
 

 

Nota de Premsa 

Angelini renova la seva confiança en Banco 

Farmacéutico un any més  

La col·laboració amb la ONG de farmàcies afavorirà la inclusió social d’aquelles 

persones en situació de desigualtat en l’accés als medicaments. Una realitat a la 

què Angelini Farmacéutica vol fer front recolzant la tasca de Banco Farmacéutico 

per novè any consecutiu.  

Acaba l’any 2019, i ens deixa un balanç excessivament elevat de persones i famílies al fil de 
l’exclusió social. Una de les causes està en la dificultat per sostenir tractaments prescrits per 
facultatius de la Sanitat Pública per motius econòmics. La dada l’aporta l’últim Baròmetre 
Sanitari del CIS 2019, que recull que el 3% de la població espanyola no va poder seguir els 
esmentats tractaments per falta de recursos. El tant per cent varia segons les Comunitats 
Autònomes, però la pobresa farmacèutica es resisteix a ser eradicada malgrat tot.  

Banco Farmacéutico lluita per visibilitzar aquesta realitat i troba, un anys més, el comprimís 
d’Angelini Farmacéutica per sostenir els esforços de la ONG en la seva tasca per atendre les 
persones que més ho necessiten a esquivar l’ombra de l’exclusió social i afavorir la millora de la 
seva salut.  

La ONG Banco Farmacéutico està treballant des de 2007 per ajudar a les persones sense 
recursos i en situació de vulnerabilitat en les seves necessitats de medicaments. Aquesta tasca 
es concentra en 3 grans projectes: la Campanya de Medicaments Solidaris, el Fons Social de 
Medicaments i l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica.  

El programa Fons Social de Medicaments s’està consolidant com un mitjà eficaç per vehicular 
l’atenció a les persones vulnerables, amb la participació dels Centres de Salut d’Atenció Primària. 
Aquests identifiques aquelles persones susceptibles de rebre una prestació que els cobreixi la 
despesa en medicaments, i que compta també amb la implicació de les farmàcies adherides en 
aquesta acció solidària. Els beneficiaris de Banco Farmacéutico veuen així coberta la part 
d’aportació del copagament al què no poden fer front. Tot això gràcies als donatius d’empreses 
i col·laboradors, entre els que està Angelini Farmacéutica, per novè any consecutiu.  

Per una altra part, Angelini recolzarà també la posta en marxa de l’Observatori de la Pobresa 
Farmacèutica (OPF), nascut com a iniciativa de la ONG. L’Observatori és un punt de trobada 
científic i multi-disciplinar especialitzat en la gestió del coneixement sobre la pobresa 
farmacèutica, format per professionals de diferents especialitats compromesos en analitzar i 
donar a conèixer el perfil de les persones que pateixen la pobresa farmacèutica, és a dir, 
d’aquelles que no tenen recursos per pagar els medicaments que necessiten.  



 

Com explica Toni Salgado, Market Access Iberian Director d’Angelini Farmacéutica, “un any més 
hem decidit recolzar a Banco Farmacéutico per la seva labor continuada de desenvolupar accions 
que ajudin a pal·liar la pobresa farmacèutica i a situar aquest problema en el centre del debat 
públic. El nostre programa de Responsabilitat Social Corporativa té com a objectiu ajudar a 
aquelles entitats i associacions que, com Banco Farmacéutico, lluiten per eradicar l’exclusió 
social i treballen per tal que totes les persones puguin accedir als medicaments que necessiten”.  

I, en paraules d’Àlex Brenchat, president de Banco Farmacéutico: “Ens trobem amb persones 
que no poden assumir el cost de la seva medicació per motius econòmics, no podent accedir a un 
bé necessari per la seva salut. A Banco Farmacéutico, posem en el centre de la nostra acció 
solidària a la persona, en la què convergeixen totes les mirades i l’atenció per respondre a la seva 
necessitat. Amb el desig compartit per part de les institucions públiques i empreses 
col·laboradores d’ajudar a que ningú romangui sense la medicació que necessita, fem possible 
una experiència d’estima vers els demés que genera iniciatives solidàries i de gratuïtat amb el fi 
d’ajudar les persones a sortir de la situació de vulnerabilitat”.  
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