
 
 
 
 
 

 
Segons el Baròmetre Sanitari CIS 2017, un 3,6% dels enquestats a Madrid van deixar de prendre medicació per 

motius econòmics.  

 

 
BANCO FARMACÉUTICO TANCA UN CONVENI AMB EL SERVICIO  

MADRILEÑO DE SALUD PER PALIAR LA POBRESA FARMACÈUTICA 
A MADRID 

 
• 7 centres de salut de la capital seran els primers en implantar el Fons Social de 

Medicaments en la Comunitat Autònoma de Madrid. 
 

• Des de l’inici, el Fons Social de Medicaments de Banco Farmacéutico ha donat ajuda a 
més de 4.700 persones por un valor de 650.000€. 

 
 
Barcelona, 28 d’Octubre de 2019. El passat 13 de Maig, l’entitat sanitària Banco Farmacéutico va 
tancar el conveni amb el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que, sumat al firmat amb el Col·legi 
Oficial de Farmacèutics de Madrid, marquen l’inici a la prova pilot del Fons Social de Medicaments a 
set centres de salut de la capital. Això suposa el punt de partida per més tard ampliar aquesta prova a 
tota una direcció assistencial del sud-est madrileny.  
 
Segons les dades d’accés a medicaments, el Baròmetre Sanitari CIS 2017 va revelar que un 3,6% dels 
enquestats a Madrid, contra un 4,7% a nivell nacional, havia deixar de prendre algun tractament 
subjecte a prescripció mèdica en els darrers 12 mesos a causa de l’escassetat de recursos econòmics. 
Aquestes dades ofereixen l’estimació de que, durant 2017, 234.000 persones a la Comunitat de Madrid 
es trobaven en situació de pobresa farmacèutica, que en la seva vessant més greu pot dur a aquells 
que la pateixen a haver d’escollir entre menjar o medicar-se.  
 
D’aquesta xifra, aquelles persones que pateixen malalties cròniques i la situació sòcio-econòmica dels 
quals els dificulta finançar els seus medicaments, són les que conforme la població objecte del Fons 
Social de Medicaments recentment implementat. “La pobresa farmacèutica és la gran desconeguda de 
totes les que afecten les persones en situació de vulnerabilitat. És vergonyant i, per tant, silenciosa. 
Per això, des de Banco Farmacéutico treballem per visibilitzar aquesta realitat, i per ajudar a les 
persones que la pateixen mitjançant un circuit en el qual intervenim conjuntament el SERMAS, les 
farmàcies i Banco Farmacéutico, i evitar així que la persona vulnerable acabi en l’exclusió social”, 
comenta Homero Val, responsable del FSM al nostre país.  
 
Per afrontar aquesta necessitat neix el projecte Fons Social de Medicaments de la ONG de la farmàcia, 
l’Associació Banco Farmacéutico, una iniciativa pionera al nostre país que té com a objectiu cobrir les 
despeses en medicaments d’aquells pacients que, per motius sòcio-econòmics, no poden assumir el 
cost dels tractaments prescrits pel metge. El projecte de Banco Farmacéutico, que l’any passat va donar 
ajudes a més de 2.200 persones, pagant medicació per valor de més de 180.000€, arriba ara a Madrid 
per donar cobertura a aquells ciutadans en situació de pobresa farmacèutica i permetre que puguin 
pagar-se tractaments inicialment durant els 6 primers mesos, període inicial del pla de medicació, el 
qual pot ser renovat per la treballadora social del centre de salut si es donen les condicions per fer-ho. 



“El projecte està implantat a Barcelona i municipis de l’àrea metropolitana i a Saragossa, ciutat i 
província. Durant 2019 ens hem estès a Lleida, ciutat i província i Madrid capital. I confiem arribar a 
Tarragona, Girona, Osca i Terol, i també arribar a Andalusia, començant per Màlaga, abans d’acabar 
l’any”, comenta Jordi Bosch, Director de Relacions Institucionals de Banco Farmacéutico.  
 
Sobre Banco Farmacéutico 
 
Banco Farmacéutico és una associació sense afany de lucre constituïda a Espanya l’any 2007, que 
neix per afavorir la inclusió social de les persones mitjançant la millora de la seva salut. Els professionals 
que formen part de la ONG dediquen el seu temps i capacitat a combatre la creixent problemàtica 
sanitària de les persones més vulnerables i en risc d’exclusió social. 
 
La ONG de la farmàcia està inscrita en el Registre Nacional d’Associacions des del 2007 i ha sigut 
declarada Entitat d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior en el 2013. Un reconeixement que atorga el 
Govern d’Espanya per la tasca social que Banco Farmacéutico porta realitzant a favor dels més 
desfavorits del nostre país.   
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