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Nota de Premsa 

Menarini col·labora amb Banco Farmacéutico per facilitar 

l’accés de les persones grans als medicaments 

Badalona, 3 d’Abril de 2020  

 L’objectiu és atendre persones grans que viuen en soledat, i afavorir el 

seu accés als medicaments sense necessitat de trencar el confinament i 

exposar-se a risc.  

 

 L’acció es desenvolupa a Badalona, municipi on es troba la seu de la 

companyia, fent així efectiu el seu compromís social amb l’entorn.  

Banco Farmacéutico, l’ONG de la farmàcia i Grup Menarini han signat un acord de col·laboració 
amb l’objectiu de treballar plegats, per apropar a les persones grans que viuen en soledat en el 
municipi de Badalona els medicaments que necessiten, en no poder fer-se presents a la farmàcia 
i poder mantenir d’aquesta manera els tractaments prescrits. Amb aquest fi, la farmacèutica ha 
fet efectiva una donació de 10.000 euros que es destinaran a prestar atenció a aquest col·lectiu 
especialment sensible al contagi per COVID-19. 

L’acord estableix una durada de 6 mesos, temps en el qual es donarà cobertura a la població de 
Badalona. S’estima que aquesta aliança podrà afavorir uns 80 beneficiaris directes i prop de 330 
beneficiaris indirectes.  

En aquesta iniciativa d’atenció sanitària innovadora també han participat l’Ajuntament de 
Badalona, el voluntariat de Creu Roja i l’Institut Català de la Salut, dissenyant un circuit d’atenció 
gràcies al qual els voluntaris podran anar a les farmàcies adherides a Banco Farmacéutico, i 
retirar la medicació que necessiten les persones grans, per fer-se-la arribar als seus domicilis. Els 
beneficiaris d’aquesta acció seran identificats prèviament pels Serveis Socials de l’Ajuntament, i 
l’Institut Català de la Salut s’encarregarà de gestionar l’atenció mèdica i l’alta en el Fons Social 
d’Emergència creat per Banco Farmacéutico a tal fi.  

La implicació de Grup Menarini ha esta clau pel desenvolupament d’aquest projecte, mostrant 
un cop més el seu compromís d’ajuda i cooperació amb el municipi de Badalona, població en la 
què està la seu de la companyia i on compta amb un dilatat itinerari de col·laboracions amb 
entitats socials i assistencials.  

“Per Banco Farmacéutico, aquesta col·laboració suposa un recolzament molt important per 
atendre un col·lectiu especialment castigat per l’emergència sanitària i que, molt sovint, pateix 
també una desigualtat en l’accés als medicaments per motius econòmics. L’actual crisi del 
COVID-19 ha deixat al descobert la fragilitat de les persones grans que no tenen un entorn 
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familiar proper, i ens alegrem per fer-los arribar la nostra ajuda”, ha explicat Jordi Bosch, 
Director de Relacions Institucionals de Banco Farmacéutico.  

Per part seva, Ignacio González, director general de Menarini España ha manifestat que, “a 
Menarini sempre hem treballat en equip i ara, més que mai, hem de continuar fent-lo. La 
companyia s’afegeix a aquest esforç per dotar de recursos que ajudin a la millor prestació de 
l’assistència sanitària en aquesta situació”. 

Aquest acord de col·laboració i l’atenció en el subministrament de medicació a les persones 
grans ha suscitat l’interès per part d’altres municipis que, sabedors de la iniciativa, ja s’estan 
posant en marxa amb programes similars gràcies a la participació de tots els agents implicats.   

Sobre Banco Farmacéutico   

L’Associació Banco Farmacéutico és una ONG sense ànim de lucre constituïda a Espanya l’any 

2007 que neix per afavorir la inclusió social de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat 

mitjançant la millora de la seva salut, promovent una cultura col·laborativa que permeti ajudes 

per respondre a les necessitats de medicaments i productes sanitaris. Està inscrita en el Registre 

d’Associacions del Ministeri de l’Interior des de 2007 i fou declarada Entitat d’Utilitat Pública en 

2014. Desenvolupa la seva activitat a través de l’Observatori de la Pobresa Farmacèutica, del Fons 

Social de Medicaments i de la Campanya de Medicaments Solidaris. Amb el Fons Social de 

Medicaments, cobreix la despesa en medicaments d’aquells pacients que, per motius 

socioeconòmics, no poden assumir la despesa del tractament. Des del seu inici, ha ofert més de 

5.500 ajudes en medicació, per valor de més de 700.000 euros.  

 

Comunicació 

 Jordi Bosch: jordi@bancofarmaceutico.es – 665 87 13 40 

 Homero Val: homero@bancofarmaceutico.es – 670 56 67 99 

 

Sobre Menarini España 
Menarini és un grup farmacèutic internacional amb més de 125 anys d’història que està present 
a més de 136 països de tot el món. Menarini Espanya és una de les filials estratègiques del grup, 
amb una producció de 70 milions d’unitats de medicaments l’any i una plantilla de 750 
treballadors i treballadores. La seva seu a Badalona, amb una superfície de 13.000 m2, inclou la 
planta de producció i un dels set centres de I+D+I que Grup Menarini té a tot el món. Menarini, 
present a Espanya des de fa 55 anys, se situa entre les 15 primeres empreses del sector 
farmacèutic espanyol. L’any 1979 Menarini va decidir estendre la seva activitat a Llatinoamèrica, 
avui en dia està present amb filials a Mèxic, Colòmbia, Perú, i Centreamèrica i el Carib; tanmateix 
gràcies a acords comercials, també es distribueixen productes a Argentina, Brasil, Xile i Equador.  
 

Comunicació Planner Media  

● Sonsoles Pérez – sperez@plannermedia.com - 687 72 02 84 

● Sergio Soriano - ssoriano@plannermedia.com - 620 84 45 86 
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