
 

 

Nota de Premsa 

Banco Farmacéutico, amb el recolzament 

d’Angelini, incrementa les ajudes en medicaments 

davant la crisi sanitària 

Les conseqüències de la pandèmia provocada pel Coronavirus han posat de 

manifest les necessitats en medicaments de la població vulnerable. En aquest 

context, Banco Farmacéutico ha incrementat amb l’ajuda de les aportacions de la 

indústria, que s’ha avocat en col·laboracions amb l’ONG de la Farmàcia.  

Entre les nombroses empreses implicades, Angelini Pharma España ha fet una 

important donació de 15.000 unitats de gel hidroalcohòlic de mans Amuchina que 

l’ONG distribueix, amb l’ajuda d’empleats voluntaris d’Angelini Pharma, a 

entitats socials i albergs, i que se suma a la seva col·laboració en el Fons Social de 

Medicaments.  

Banco Farmacéutico ha vist com s’incrementava de manera exponencial la necessitat de 
medicaments i material sanitari durant el desenvolupament de l’emergència sanitària 
provocada per la pandèmia del Coronavirus. La seva habitual ajuda a col·lectius vulnerables ha 
hagut d’atendre en aquesta ocasió reclams sanitaris de primera necessitat, i que ha adreçat 
tant a població en exclusió social com a personal sanitari. Dins de la seva activitat, ha procurat 
atendre a domicili la medicació de persones grans sense un entorn familiar proper, que ha pogut 
dur a terme amb l’ajuda de voluntaris.  

Una de les donacions que Banco Farmacéutico ha distribuït prové d’Angelini Pharma España, 
col·laboradora habitual de Banco Farmacéutico, i que ha lliurat 15.000 unitats de gel 
hidroalcohòlic de mans Amuchina, per proporcionar una correcta higiene personal que ajudi a 
prevenir contagis potencials. Segons Olga Insua, Directora General d’Angelini Pharma España: 
“Angelini, com laboratori compromès amb el seu entorn, no pot quedar-se al marge en aquests 
moments tan complexes. Per això ens sentim orgullosos de poder contribuir amb Banco 
Farmacéutico, amb qui col·laborem des de fa quasi 10 anys, amb aquesta donació d’Amuchina 
gel per tal que els centres que atenen als més desfavorits puguin disposar de gels 
hidroalcohòlics. Com a membre actiu de la societat, creiem fermament que només units 
superarem aquesta pandèmia”.  

L’ONG Banco Farmacéutico ha rebut nombroses col·laboracions per part de la indústria 
farmacèutica, que ha respost amb generositat a la petició d’ajuda rebuda. Les donacions han 
anat destinades a albergs d’acollida per persones sense llar, entitats socials que atenen famílies 
en extrema pobresa, i grups de voluntaris d’acció social, que han procurat mitigar en el possible 



 

les desastroses conseqüències que està deixant el COVID-19. En aquesta distribució han 
participat empleats voluntaris d’Angelini Pharma, que es van sumar en una acció solidària 
d’empresa al repartiment, implicant-se per fer arribar el material sanitari donat a les 
destinacions escollides. Entre d’altres, se va repartir a la Fundació Apado (St. Boi de Llobregat) i 
a la Botiga Solidària de Cornellà de Llobregat; en Parròquies de Badalona, Cerdanyola i 
Barcelona; a l’Associació de Veïns Bufalà i a la Fundació Salut Alta, de Badalona; al Centre 
d’acollida Heura per persones sense llar, al Menjador Social de les Germanes de Calcuta, a la 
Fundació Ared, a les Germanetes dels Pobres, de Gràcia i a la Fundació Raval, de Barcelona.  

Entre les col·laboracions més valuoses rebudes es compta també la dels taxis solidaris sanitaris, 
que han estat els encarregats de distribuir el material rebut a cada punt d’entrega, coordinats 
amb la logística i els mitjans tècnics i personals de Banco Farmacéutico. L’emissora Radio Taxi 
033 i la Fundació del Taxi Segle XXI han aportat els taxistes voluntaris i els vehicles amb els què 
s’està duent a terme la distribució.  

“És emocionant descobrir com la solidaritat d’empreses i particulars ha estat capaç de florir 
davant d’una situació d’emergència com la que estem vivint”, comenta Jordi Bosch, Director de 
Relacions Institucionals de Banco Farmacéutico. “Si bé l’increment de necessitat i de pobresa 
entelava l’horitzó d’una possible solució al problema social i sanitari generat per la pandèmia, la 
resposta de laboratoris com Angelini, amb la participació activa dels seus empleats de manera 
voluntària, dissipa qualsevol dubte de que la nostra societat pot afrontar amb esperança aquest 
tipus de situacions”, afirma.  
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