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BANC FARMACÈUTIC
Qui som?
El Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre coneguda com – l’ONG de la farmàcia – que
neix per a donar resposta a la necessitat de medicaments de les persones més desfavorides de la
nostra societat.

El nostre objectiu és fer front a la creixent problemàtica social de l'anomena't Quart Món, persones de
la nostra societat que no tenen recursos econòmics per a comprar els medicaments que necessiten.
L’any 2014 l’Associació va ser declarada Associació d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior.
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BANC FARMACÈUTIC
Els nostres principis corporatius
De persona a persona:
La nostra activitat solidària va dirigida a les
persones a través de les persones perquè
compartint les necessitat es comparteixi el sentit
de la vida. D’aquesta experiència participen tant
les persones que reben l’ajuda com els voluntaris
que entreguen el seu temps lliure, els
farmacèutics que aporten la seva professionalitat
o els ciutadans que compren algun medicament
per a les persones més vulnerables de la nostra
societat.

Educació en la gratuïtat:
La nostra activitat solidària contribueix a
transmetre el concepte de gratuïtat com un
element necessari per una societat més justa. El
terme gratuïtat s’identifica amb la paraula do, que
significa donar sense esperar res a canvi.
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CONTEXT FARMACÈUTIC
Novetats en la cobertura de la sanitat
La situació econòmica d’Espanya obliga al govern a aplicar mesures d’austeritat en el sector sanitari
que provoquen una situació de major pressió social sobre els col·lectius amb més risc d’exclusió social:

Cobertura de la Tarjeta
Sanitaria

Medicaments sense
finançament públic

Copagament i euro per
recepta

Es calcula que uns 500.000
immigrants en situació irregular que viuen a Espanya es
quedaran sense la possibilitat
de disposar d’assistència
sanitària degut a la modificació de la Llei del Sistema
Nacional de Salut.

A partir de l’1 de setembre
del 2012 la llista de medicaments sense finançament ha
incrementat en 417 fàrmacs
d’us molt freqüent que
passen a no estar coberts per
la Seguretat Social.

L’1 de Juliol de 2012 s’amplia el
copagament de la recepta
sanitària als pensionistes. En
algunes
comunitats
s’ha
imposat la taxa de l’euro per
recepta
encara
que
en
l’actualitat està en suspensió
cautelar a l’espera de la decisió
del Tribunal Constitucional.
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NECESSITAT ASSISTENCIAL
A qui ajudem?
Des del Banc Farmacèutic col·laborem amb Entitats Assistencials que ajuden a les persones en risc
d’exclusió social o pobresa. Durant el 2012 hem rebut una petició d’ajuda per a més de 40.000
persones en situació de necessitat dins dels següents col·lectius:

Sense sostre

Drogodependents

Malalts psíquics

Gent gran

Famílies i nadons

Immigrants

En total, el Banc Farmacèutic col·labora amb 50 projectes repartits per Catalunya i més de 80
projectes en la totalitat de la geografia espanyola. On destaquen:
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RECOLLIDA DE MEDICAMENTS
La Campanya
La Jornada Recollida de Medicaments és una
campanya on el ciutadà ajuda a una entitat
assistencial a través de la compra d’un
medicament a la farmàcia.

Àmbit d’actuació
Els medicaments comprats pels ciutadans són
destinats a persones necessitades de la
mateixa ciutat ateses en entitats assistencials,
sempre de la pròpia localitat.

El voluntari
Durant la Jornada de Recollida de
Medicaments, voluntaris informen als clients
que entren a les farmàcies sobre quina entitat
rebrà els medicaments i quins medicaments es
poden comprar.

Els medicaments
Els medicaments els sol·liciten els responsables
sanitaris de les entitats per a les que es realitza
la campanya. Ells són els qui atenen a les
persones sense recursos.
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Por disposicions legals de la sanitat espanyola i europea, en la
campanya no es permet la recuperació de medicaments que han
estat venuts prèviament.

RECOLLIDA DE MEDICAMENTS
Testimonis
‘El fet de que hi hagi certes cobertures socials és fruit d’un nivell
social més desenvolupat; les necessitats humanes són igualment
altes i sempre es troben persones que queden desprotegides.
Iniciatives com aquesta van per davant de les previsions que es
puguin realitzar des dels organismes.’ (Francesc, farmacèutic)

‘El Banc Farmacèutic ens ha permès reduir una despesa
important en medicaments que, d’una altra manera,
hauríem d’assumir nosaltres per poder atendre a les
persones sense recursos econòmics que arriben al nostre
centre’.
(Eduard, responsable entitat assistencial Lluisa Marillach)

‘Participar com a voluntari va ser la possibilitat
d’oferir el meu temps gratuïtament i l’oportunitat de
comprendre que la vida és per a donar-la.’
(Albert, voluntari)
‘La farmàcia en la que vaig participar com a voluntari
estava situada en un barri de gent molt humil. Però va
arribar el primer ‘vull participar’, després el segon… Són
gestos de gratuïtat que commouen.’
(María, voluntària)

‘El vertader protagonista és el ciutadà, perquè és
el que decideix ajudar. El farmacèutic aporta el
seu petit gra de sorra.’
(David, farmacèutic)
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RECOLLIDA DE MEDICAMENTS
Nombre de persones ateses gràcies a la Jornada
de Recollida de Medicaments
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RECOLLIDA DE MEDICAMENTS
Localització
Aquestes són algunes de les localitats solidaries en les que s’ha desenvolupat la Jornada de Recollida
de Medicaments al febrer del 2014. Any rere any, més localitats de tota Catalunya i Espanya es posen
en contacte amb nosaltres per mirar de millorar la vida d’aquells que no disposen de recursos.

