
 

Nota de Prensa 

Health Transportation Group col·labora per 
segon any consecutiu amb Banc Farmacèutic 

per pagar la medicació de pacients 
vulnerables 

Amb més de 7.000 tècnics en el front de batlla per combatre la pandèmia, Health 

Transportation Group coneix de primera mà els estralls que causa el virus en la 

salut, però també en l'economia de molts dels pacients que viuen en situacions 

de més gran vulnerabilitat.   

 

Davant d'un panorama global d'incertesa provocat per l'expansió de la COVID-19, l'empresa 
més gran d'Espanya de transport sanitari, Health Transportation Group, ha decidit col·laborar 
econòmicament per segon any consecutiu amb l'ONG Banc Farmacèutic per pal·liar els efectes 
de la pandèmia i ajudar, d'aquesta manera, a les persones que estan passant per una situació 
de salut, i també econòmica, crítiques. 

Gonzaga Higuero, Conseller Delegat de l'empresa HTG, ha afirmat que “més de 7.000 tècnics 
sanitaris en primera línia de foc contra aquesta pandèmia" són "testimonis diaris de com 
aquesta afecta, des d'un punt de vista econòmic, de manera més acusada a qui viu en situació 
de major vulnerabilitat". 

Amb el propòsit de contribuir en la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu, el 
Conseller Delegat de HTG recalca la importància de "la labor que fa Banc Farmacèutic" i 
afirmar alegrar-se "de poder contribuir en la lluita". 

L'ONG Banc Farmacèutic ha atès més de 6.500 beneficiaris mitjançant el seu projecte Fons 
Social de Medicaments, posat en marxa l'any 2016, sufragant medicació per valor de més de 
850.000 euros. Està present en les províncies de Barcelona, Lleida, Saragossa i Madrid. En breu 
iniciarà la seva activitat també a Tarragona, Girona, Terol i Osca. 

Arrel de les conseqüències que està deixant la crisi sanitària, l'ONG ha pogut desplegar un 
ample dispositiu d'ajuda a famílies i persones en situació econòmica precària, sufragant béns 
de primera necessitat, i repartint material higiènic i sanitari a més de 120 entitats socials i 
benèfiques que ho han fet arribar a aquest col·lectiu. En paraules de Jordi Bosch, Director de 
Relacions Institucionals de Banc Farmacèutic: "La col·laboració de HTG ha estat una resposta 
ràpida a una crida d'ajuda urgent, i la considerem especialment valuosa per procedir del més 
gran operador en transport sanitari del país. Ells, millor que ningú, coneixen les conseqüències 
que està deixant la pandèmia entre els més necessitats. Agraïm molt vivament la seva 
aportació".  


