10 €
- 2 Ulleres (prop i lluny) 15 €
- Progressives 30 €
En casos molt particulars, es podrien valorar les ulleres a 0 €, però
hauria de ser un nombre residual de casos. *Informació addicional al
Protocol d’actuació [Veure Annex 1.2]

3.FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN

4. FUNDACIÓ ELENA BARRAQUER

INFORMACIÓ

INFORMACIÓ

Funcionen a través de programes per a donar assistència.
(No sempre tenen programes actius).

Sol·licitar recursos a través de l'e-mail.

CONTACTE

C/ Calaf, 3, 08021 Barcelona
Tel: (+34) 930 176 176

C/ Tamarit, 144-146, entl. 2a, 08015 Barcelona
Dilluns - Dijous (9h-14h/15h-18h) i Divendres
(9h-14h).
Tel: 934515152

CONTACTE
Mail: info@fundacionelenabarraquer.com
Pàgina Web:
https://www.fundacionelenabarraquer.com/

E-mail: fundacio@ullsdelmon.org
Pàgina Web: https://www.ullsdelmon.org/es/

DERIVACIÓ
Enviar correu per a demanar els recursos i poder entrar al
programa que ofereix l’entitat.

DERIVACIÓ
Enviar correu per preguntar si hi ha algun programa en
actiu i poder entrar-hi.

5.FUNDACIÓ IMO

6. CREU ROJA (AMB CONVENI AMB
ALTRES ENTITATS)

INFORMACIÓ

Programa: Operació Visió, es tracta d’intervenció quirúrgica i del procés de
tractament, incloent-hi la visita i les proves diagnòstiques, així com el seguiment
postoperatori i l'informe d'alta metgessa.
Poden acollir-se a Operació Visió els pacients amb urgències oftalmològiques que
compleixin els següents requisits:
- Residir a Espanya
- Estar en una situació de
precarietat econòmica.
- Sofrir una patologia ocular que requereixi atenció d'urgència, alguna cosa que
serà valorat pel Comitè Mèdic d'experts de
l’IMO.

CONTACTE

C/ Josep María Lladó, 3, 08035 Barcelona
Tel: (+34) 934 000 700
E-mail: info@fundacionimo.org
Pàgina Web: https://www.fundacionimo.org/es

DERIVACIÓ

Sol·licitar recursos a través de l'e-mail:
operacionvision@fundacioimo.org
Per a poder derivar usuaris s'ha d'enviar un correu amb aquesta informació i
documentació de la persona que es pretén derivar:
- Un informe socioeconòmic realitzat per un treballador social col·legiat, i que
acrediti una situació de precarietat econòmica.
- Informes mèdics actuals sobre la seva patologia ocular.

INFORMACIÓ
A) 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.

CONTACTE
C/ Joan d’Àustria, 118. 08018 Barcelona
Tel: 93 300 65 65
E-mail: informacio@creuroja.org
Pàgina Web: http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx

DERIVACIÓ
A través de la Creu Roja.

7. CREU ROJA

8. FUNDACIÓ ETNIA

INFORMACIÓ

INFORMACIÓ

CONTACTE

Aquesta fundació neix amb l'objectiu de proporcionar atenció
òptica, aportant assistència a les famílies més vulnerables i
aconseguir així que cadascuna d'elles accedeixi a una millor
visió, millorant la seva qualitat de vida.

Estudien els casos en concret i decideixen

C/ Joan d’Àustria, 118. 08018 Barcelona
Tel: 93 300 65 65

CONTACTE

E-mail: informacio@creuroja.org

C/ Espaseria, 1. 08003 Barcelona
Tel: +34 603766659

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

DERIVACIÓ
Derivació a través del cap amb la/el treballador/a social de
l’usuari.

Pàgina Web:
www.etniabarcelonafoundation.org
La persona coordinadora dels projectes és l’Anna Andres
anna.andres@etniabarcelonafoundation.org

DERIVACIÓ
Derivació dels usuaris a una de les seves òptiques de Barcelona.
Allà se li faran i proporcionaran les ulleres graduades. Perquè
això sigui possible és necessari que l’usuari faciliti la
preinscripció de la seva graduació (a través del CAP).

