L’ONG Banc Farmacèutic torna a recaptar fons contra la pobresa
farmacèutica amb els “Caramels que poden salvar vides”



La campanya de Caramels Solidaris que l’any passat va ser tot un èxit a les farmàcies
catalanes, torna per recaptar fons per fer front a la pobresa farmacèutica
Les farmàcies ja poden demanar els seus “Caramels que poden salvar vides” en forma de pots
de caramels sense sucre i sense gluten, trucant al 93.321.02.44 o escrivint a
info@bancofarmaceutico.es.

Una vegada més, Banc Farmacèutic endolça les farmàcies solidàries amb els seus pots de caramels
solidaris que recapten fons per destinar a la lluita contra la pobresa farmacèutica a través del projecte
Fons Social de Medicaments. S’ha posat en marxa una nova campanya de “Caramels que poden salvar
vides” que permetrà que moltes persones sense recursos de la nostra societat no hagin de renunciar als
medicaments receptats per no poder costejar-se’ls.
Banc Farmacèutic ha tornat a crear amb el patrocini de la Fundació Caixa d’Enginyers uns bots de
caramels elaborats sense gluten i sense sucre per a què tothom pugui participar en aquesta campanya
contra la pobresa farmacèutica. A més, aquesta campanya de productes solidaris torna a comptar amb la
logística de Fundación SEUR que s’encarregarà de què tothom qui vulgui participar rebi els caramels
solidaris a les portes de la seva farmàcia.
El Fons Social de Medicaments
Els diners que es recullin amb la venda dels bots de caramels solidaris es destinaran a lluitar contra la
pobresa farmacèutica a través del projecte Fons Social de Medicaments. Aquest projecte es va posar en
marxa a la ciutat de Barcelona el darrer mes de maig i en tant sols dos mesos compta amb 287
beneficiaris i 155 farmàcies participants. El projecte té l’objectiu de cobrir les aportacions econòmiques
en medicaments d’aquelles persones que no poden pagar-se’ls a la capital catalana i, en un futur, en
d’altres ciutats de l’Estat espanyol.
En col·laboració amb els centres de salut (CAPs), on els treballadors socials seleccionen els beneficiaris, i
les farmàcies participants, que dispensen sense cost els medicaments coberts pel Fons Social de
Medicaments; Banc Farmacèutic treballa per garantir el dret de tothom a accedir a la medicació
necessària.
Banc Farmacèutic
A més del Fons Social de Medicaments i d’altres projectes, l’ONG Banc Farmacèutic organitza anualment
la Jornada de Recollida de Medicaments en diferents punts d’Espanya gràcies a l’estreta col·laboració
amb organitzacions de voluntariat, farmàcies, entitats assistencials, ciutadania i empreses del sector
farmacèutic. Els medicaments recollits en la Jornada de Recollida de Medicaments no són usats sinó que
són comprats pels ciutadans el mateix dia de la Jornada. Només es recullen aquells medicaments que les
entitats assistencials han sol·licitat prèviament, d’aquesta manera es focalitzen els esforços en cobrir
necessitats reals i concretes de les persones sense recursos. En la darrera edició, gràcies a un gran èxit de
participació es va recaptar el 80% dels 35.000 medicaments que les entitats requerien, amb valor de
114.000 euros.
Fundació Caixa d’Enginyers
La campanya “Caramels que poden salvar vides” és possible gràcies al patrocini de la Fundació Caixa
d’Enginyers que, creada al 2011, es defineix com l’expressió de la vocació de responsabilitat social
corporativa de Caixa d’Enginyers. La institució té la missió d’establir relacions fonamentades en l’ètica, el

compromís i la confiança, que permetin aportar un valor sostenible a les comunitats professionals; i
contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i la societat en conjunt.

Fundación SEUR
Fundación SEUR contribueix des de 2004 a l’impuls de projectes solidaris amb l’objectiu de millorar
l’entorn on SEUR desenvolupa la seva activitat. La logística solidària a favor dels més necessitats i, en
concret, a favor de la infancia, és un dels pilars claus dins la seva estrategia de recolzament a la
comunitat.
Gràcies a la col·laboració i solidaritat de l’equip SEUR, format per més de 6.300 professionals, s’ha
aconseguit donar més de 1.300.000 euros a fins humanitaris dirigits a un total de 11.825 beneficiaris.
Una de les iniciatives més importants, “Taps per una nova vida”, està centrada a recollir taps de plàstic
amb l’objectiu de cobrir les despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat Social de nens amb
malalties greus o per facilitar l’accés a complements ortopèdics a aquells altres que no tenen recursos,
aconseguint que a dia d’avui, més de 95 nens ja comptin amb aquesta ajuda.
INFORMACIÓ PER A MITJANS
Els mitjans que ho desitgin poden sol·licitar entrevistes amb representants del Banc Farmacèutic o
farmàcies col·laboradores. Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres per telèfon o email i consultar la nostra web www.bancofarmaceutico.es
Maria Vázquez, 637 634 587
comunicacion@bancofarmaceutico.es

