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Terrassa s’adhereix demà a la jornada de recollida
de medicaments de l’ONG Banc Farmacèutic
Les donacions es podran fer a tretze farmàcies de la ciutat

Demà dissabte, els terrassencs i les terrassenques podran participar en la 7a
Jornada de Recollida de Medicaments organitzada per l’ONG Banc Farmacèutic.
Aquesta campanya té per objectiu recollir més de 30.000 medicaments sense
prescripció mèdica a tot l’Estat espanyol per aconseguir que diferents entitats socials
els rebin per atendre persones en risc de pobresa i exclusió social. Sota el lema
“Dóna un medicament a qui ho necessita” es recolliran antisèptics i desinfectants,
analgèsics, productes per al refredat, antiinflamatoris, laxants i alguns productes de
parafarmàcia com termòmetres, locions per a pells atòpiques o apòsits.
A Terrassa, la campanya compta amb la participació de tretze farmàcies que
destinaran els medicaments recollits a dues entitats del territori: la Fundació
Busquets i Creu Roja. Precisament, Creu Roja serà part activa d’aquesta campanya,
col·laborant amb prop d’una trentena de voluntaris que seran els encarregats
d’informar als clients de les diferents farmàcies participants sobre la recollida, com
fer-ho i la seva finalitat. Cal destacar també que gran part de les farmàcies de la
ciutat que participaran a la jornada perllongaran la campanya al llarg de tota la
setmana vinent, intentant així incrementar el nombre final de medicaments recollits.
La relació del Banc Farmacèutic i Terrassa neix arrel de la celebració del Dia
Mundial de la Salut, quan, per primera vegada, es va fer visible a la ciutat aquesta
organització. Fruït d’aquesta primera col·laboració, l’Ajuntament de Terrassa va
considerar la possibilitat de ser entitat col·laboradora del Banc Farmacèutic i va
iniciar els contactes amb les entitats sociosanitàries de la ciutat per promoure la seva
participació activa en la recollida de medicaments. Així, s’ha aconseguit incrementar
el nombre de farmàcies participants en aquesta edició, implicant a la vegada entitats
del tercer sector de la ciutat com Creu Roja.
Les farmàcies que participaran a la nostra ciutat en la 7a Jornada de Recollida de
Medicaments són:
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Ana Sabria Pau
Carme Espi Pumarola
Consell
De Vega
Joan Brugueras
Llongueras SCP
Marta Bueno
Ragull
Rosa Balcells
Rosa Lluch
Rubio
Sílvia Magaña
Xavier Figueres
L’ONG Banc Farmacèutic ja fa set anys que treballa amb l’objectiu que les entitats
assistencials del nostre país rebin els medicaments que requereixen. Això ha estat
possible gràcies a l’estreta col·laboració, any rere any, amb organitzacions de
voluntariat, farmàcies, distribuïdores i empreses farmacèutiques, entre les quals
destaca Angelini Farmacèutica per la seva implicació en el projecte.
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