RECURSOS
ODONTOLÒGICS

1. ACCIÓ PLANETÀRIA

INFORMACIÓ
Dins del dossier s’especifica l’accés ala Clínica DENTAL SOLIDÀRIA

CONTACTE
C/ Martínez de la Rosa, 9 bajos. 08012.
Barcelona
Tel: 93 177 54 55
E-mail: clinica@accionplanetaria.org
Pàgina Web: https://www.accionplanetaria.org/

DERIVACIÓ
Compromís de l'entitat derivant, en què consisteix el conveni:
- Cada pacient representa uns 200 €. Per aquesta raó demanen a les
entitats que cobreixin la meitat del cost. La idea es compartir
l’esforç del cost. Aquests diners es destinen als recursos materials i
humans necessaris per a realitzar la seva funció.
- Cada entitat ha d'aportar 100 € per pacient que comenci
tractament. És important derivar usuaris compromesos en acabar-lo
i que tinguin una necessitat real (puntualitzar que arreglar una
càries o realitzar-se una higiene dental té un cost inferior a 100 € en
qualsevol clínica privada). Es
fixa un màxim de 5 derivacions al mes per entitat.

2. HOSPITAL ODONTOLÒGIC
UNIVERSITARI DE BARCELONA

INFORMACIÓ

1) És el programa Gerontologia, destinats a majors de 60 anys amb una pensió
menor de 500 euros.
2) Atenció odontològica de l'hospital. A través del telèfon 933358054 es demana
cita prèvia. No és un servei de cost especial, depèn del tractament, tindrà un cost o
un altre. Es realitzen tota mena de tractaments.

CONTACTE
Campus Bellvitge, Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08970 L'Hospitalet de
Llobregat, Barcelona. Tel: 933358054 E-mail: Isabelmoreno@ub.edu
Pàgina Web: https://ajuntament.barcelona.cat/acc
essible/es/guia-recursos/serviciosodontologicos - http://www.hospitalodontologicub.cat/es

DERIVACIÓ
1) Per a poder derivar usuaris s'ha d'enviar un correu amb aquesta informació i
documentació de la persona que es pretén derivar:
- Informe econòmic
- Fotocopia DNI
- Fotocopia del rebut de la pensió
- Fotocopia targeta sanitària
- Informe mèdic de la medicació
2) A través del número de telèfon 933358054 es demana la primera visita (20 €), en
aquesta visita se li realitzarà una valoració general i se li especificarà quina
necessitat té. Per exemple, si necessita una neteja aquesta té un cost de 22 €,
però es retonen els 20 € de la primera visita, és a dir, que aquests 20 € inicials no
es perden.

3. FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

INFORMACIÓ
El servei s’anomena SOPS (Servicio Odontológico para
Pacientes
Sociales). El perfil d’usuari per a poder accedir aquest
recurs és:
- Persones sense recursos econòmics suficients per a fer
front a un tractament odontològic privat i amb seguiment
per part de treballadors socials.
- Persones amb capacitat d'assumir la responsabilitat del
tractament: adquisició d'hàbits d'higiene, assistència i
puntualitat a les cites.
- Les persones amb necessitats especials (salut mental,
mobilitat, etc ...) han de venir a la consulta sempre
acompanyats.

CONTACTE
Muntaner, s/n. 08917. Apdo. corr. 290
08910 Badalona.
Tel: 93 497 05 15
E-mail: sops@acollida.org
Pàgina Web: http://www.acollida.org/?lang=es

DERIVACIÓ
Especificacions:
-La clínica atén persones en situació d'emergència social.
-No atenen a menors d'edat.
-No fan els tractaments que fa la Seguretat Social (extraccions i
ortopantomografia).
-No fan implants, ni endodòncies, ni pròtesis fixes (fundes) ni
ortodòncia.
-No fan tractaments d'urgència.
-El pacient ha d'assumir un cost de 12 € per visita. En el cas de
les pròtesis, el preu oscil·la entre els 170 i els 200 € cadascuna
d'elles. El preu del tractament és una contribució per a la
compra dels materials de la clínica.
-Abans de realitzar cap tractament, els/les treballadors/es
socials han d'informar els pacients del cost (visites i pròtesis) i
de la normativa de funcionament de la clínica.
El pacient ha de portar, el dia de la seva primera visita, un
informe mèdic del seu metge de capçalera. En cas que no ho
lliuri no serà atès.
CAUSES D'EXPULSIÓ DEL PROGRAMA:
Comportaments agressius o intimidatoris, verbal o físicament,
amb el personal de la clínica i falta d'assistència sense previ
avís o injustificat.
-Els professionals de SOPS són els que estableixen l'entrada al
programa del pacient.

