La sisena Jornada de Recollida de Medicaments ajudarà més de 90.000
persones en risc d’exclusió social
El risc d’exclusió social a Espanya s’ha disparat a causa de la crisi econòmica i afecta
ja més de 12 milions de persones, un creixement sis vegades més ràpid que el de la
mitjana de la Unió Europea. El percentatge de població espanyola en risc de pobresa ha
passat del 22,9% del total al 2008 al 27% l’any 2011, segons ha informat recentment
l’Eurosat (organisme d’estadístiques europees). Aquestes xifres representen un
increment de 4,1 punts percentuals en quatre anys.
Les noves regulacions del sector, l’euro per recepta i la retirada de subvencions afecten
especialment la ciutadania que disposa de pocs recursos econòmics i es troben en una
situació precària.
Jornada de Recollida de medicaments: #alafarmaciael9F
Davant d’aquestes xifres alarmats, es fa cada vegada més essencial ajudar a cobrir les
necessitats de medicaments de les persones més pobres de la nostra societat. Per aquest
motiu, la ONG Banc Farmacèutic organitza el proper 9 de febrer la Jornada de
Recollida de Medicaments que, amb l’ajuda de la participació ciutadana vol aconseguir
els 30.000 medicaments que han sol·licitat més de 80 entitats assistencials de tota
Espanya com Càritas o la Creu Roja.
Per aconseguir aquest objectiu, el Banc Farmacèutic fa una crida a la ciutadania per
col·laborar en la iniciativa que tindrà lloc simultàniament a Barcelona, Tarragona,
Girona, Lleida, Madrid i Sevilla el dissabte 9 de febrer amb el lema “DÓNA UN
MEDICAMENT A QUI HO NECESSITA”.
Hi participaran 600 voluntaris d’arreu d’Espanya, a Barcelona encara en falten 80.
Amb el hashtag #alafarmaciael9F es vol donar la major difusió possible a la iniciativa
per arribar al major número de ciutadans.
Els interessats poden inscriure’s a la web www.bancofarmaceutico.es.

Protagonistes de la cita del 9 de febrer
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.

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 90.000 persones en risc d’exclusió social i pobresa: el Quart Món.
Això ha sigut possible gràcies a l’estreta col·laboració amb organitzacions de
voluntariat, distribuïdores farmacèutiques, i entitats financeres i farmacèutiques entre
les que destaca Angelini i la seva labor d’implicació com a patrocinador principal del
Banc Farmacèutic.
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.

INFORMACIÓ PER A MITJANS
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
Es possible acordar una gravació prèvia al dia de la jornada.
** Preguem confirmeu assistència per una millor atenció
Segueix el llistat de les farmàcies on us atendrem el dia 9 de febrer:
-

Barcelona:
Sabadell:
Girona:
Madrid:
Sevilla:
Tarragona:

Andrea Cabrera, 635 24 57 06
andrea@apuntcomunicacio.com

Adelaida Franquesa. c/ Provença, 156
Garrell&Soler. c/ Borrás, 8
Rafel Vila Surribas. c/ Francesc Siurana, 25
Inmaculada Rico Gómez. Avda de Bruselas, 66
Farmacia Ciencias. c/ Ciencias, 18
F J Cogul Ardèvol. c/Cristofor Colom 23

Martin Zaragüeta, 660 24 80 26
martin@apuntcomunicacio.com

#alafarmaciael9F

