Ferrer donarà llet en pols Novalac per contribuir a la nutrició de 1200
infants en situació de pobresa i exclusió social


Ferrer farà arribar directament formules infantils de continuació
Novalac, a les entitats assistencials amb les quals treballa l’ONG
Banc Farmacèutic arreu d’Espanya.



En conjunt, aquestes entitats assistencials treballen amb 1.200
nadons amb mancances alimentàries.

El grup farmacèutic Ferrer ha formalitzat la donació de llaunes de llet en pols Novalac
amb l’objectiu d’ajudar a famílies i infants en situació de pobresa i risc d’exclusió
social.
L’aliment entregat cobrirà durant tres mesos les necessitats anuals de llet expressades
per les entitats assistencials amb les quals col·labora l’ONG Banc Farmacèutic arreu
d’Espanya i que en conjunt atenen 1.200 nadons.
Algunes de les entitats beneficiades són: Fundación Madrina, Fundació Concepció
Juvanteny, Karibú, escola bressol Nen Jesús, Filles de la Caritat, ProVida, Obra Social
Ascensión Sánchez, Llar de Santa Isabel o Red Madre.

Augmenta la pobresa infantil a Catalunya i Espanya
El darrer informe sobre la situació de la pobresa infantil a Espanya publicat per Unicef
evidencia un augment del 10% dels menors afectats respecte l’any 2008. Aquesta xifra
es tradueix en més de 2,2 milions d’infants vivint sota el llindar de la pobresa al nostre
país. Així mateix, l’Ajuntament de Barcelona ha detectat darrerament prop de 3.000
escolars amb problemes de malnutrició només a les escoles de la capital catalana.
Precisament, la donació de Ferrer i la labor del Banc Farmacèutic vol ajudar a
combatre la complicada situació de crisi que afecta als infants del nostre país.
L’ONG Banc Farmacèutic
L’ONG Banc Farmacèutic porta cinc anys treballant perquè les entitats assistencials
del nostre país rebin tots els medicaments que necessiten. Entre d’altres, anualment
organitza una Jornada de Recollida de Medicaments gràcies a l’estreta col·laboració
amb organitzacions de voluntariat, farmàcies, farmacèutiques i el patrocini d’Angelini.
Aquest 2013, s’han recaptat 16.658 medicaments per valor de 60.283 euros que
serviran per atendre més de 90.000 persones en risc de pobresa i d’exclusió social.
Per a qualsevol informació sobre les activitats presents i de futur podeu entrar a la
pàgina www.bancofarmaceutico.es o seguir-nos via Twitter o Facebook.

Ferrer
Ferrer és una empresa farmacèutica internacional amb seu a Barcelona i presència a
més de 90 països que contribueix a millorar la salut i la qualitat de vida de les
persones mitjançant els sectors farmacèutic, sanitari, de química fina i alimentari.

Ferrer comercialitza les fórmules de Nutrició Infantil Novalac, que van crear-se fa 12
anys amb l’objectiu d’adaptar-se a les diferents característiques i necessitats
nutricionals de cada infant, tenint en compte els principals problemes digestius dels
lactants. Actualment, les formules infantils Novalac es distribueixen en més de 30
països dels cinc continents.
“La llet materna és el millor aliment pel lactant segons la OMS i la UNICEF”
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. Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres per
telèfon o e-mail o visitar la nostra web, www.bancfarmaceutic.cat
Andrea Cabrera, 635 24 57 06
andrea@apuntcomunicacio.com

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