4. BUCALIA

5. ESCOLA TÚRBULA

INFORMACIÓ

INFORMACIÓ

Els preus i tractament són tancats , ja estan destinats a col·lectius concrets
amb pocs recursos econòmics. Els preus i tractaments que ofereix la clínica es
troben al seu tríptic.

CONTACTE
- Clínica dental Barcelona: Plaza Universidad, 3 6o (edificio Forcadell) 08007
Barcelona. Tel: 93 451 62 30
- Clínica dental Aribau: C/Aribau no7. 08007 Barcelona. Tel: 93 451 62 30
- Clínica dental Badalona: C/ Mozart, 19, bajos, 08917, Badalona. Tel: 933 88 95 11
- Clínica dental l’Hospitalet: C/Lleida, 28 bajos C. 08901, L'Hospitalet de Llobregat.
Tel: 93 261 00 54
- Clínica dental l’Hospitalet Santa Eulalia: C/Santa Eulalia, 7 bajos, 08902,
L'Hospitalet de Llobregat. Tel: 93 010 76 30
Pàgina web: https://www.bucalia.com/

DERIVACIÓ

De forma gratuïta ofereixen:
-1a visites, revisions, diagnòstic, consultes o informació, orientació i segones
opinions, una higiene bucal gratuïta anual “sota prescripció mèdica” i una
assegurança d’accident per traumatisme dental, que cobreix totes les cures i
intervencions d’urgències que siguin necessàries.
Condicions mínimes:
- És important derivar usuaris compromesos. Persones capaces d'assumir la
responsabilitat del tractament: adquisició d'hàbits d'higiene, assistència i
puntualitat a les cites.
- Pacients amb necessitats especials hauran d'acudir a consulta sempre
acompanyats.
- No s’admetran cap mena de comportaments agressius o intimidatoris,
verbals o físics, amb el personal de la clínica.

Els estudiants d'FP del grau d'higiene bucodental ofereixen
un servei d'Higienes dentals.

CONTACTE
C/ Carretera de Mataró, 26, 08930 Sant Adrià del Besòs.
Tel: 93 381 59 55
E-mail: info@turbula.es
Pàgina web: https://escolaturbula.com/es/

DERIVACIÓ
Omplir el full de derivació https://escolaturbula.com/netejadental-gratuita/
*IMPORTANT: Quan s'ompli el full de derivacions a l'apartat
d'observacions s'ha d'especificar de l'entitat que provenen i
el tècnic responsable facilitant correu i/o telèfon, perquè
després ells retornaran un feedback.

6. FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES
(HOSPITAL ODONTOLÒGIC DE
BELLVITGE)

INFORMACIÓ
Ofereixen recursos odontològics.

CONTACTE
Campus Bellvitge, Carrer de la Feixa Llarga, s/n, 08907
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
Tel: 933 35 80 54
Pàgina web: http://www.hospitalodontologicub.cat/es

DERIVACIÓ
A través de la Creu Roja. Conveni per atendre a preus socials
usuaris amb vulnerabilitat econòmica.

7. CLÍNICA DENTAL FUNDACIÓ PERE
CLAVER

INFORMACIÓ
Tot tipus de serveis odontològics. Funcionament a través del full
de derivacions.

CONTACTE
CC. Vila i Vilà, 16, 08004 Barcelona
Tel. 93 443 12 00
E-mail: info@spcdental.org
Pàgina web: https://www.spcsalut.org/clinica-dental.php

DERIVACIÓ
S'accedeix amb el full de derivació, a partir d'aquí s'acciona a
una primera visita de forma gratuïta i se'ls hi fa un pressupost.
En cas que accedeixin a l'assistència, en cada operació tenen un
15% de descompte. Si es necessiten extraccions, aquestes es
deriven a la SS.

8. DENTALCOOP

INFORMACIÓ
1) Programa UDUS (Un Dentista, Un Somriure) destinat a
adolescents de 14 a 18 anys, encara que de vegades s'admet
una certa flexibilitat en l'edat, si la persona en qüestió te
greus problemes i no troba altre ajut (Ja que els problemes
dentals dels
nens són atesos per la SS).
2) El Dr. Pérez Porro dedica tres tardes a la setmana a
tractar persones de totes les edats que no estan en situació
extrema, però no es poden permetre el cost dels dentistes

CONTACTE
C/ Buenos Aires, 52, 08036 Barcelona
Tel. 609 37 74 27
E-mail: dentalcoop@gmail.com
Pàgina web: https://www.dentalcoop.org/

