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Comunicat 

Fundación Accenture col·labora amb Banco Farmacéutico 

per l’atenció social dels afectats per l’emergència sanitària   

Barcelona, 1 de Juny de 2020  

 L’objectiu de la col·laboració és atendre a col·lectius vulnerables 

proporcionant productes de primera necessitat, acompanyament a 

persones grans en soledat i ampliació d’accions sanitàries adreçades a la 

població en general.  

 La col·laboració amb Banco Farmacéutico permet fer arribar els productes 

a entitats socials i afavorir així la disminució de risc de contagi de 

persones especialment castigades per les conseqüències de la COVID-19.  

La Fundació Accenture i Banco Farmacéutico han acordat una col·laboració que permetrà 
l'atenció continuada a col·lectius de persones vulnerables o en exclusió social, famílies en 
pobresa, i persones grans que viuen en soledat sense un entorn familiar proper. Aquesta 
col·laboració es concretarà en béns de primera necessitat que l'ONG farà arribar a albergs i 
entitats socials des d'on s'està atenent a persones i famílies especialment castigades per les 
conseqüències de l'emergència sanitària que ha provocat la COVID-19. 

Banco Farmacéutico ha aconseguit desplegar una estructura de distribució aportant els mitjans 
tècnics i personals amb els què està atenent la lluita contra la pobresa farmacèutica, gràcies 
també a la implicació dels taxistes solidaris sanitaris, coordinats per l'emisora Ràdio Taxi 033 i 
la Fundació del Taxi Siglo XXI. Els taxistes, de manera voluntària, s'encarreguen del repartiment 
en els punts d'entrega, prèviament identificats en un treball en xarxa que Banco Farmacéutico 
ha establert amb entitats socials i amb l'Ajuntament de Barcelona. 

En altres municipis, com Madrid, l'atenció se centra en acompanyar a persones grans que viuen 
en soledat, i per les qui l'accés a la medicació en farmàcia s'ha convertit en una tasca àrdua, 
donada la reclusió forçada a la que s'han vist sotmeses, i que feia desaconsellable la seva 
presència al carrer. En aquest cas, ha estat molt valuosa la col·laboració de voluntaris que han 
pogut atendre a domicili aquest col·lectiu tan afectat per la crisi sanitària. 

En paraules d'Ana Millán, Directora de la Fundación Accenture, "L'actual crisi provocada pel 
brot de COVID-19 està traient el millor de nosaltres com a societat, especialment d'aquells 
col·lectius que continuen donant diàriament la batalla al coronavirus, ja sigui des d'hospitals i 
centres mèdics, residències, infraestructures, supermercats, personal de neteja i, per suposat, 
les ONG. Per això, des de Fundación Accenture hem ofert les nostres sol·lucions i donacions 
econòmiques a diferents organismes i associacions com Banco Farmacéutico, que estan 
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treballant dur per apaivagar l'impacte social i sanitari d'aquesta crisi. Enhorabona per aquesta 
gran tasca! 

La col·laboració de la Fundación Accenture evidencia la generosa implicació també de les grans 
empreses, per poder fer front conjunt a un problema que afecta a tot el teixit social. Una acció 
coordinada i una cultura col·laborativa fan palesa la capacitat d'una societat per donar 
respostes adequades a problemes col·lectius. "La necessitat és una realitat, per desgràcia, 
present a les societats desenvolupades. La crisi provocada per la COVID-19 ha visibilitzat aquesta 
necessitat fent-la patent i, a la vegada, frapant, fent més mal en persones i famílies amb manca 
de recursos", comenta Jordi Bosch, Director de Relacions Institucionals de Banco 
Farmacéutico. "La sensibilitat de la Fundación Accenture, amb aquesta col·laboració, ens 
permetrà atendre aquesta necessitat flagrant i urgent, a l'espera de veure com evolucionen els 
esdeveniments. No podiem esperar per actuar: la realitat està a la vista". 

 
 
 


