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Nota de Premsa 

Kern Pharma col·labora amb Banco Farmacéutico 

per assistir al personal sanitari i centres d’acollida 

amb la participació de taxis solidaris 

Kern Pharma ha concretat una col·laboració amb Banco Farmacéutico, l’ONG de 

la farmàcia, per fer arribar material higiènic que pugui ajudar a les persones en 

centres d’acollida i suport alimentari energètic pel personal que està en primera 

línia d’assistència (sanitaris, personal d’atenció en residències de gent gran, etc.). 

La iniciativa és possible gràcies a la participació dels taxis solidaris sanitaris.   

El Laboratori farmacèutic Kern Pharma (Grupo InduKern) ha decidit col·laborar amb l’ONG 
Banco Farmacéutico fent donació de 70.000 unitats de tovalloletes humides i gel d’higiene 
íntima que es distribuirà a persones ingressades en centres d’acollida, i al personal femení que 
les atén. I més de 51.000 unitats de barretes energètiques per repartir al personal que està en 
primera línia d’atenció en l’emergència sanitària provocada pel COVID19, ja sia personal sanitari 
com personal assistencial en residències de gent gran o d’atenció a persones vulnerables, i fins 
i tot als mateixos taxistes que transporten el material.  

Segons el Departament de Responsabilitat Social Empresarial de Kern Pharma (del Grup 
InduKern), “és una manera de mostrar la nostra implicació com a grup davant de l’emergència 
sanitària que estem vivint, i estem orgullosos de poder col·laborar amb els nostres productes a 
qui està en primera línia d’atenció, i a les persones més desfavorides”.  

El projecte, desenvolupat per Jordi Bosch, Director de Relacions Institucionals de Banco 
Farmacéutico, articula el procés per fer arribar el material donat a residències, hospitals, centres 
d’acollida, etc. L’ONG assumeix la logística per la distribució, identifica les entitats i centres 
sanitaris interessats i coordinarà l’entrega amb la col·laboració dels taxis solidaris.  

Aquesta innovadora xarxa de distribució especialment ràpida i eficaç, correspon als taxis 
voluntaris sanitaris que coordina la Fundación del Taxi Siglo XXI, i l’Emissora Radio Taxi 033, 
que repartiran amb vehicles adaptats aquest material a Residències de gent gran a Madrid, a 
l’Hospital de Campanya de IFEMA, Hospitals a Catalunya, i espais habilitats per acollir persones 
sense sostre i indigents a Barcelona. La participació solidària dels taxis ha estat clau per poder 
disposar d’una xarxa de distribució adaptada i amb mobilitat autoritzada que faci arribar tot el 
material al seu destí final, malgrat la situació precària en la què es troben per les circumstàncies, 
i de l’escàs volum de trànsit autoritzat pel sector (només un 20% diari).  

“Oferim la nostra coordinació a tots els taxis solidaris sanitaris que, de forma altruista i solidària, 
ofereixen els seus serveis al personal sanitari per protegir-los en els seus desplaçaments; cobrint 



 

també el trasllat de material necessari per l’atenció mèdica (mascaretes, EPIS, components 
d’acoblament, etc.). Aquests taxis compten, també, amb una higienització certificada eficaç al 
90% durant 3 mesos per evitar possibles contagis, oferint així una seguretat afegida al taxista, 
personal i material sanitari que transportem”, afirma Juan Ramón Borrego, Director de Radio 
Taxi 033, de Barcelona. 

La col·laboració entre diferents agents socials (indústria, serveis i Tercer Sector) fa patent 
l’eficàcia i l’eficiència quan la implicació es fa per motius solidaris, posant en primer lloc l’atenció 
a les persones, i deixant de banda altres interessos particulars. En paraules de Jordi Bosch: “la 
donació de Kern Pharma i l’entrada dels taxis solidaris sanitaris, a favor del personal sanitari, i 
de les persones més vulnerables de la societat, és un gest més dels diferents projectes que Banco 
Farmacéutico està innovant aquestes setmanes, per fer arribar la nostra ajuda a una societat 
que reclama com mai la cooperació i el treball en equip davant d’un objectiu comú. Banco 
Farmacéutico aposta decididament per aquesta cultura col·laborativa i sumarem els nostres 
recursos humans, tecnològics i econòmics, com en aquest cas, als projectes que vulguin ajudar 
als més necessitats”.  

 

 

SI DESTIJA REBRE MÉS INFORMACIÓ 
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