DERIVACIÓ
1) Derivació al programa UDUS s'ha de fer un informe explicant
la situació econòmica del jove i adjuntar un informe mèdic. Ells
avaluaran els informes i, si s'escau, comunicaran dia i hora de
la visita. No poden precisar quan contestaran, perquè
dependrà dels odontòlegs que hi hagi disponibles en el
moment que s'enviï l'informe. Els pacients seran atesos de
forma gratuïta, encara que es demanarà que col·laborin en el
material. Hi ha només un cas que l'assistència no és gratuïta,
encara que molt econòmica: les ortodòncies. I també és l'únic
cas que s'agafen nens a partir de 7 o 8 anys. Demanen que
l'entitat que deriva es responsabilitzi que els possibles
pacients vinguin acompanyats, siguin puntuals i segueixin el
tractament fins al final.
2) La derivació al Dr. Pérez Porro, en aquest cas no es
necessita cap informe, però, per evitar abusos, cal que l’entitat
avisi via e-mail dient el nom de la persona que anirà a la
consulta. A la primera visita (15 euros) es farà un pressupost.
Aquests serveis no són gratuïts com els de UDUS, però tenen
un cost reduït.

9. CLÍNICA ODONTOLÒGICA SOLIDÀRIA

INFORMACIÓ
Odontologia Solidària realitza aquells tractaments que la
Seguretat Social no cobreix. Tractaments enfocats al sanejament
de la cavitat bucal com a higienes bucals, cures, obturacions,
endodòncies, i restauracions de la funció masticatòria mitjançant
pròtesis amovibles. Per tant es derivaran a la Seguretat Social les
extraccions i les radiografies panoràmiques. No s'atenen urgències,
aquestes hauran de recórrer a la Seguretat Social. Atenen els
pacients sempre amb cita prèvia.
Odontologia Solidària no realitza tractaments estètics, ortodòntics
ni implants. Tots els tractaments són realitzats per professionals
que treballen de manera voluntària i gratuïta. Els pacients paguen
una quantitat simbòlica de 15 € per visita. Derivació a Clínica OS
Granollers (Utilitza aquest enllaç per a començar el procés de
derivació):http://odsolidaria.org/derivaciones/forms/condiciones_c
at.php?f=cat
Usuari: odsform
Contrasenya: ods2012

CONTACTE
OS Granollers
Av. del Parc, 9, 1o · 08402 Granollers
Tel: 93.879.42.60
E-mail: odgranollers@odsolidaria.org
Pàgina web: http://odsolidaria.org/

DERIVACIÓ
Perfil de l'usuari:
Persones sense recursos econòmics suficients per a fer front a un
tractament odontològic privat (ni ells ni familiars directes) i que
demandin el tractament. Ha de ser sol·licitat pel mateix usuari.
Persones que es troben en situació de seguiment i suport social per
part dels Serveis Socials. Municipals corresponents, Centres
d'Atenció Primària, entitats, etc.
Persones capaces d'assumir la responsabilitat del tractament:
adquisició d'hàbits d'higiene, assistència i puntualitat a les cites.
Si són menors, que hi hagi capacitat per part de la família o tutors
per a assumir el seguiment.
Pacients amb necessitats especials hauran d'acudir a consulta sempre
acompanyats.
No s'acceptaran persones que estiguin en processos d'addicció a
qualsevol mena de drogues (alcohol, heroïna, cocaïna, etc.), o que no
estiguin en últimes fases de rehabilitació i reinserció (9 mesos a 1
any d'abstinència) amb un seguiment adequat.
Causes d'expulsió del programa:
Falta d'assistència sense avís previ i injustificat.
Incompliment de les pautes d'higiene assenyalades.
Comportaments agressius o intimidatoris, verbals o físics, amb el
personal de la clínica.
El pacient ha d'assumir un cost de 15 € per consulta; en el cas de les
pròtesis, el preu oscil·la entre 170 i 200 €. El cost del tractament és una
contribució a la compra dels materials i manteniment de la Clínica.
Abans de realitzar cap tractament, els beneficiaris són informats del
cost i de la normativa de la Clínica.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

