
 

Barcelona, 31/03/2020 

Nota de Premsa 

Reale Seguros acorda la seva col·laboració amb 

Banco Farmacéutico per atendre gent gran amb 

difícil accés als medicaments 

Reale Seguros ha tancat un acord amb Banco Farmacéutico, l’ONG de la farmàcia, 

per atendre gent gran que viu en soledat, i afavorir el seu accés als medicaments 

sense necessitat de trencar el confinament i exposar-se a risc. L’acció es concentra 

a Madrid, en concret a Vallecas, on Banco Farmacéutico està actiu des de 2019.  

La Companyia Reale Seguros ha concretat una col·laboració amb Banco Farmacéutico, l’ONG de 
la farmàcia, a favor del projecte “Entrega a domicili de medicaments per pacients crònics”, 
finançant un programa de voluntaris de Banco Farmacéutico pel lliurament a domicili de 
medicaments a persones amb tractaments crònics i a malalts amb tractaments 
psicològics/psiquiàtrics. Es durà a terme en la zona de Vallecas (Sud de Madrid), on Banco 
Farmacéutico porta una any atenent a la població que pateix la pobresa farmacèutica.  

Per fer-ho, l’ONG aprofitarà el circuit creat pel Fons Social de Medicaments, programa amb el 
què està atenent pacients crònics que pateixen la desigualtat en l’accés als medicaments per 
problemes econòmics. I replicaran aquest circuit de resultats provats, per dotar dels fons rebuts 
a un Fons Social d’Emergència, amb la col·laboració de voluntaris, i així arribar fins als domicilis 
dels beneficiaris.  

Des de l’inici de la seva activitat, Banco Farmacéutico ha donat més de 5.500 ajudes en 
medicació, amb una aportació de més de 700.000 euros. Està operant a Catalunya, Aragó i 
Madrid, on està duent a terme una prova pilot que està donant resultats òptims, tant per 
l’eficàcia de la seva acció solidària, com per la implicació aconseguida del Servicio Madrileño de 
Salud, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Madrid, i de les farmàcies de la zona atesa.  

L’ajuda de Reale Seguros, que compta també amb fons aportats per la fundació corporativa 
Reale Foundation, s’inclou en un paquet de 2,7 milions d’euros dedicats íntegrament per ajudar 
a mitigar l’impacte del COVID19 en els grups més afectats. En paraules de Ignacio Mariscal, CEO 
de Reale Seguros i Patró Delegat de Reale Foundation, “Dins del nostre compromís amb la 
societat i mitjançant la nostra fundació corporativa, Reale Foundation, treballem per identificar 
iniciatives que ajudin al conjunt de la població, i especialment a aquells grups amb major risc, 
apostant, avui més que mai pels nostres valors de Cohesió i Centralitat de les Persones en un 
moment en què la societat ho necessita”.  

“Aconseguir fer arribar la medicació a casa seva als pacients crònics, especialment castigats per 
COVID19, evitant que s’exposin a risc, és una fita i una innovació que no haguéssim aconseguit 
sense l’ajuda de Reale Seguros, que ens ha confiat aquesta tasca, tan valuosa com necessària en 



 

els moment que vivim”, segons comenta Jordi Bosch, Director de Relacions Institucionals de 
Banco Farmacéutico. 

Aquest projecte s’afegeix a altres iniciatives innovadores que Banco Farmacéutico està posant 
en marxa posant en valor la col·laboració públic-privada, amb l’aportació d’entitats del Tercer 
Sector, i que evidencien l’eficiència de la cultura col·laborativa com a medi per estendre la 
solidaritat com agent de transformació social”.  
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