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Farmacèutics per un dia
Voluntaris de Càritas Diocesana de Barcelona participen, un any més, en la
campanya de medicaments solidaris
24 Març, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Del 4 al 10 de març s’ha dut a terme la 10a campanya de medicaments solidaris promoguda
pel Banc Farmacèutic. L’ONG de la farmàcia vol que les persones en risc de pobresa i
exclusió social assistides per entitats, com per exemple Càritas o la Creu Roja, puguin accedir
als medicaments. En aquesta campanya, els ciutadans han col·laborat comprant més de
20.000 medicaments nous i no subjectes a recepta mèdica. Cada farmàcia disposa d’un
llistat on s’indiquen les necessitats anuals d’alguna entitat social i, alhora, cada farmàcia
participant fa un donatiu econòmic corresponent al beneﬁci net obtingut al vendre els
medicaments.
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Per conèixer el funcionament de l’activitat, hem parlat amb les persones que durant un dia
han col·laborat recollint productes de parafarmàcia per Càritas Diocesana de Barcelona. La
primera voluntària amb qui hem parlat és la Teresa. La Teresa és voluntària de Creu Roja, i
aﬁrma que el voluntariat d’aquesta jornada va per Càritas. És el segon any que participa en
la campanya, i explica que l’any passat va anar d’allò més bé i que la recepció d’aquest any
també és bona. Entre els productes de parafarmàcia que es recullen per Càritas hi trobem
tiretes, esparadraps, crema i guants, entre d’altres. A més d’aquest voluntariat, la Teresa ha
coordinat equips de socorristes i ha fet acompanyament a la gent gran. “El voluntariat és una
part molt important de la meva vida, no la concebo sense el compromís d’ajuda als
altres” ens explica.
En Sergio, el farmacèutic, exposa que la farmàcia s’ajusta a la demanda de Càritas i que, al
ﬁnalitzar la campanya, fan un donatiu en funció dels guanys dels productes recollits.
A la següent farmàcia hi trobem a l’Estela, voluntària de Càritas des de fa quatre mesos. El
seu voluntariat consisteix en l’acompanyament d’una senyora gran que viu en una residència
i, en aquesta ocasió, col·labora en la recollida de productes de parafarmàcia. Durant la
jornada, l’Estela explica que una senyora ha vingut expressament per fer el donatiu. Per
l’Estela, el voluntariat és un al·licient en el seu dia a dia.
A prop de Glòries hi trobem una farmàcia on hi ha l’Stephen. L’Stephen és anglès, fa cinc
anys que viu a Barcelona i és professor jubilat. Aﬁrma que la recollida va bé i que és la quarta
vegada que col·labora com a voluntari. Originari de la ciutat anglesa de Stoke, l’Stephen
també col·labora amb Amnistia Internacional. En altres ocasions ha fet de voluntari en
farmàcies del centre de Barcelona, ja que gràcies al seu anglès pot explicar la campanya als
turistes de la millor manera possible. En David, el farmacèutic, diu que fa molts anys que
col·laboren amb la campanya, però creu que la gent encara no la coneix prou.
Finalment visitem una farmàcia situada al Poblenou. Allà hi trobem a la Cristina. La Cristina
ens explica que el 70% de les persones que han entrat a la farmàcia han col·laborat amb la
campanya. Amb tot, adverteix que la iniciativa no es coneix prou i que cal claredat a l’hora
d’explicar-la. A més de ser voluntària del Banc Farmacèutic, la Cristina també col·labora amb
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el Banc d’Aliments.
Des de Càritas Diocesana de Barcelona volem donar les gràcies als voluntaris que han
col·laborat un any més en favor de la nostra entitat. També volem agrair la col·laboració de
les farmàcies participants i de Nacex, empresa de paqueteria que gratuïtament ha recollit els
productes de les vuit farmàcies participants.
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