
Arrenca la campanya de captació de voluntaris  
per a la 6a Jornada de Recollida de Medicaments  
 
El Banc Farmacèutic cerca 500 voluntaris per a participar en la Jornada que tindrà lloc 
simultàniament a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Madrid i Sevilla el 9 de febrer 
amb el lema “DÓNA UN MEDICAMENT A QUI HO NECESSITA” 
 
L’objectiu és que gràcies a la participació ciutadana s’aconsegueixin els més de 
30.000 medicaments que han sol·licitat unes 80 entitats assistencials de casa nostra 
com ara la Fundació Surt, Arrels o La Creu Roja. 

 
L’ONG Banc Farmacèutic porta cinc anys treballant perquè les entitats assistencials de 
Catalunya i Espanya rebin tots els medicaments que necessiten. Cada any se’n beneficien més 
de 20.000 persones en risc d’exclusió social i pobresa: l’anomena’t Quart Món.  
 
Enguany, prop de 500 voluntaris es distribuiran entre les més de 200 farmàcies col·laboradores 
per incentivar als ciutadans que hi entrin a comprar els medicaments que es faran arribar de 
manera desinteressada a aquestes 80 organitzacions. 
 
Els interessats en participar en la 6ª Jornada de Medicaments del Banc Farmacèutic, siguin 
voluntaris o farmàcies, poden inscriure’s omplint el formulari que trobaran a la web 
www.bancofarmaceutico.es. 
 
L’any passat es van recollir medicaments per valor 33.500 €, un 50 % més que en la Jornada 
anterior. Per aquest 2013, el Banc Farmacèutic espera que la solidaritat torni a guanyar a la 
crisi i poder incrementar de nou aquestes xifres.   
 
Els protagonistes que participaran el dia de la Jornada són els següents:  

1. El voluntari, que informa al ciutadà i el convida a participar en la iniciativa mitjançant un 

fulletó informatiu. 

2. El ciutadà, que entra a la farmàcia i decideix comprar algun dels medicaments que necessita 

l’entitat assistencial destinatària. 

3. El farmacèutic, que indica al ciutadà els medicaments que pot comprar. 

4. L’entitat assistencial, que rep els medicaments comprats pels ciutadans a través del Banc 

Farmacèutic. 

5. La persona assistida per l’entitat assistencial, que rep gratuïtament els medicaments recollits 

que necessita i que no pot comprar. 

 

 
INFORMACIÓ PER A MITJANS  
Adjuntem dossier i nota de premsa. Els mitjans que ho desitgin poden sol·licitar entrevistes 
amb representants del Banc Farmacèutic, farmàcies col·laboradores o entitats assistencials 
associades. Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres per telèfon o e-mail i 
consultar la nostra web www.bancofarmaceutico.es 
 
Andrea Cabrera, 635 24 57 06                                       Martin Zaragüeta, 660 24 80 26       
andrea@apuntcomunicacio.com                                  martin@apuntcomunicacio.com 
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