
 
8 de febrer: la 7ª Jornada de Recollida de 
Medicaments ajudarà més de 30.000 persones  
 

Per a fer front a les alarmants xifres de persones en risc d’exclusió social que la crisi econòmica està 
deixant a Espanya, l’ONG Banc Farmacèutic organitza la setena Jornada de Recollida de Medicaments 
el proper dissabte 8 de febrer. L’objectiu és aconseguir 900 voluntaris per a recollir els més de 30.000 
medicaments sense prescripció mèdica sol·licitats per 90 entitats assistencials de tota Espanya com 
ara Cáritas o Creu Roja. 
 
Atès l’èxit de jornades anteriors, aquest any són 450 farmàcies les que s’han adherit a la campanya 
(un 33% més que el 2013) i s’hi han sumat les províncies de Granada, Málaga i Badajoz a les sis que ja 
hi van participar l’any passat (Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Sevilla) 
 

Els voluntaris interessats en participar-hi, poden inscriure’s a la web www.bancofarmaceutico.es 

 
L’ONG Banc Farmacèutic ja fa set anys que treballa amb l’objectiu que les entitats assistencials del nostre país rebin els 
medicaments que requereixen per atendre persones en risc de pobresa i exclusió social: persones sense sostre, famílies amb nens, 
persones grans, drogodependents o malalts psíquics entre d’altres. 
 
Amb el lema “DÓNA UN MEDICAMENT A QUI HO NECESSITA” aquest any s’espera que 900 voluntaris de tota Espanya  animin a la 
ciutadania a comprar els milers de medicaments sense prescripció mèdica sol·licitats per 90 entitats a tot l’Estat com Cáritas o la 
Creu Roja. 
 
Entre els medicaments més sol·licitats destaquen antisèptics i desinfectants, analgèsics, productes per al refredat, antiinflamatoris, 
laxants i alguns productes de parafarmàcia com termòmetres, locions per a pells atòpiques o apòsits. 
 
És important destacar que únicament es recullen els medicaments que les entitats assistencials han sol·licitat prèviament, ja que 
d’aquesta manera es focalitzen els esforços a cobrir necessitats reals i concretes de persones sense recursos. 
 
En compliment de la legislació vigent, els medicaments que es recullen no són usats sinó que són comprats pels ciutadans a les 
farmàcies que participen a la Jornada.  
 
Tot i la delicada situació de crisi que està travessant el col·lectiu de farmàcies, enguany, la Jornada preveu mobilitzar més 
farmàcies i voluntaris que l'any passat. Això ha estat possible gràcies a l'estreta col·laboració any rere any amb organitzacions de 
voluntariat, farmàcies, distribuïdores i empreses farmacèutiques, entre les quals destaca Angelini Farmacèutica per la seva 
implicació en el projecte. Felipe Hortelano, director general d'Angelini Farmacèutica, subratlla que "la nostra empresa està 
compromesa amb la societat per millorar la qualitat de vida de tots aquells que la componen, especialment amb aquells que es 
troben en situació d'exclusió social i pobresa". 

 

INFORMACIÓ PER A MITJANS  

Els mitjans que ho desitgin poden sol·licitar imatges o entrevistes amb els representants del Banc Farmacèutic, les farmàcies 

col·laboradores o les entitats assistencials associades.  

El dia de la Jornada atendrem als mitjans a la següent farmàcia de Barcelona: 

Farmàcia Puig de Dou, carrer Mallorca, 468. Recolliran els medicaments demanats per l’entitat: CAS CREU ROJA. 

 Per les altres províncies consultar el llistat que segueix. No dubteu en contactar amb nosaltres.  

Andrea Cabrera, 635 24 57 06                                      Martin Zaragüeta, 660 24 80 26 

andrea@apuntcomunicacio.com                                martin@apuntcomunicacio.com 

 
 
 
 
 
 
 

Patrocinat per: 

http://www.bancofarmaceutico.es/
mailto:martin@apuntcomunicacio.com


• Barcelona: 
Farmàcia Puig de Dou, Mallorca, 468.  
Telèfon 932329456.  
Titular: Maria de Queralt.  
Recolliran els medicaments demanats per l’entitat: CAS 
CREU ROJA. 
 
• Girona: 
Farmàcia Folch Camps, av. Jaume 1, 61.  
Telèfon: 972214511 
Titular: Francesc Folch Camos.  
Recolliran els medicaments demanats per l’entitat 
Associació Dentistes Solidaris Girona. 
 
• Tarragona: 
Farmàcia Antonio Salazar Echavarría, Cos del Bou, 2. 
Telèfon: 977231631.  
Titular: Antonio Salazar Echavarría. Recolliran els 
medicaments demanats per l’entitat Tarraco x la vida. 
 
• Lleida: 
Farmàcia Sabaté, C/HOSTALDE LA BORDETA Nº 2 
Telèfon: 973201892 
Titular: Carmen de Villalonga.  
Recolliran els medicaments demanats per l’entitat 
Fundació Privada Aspros. 
 

• Madrid: 
Farmacia García Monescillo, Lucía. San Bernardo, 112. 
Telèfon 914473082 
Titular: Lucía García Monescillo. Recolliran els 
medicaments demanats per l’entitat: KARIBU. 
 
• Málaga: 
Farmàcia Maria Jose Mata Lastres, Sierra de las Nieves, 
22, Rincón de la Victoria (Málaga) 
Telefono: 952970087            
Titular: Maria Jose Mata Lastres 
Recolliran els medicaments demanats per l’entitat 
AMAPPACE. 
 
• Sevilla: 
Farmàcia Ciencias18, Avda las Ciencias, 18. 
Telèfon: 954409657     
Titular: Macarena Perez Ruiz. Recolliran els 
medicaments demanats per l’entitat Fundación Nueva 
Tierra. 
 
• Granada: 
Farmàcia Ruiz Valero, Plaza de Gracia, 8.  
Telèfon: 958264145            
Titular: Jaime Ruiz Valero. Recolliran els medicaments 
demanats per l’entitat Proyecto Hombre Granada 
 
• Badajoz: 
Farmacia Perez y Perez S.C. Cercantes, 6. Zafra 
(Badajoz) 
Telèfon: 924550003 
Titular: Monica Pérez-Zaballos Guillén.  
Recolliran els medicaments demanats per l’entitat Zafra 
Solidaria. 
 

 

 