Barcelona

Madrid

Girona

Sevilla

LLeida

Hospitalet del LLobregat

Sabadell

Tarragona/Reus

Sant Cugat del Vallès

Getafe/Fuenlabrada

Altres poblacions
Alcalá de Henares Montgat
Alcobendas
Montmeló
Alcorcón
Montornès
Altafulla
Móstoles
Amer
Motril
Argentona
Olot
Armilla
Osuna
Badalona
Otura
Banyoles
Palafrugell
Barcelona
Palamós
Batea
Pineda de Mar
Benalúa
Pinos Puente
Berga
Pozuelo de Alarcón
Bisbal d'Empordà Prat de Llobregat
Blanes
Premià de Mar
Cardedeu
Rincón de la Victoria
Carmona
Ripoll
Cassà de la Selva Riudellots
Castelldefels
Roses
Castelló d'Empúries Rozas de Madrid
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5è ANIVERSARI
Celebració
El passat 19 de setembre del 2013 el Banc
Farmacèutic va celebrar el seu 5è aniversari al
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona on va tenir
lloc una taula rodona amb representants del món
de la salut. Citant a institucions, entitats
assistencials, farmacèutics i membres de la
indústria farmacèutica..
L’esdeveniment va tenir una gran afluència de
públic i va comptar amb personalitats destacades
del món sanitari.

Ponents de la taula rodona

Felipe Hortelano
Director General
Angelini Farmacèutica
S. A.
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Francesc Plà
Vicepresident
Col·legi Oficial de
Farmacèutics de
Barcelona

Boi Ruiz
Conseller de Salut
Generalitat de
Catalunya

Carlos Guerrero
Director
Banc Farmacèutic

Jordi Roglà
Director
Càritas Diocesana
Barcelona

5è ANIVERSARI
Trajectòria
En aquests 5 anys de trajectòria, el Banc
Farmacèutic s’ha posicionat com un
element aglutinador de diferents agents
que intervenen en la salut de la societat
i intenten buscar, mitjançant la
col·laboració mútua, el poder assistir a
les persones amb més dificultats socials i
econòmiques.

LABORATORIS

INSTITUCIONS

FARMACÈUTICS

Coordinació cap al futur
ENTITATS
ASSISTENCIALS

En el futur, pretenem seguir mantenint
el caràcter universal i d’ajuda allí on sigui
necessari mitjançant el diàleg constant
amb els agents que conformen la
societat civil.
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INFARMA
El congrés dels farmacèutics
Un cop més, hem estat presents a INFARMA.
Aquest congrés és un gran punt de trobada amb
laboratoris i farmacèutics. També hem aprofitat
l'avinentesa per trobar-nos amb els col·legis de
farmacèutics de Madrid i Barcelona per
compartir els nous projectes en els que estem
treballant.
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Han estat molts els amics i farmacèutics ja
col·laboradors els que s’han apropat al nostre
estand, però també nous voluntaris i gent
interessada en obrir una nova seu a la seva ciutat
(Saragossa, Tenerife) i fer arribar l’associació
arreu del territori espanyol.

CAMPANYA DE NADAL
Al costat de qui vol ajudar
El passat mes de desembre del 2012, les farmàcies ecocèutics van col·laborar amb una campanya de
Nadal a favor del Banc Farmacèutic.
Es van posar a la venda uns barrets de Pare Noel per recollir fons que han permès al Banc Farmacèutic
poder estar present durant aquestes dates tan significatives al costat dels més necessitats.
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DADES D’AJUDA
Magnitud de l’actuació
Impacte econòmic de la Jornada de Recollida de Medicaments del 8 de febrer del 2014.

Núm.
Entitats (90)

Núm.
Farmàcies
(447)

Persones
assistides
(35.000)

Valor dels
medicaments
(70.000€)

Núm.
voluntaris
(620)

Medicaments
recollits
(22.000)

Nombre de farmàcies col·laboradores per províncies
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EQUIP HUMÀ
Persones
El Banc Farmacèutic el formem, per sobre de tot, persones que sustenten i donen cos a aquesta
iniciativa. Esperem que puguem seguir creixent els rostres de qui fan possible que l’activitat del Banc
Farmacèutic tiri endavant any rere any.

Álex

Valentín

Anna

Carlos

Josep M.

Maria

Josep

Gerard

Mercè

Sylvia

Mònica

Lolo

Montse

Jordi

Xavier
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CONTACTE I AGRAÏMENTS
Contacte
La nostra presència, any rere any, és major en el territori català i a tot l’estat espanyol. Estem oberts a
col·laboracions i obertures de noves localitats allí on hi hagi necessitat. El Banc Farmacèutic vol anar de
la mà d’organitzacions que comparteixin els mateixos valors, és fonamental per gaudir d’una relació
sòlida orientada a l'ajuda dels més desafavorits.

Informació de contacte:

93 - 321 02 44
info@bancofarmaceutico.es
Agraïments
El Banc Farmacèutic compta, dins de la indústria
farmacèutica, amb Angelini com a patrocinador
principal sense l’ajuda del qual, l’impacte a la
societat es veuria molt reduït.

Tant Angelini com altres empreses i institucions,
col·laboren també amb l’aportació de
voluntaris, serveis logístics, difusió de l’activitat i
d’altres serveis.

Patrocinador preferent:

Col·laboradors:
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