INFORMACIÓ
Amb l'activació del nou servei municipal d'odontologia, l'Ajuntament vol millorar l'accés a prestacions sanitàries que tenen un fort
impacte en els processos d'inserció social i el benestar individual de les persones, i que no estan incloses en el sistema sanitari públic.
En concret, els serveis d'odontologia van dirigits a persones adultes que compleixen tres requisits:
1. Estar ateses pels serveis socials municipals i un pla de treball en actiu.
2. Tenir uns ingressos econòmics per sota del llindar del 0,93 de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Aquesta
quantitat equival enguany a 529,28 euros mensuals, i cal afegir 170 euros per a cada membre addicional de la unitat de convivència.
3. Presentar una necessitat diagnosticada en la xarxa pública d'atenció primària d'un tractament que no estigui inclòs en la cartera
d'aquesta xarxa.
El nou servei inclou el tractament de càries (obturacions), el tractament d'arrels (endodòncies), pròtesis amovibles, fèrules de
descàrrega, cures i higienes dentals. L'equipament està situat en les instal·lacions on es trobava l'antiga mútua PAMEM, ara canviades
de nom com Barcelona Serveis de Salut.

ASSISTÈNCIA
ODONTOLÒGICA

ASSISTÈNCIA
OFTALMOLÒGICA

En el cas de l'assistència odontològica la persona ho ha de
comentar amb el seu assistent social, aquest li donarà la
informació per a poder accedir al servei de l'ajuntament. També
tenen l'opció de trucar al telèfon 936197311, aquí li demanaran
el DNI i veuran si està en seguiment de serveis socials, si està
empadronat a la ciutat de Barcelona, la seva data denaixement i
l'adreça de domicili. Un cop comprovat i vist que compleix els
requisits li donaran cita per al servei odontològic.

En el cas de necessitar assistència oftalmològica ha de ser el
mateix assistent social de la persona que faci una valoració
sobre la necessitat i valori si necessita unes ulleres.

BANC FARMACÈUTIC

QUI SÓN?
Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre
constituïda a Espanya l'any 2007, que neix per a afavorir la
inclusió social de les persones que viuen en situació de
vulnerabilitat a través de la millora de la seva salut, promovent
una cultura col·laborativa que permeti obtenir ajudes per a
respondre a les seves necessitats de medicaments i productes
sanitaris. Les persones que formen part de Banc Farmacèutic
dediquen el seu temps i professionalitat a combatre la creixent
problemàtica sanitària de les persones més vulnerables del nostre
país. El veritable motor de l'Associació són els més de 60
voluntaris d'acció contínua que col·laboren durant tot l'any en els
diversos projectes que tenen en marxa.

QUÈ FAN?
En el context actual de crisi econòmica que existeix a Espanya,
moltes famílies no poden pagar-se la medicació per a aquells
tractaments subjectes a prescripció mèdica que necessiten. Per
aquest motiu, Banc Farmacèutic ha desenvolupat el Projecte
Profund Social de Medicaments. Aquest projecte té com a
objectiu cobrir les despeses en medicaments d'aquells pacients
que, per diferents motius socioeconòmics, no poden costejar-se
les despeses del tractament. Aquest projecte pretén, doncs,
assegurar-se que cap pacient hagi de renunciar al seu tractament
per manca de recursos econòmics. Actualment, aquest projecte es
troba actiu a la ciutat de Barcelona entre altes territoris com per
exemple Granollers i Lleida.

COM FUNCIONA?
- Els pacients que necessitin l'ajuda del Fons Social de Medicaments
hauran de dirigir-se als serveis de Treball Social del seu Centre
d'Atenció Primària. Després d'una entrevista amb el treballador social
del centre i haver lliurat una sèrie de documentació requerida pel
professional, l'equip de treball social del centre determinarà
l'adequació del pacient en el projecte, d'acord amb uns criteris
objectius determinats per endavant.
- Una vegada el pacient ha estat acceptat com a beneficiari del
projecte, el treballador social lliurarà un comprovant que el pacient
haurà de mostrar al farmacèutic.
- El pacient beneficiari haurà de dirigir-se a una de les farmàcies que
formen part del projecte Fons Social de Medicaments i lliurar les
receptes del metge del Centre de Salut juntament amb el comprovant
de Banc Farmacèutic.
- El farmacèutic lliurarà els medicaments al pacient beneficiari sense
cap càrrec econòmic d'aquells medicaments coberts pel Fons Social de
Medicaments.
- Banc Farmacèutic haurà de formalitzar posteriorment a la farmàcia el
cost dels medicaments dispensats arran d'aquest projecte.

CONTACTE
C/Sant Antoni Maria Claret, 167 , 08025 Barcelona
Tel: 93 321 02 44
Horari: Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00
E-mail: info@bancofarmaceutico.es
Pàgina Web: https://www.bancofarmaceutico.es/
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