
 

 

Necessitem famílies voluntàries per a la 
 

“Jornada de Recollida de Medicaments” 
del Banc Farmacèutic – 12 de febrer de 2011 

 

 

 
“Banc Farmacéutic” www.bancfarmaceutic.org  
El Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre que neix a Espanya l’any 2007.  
La seva missió és facilitar medicaments a persones del nostre país en situació d’exclusió social 
i pobresa. 
 
“Jornada de Recollida de Medicaments” –  Dissabte, 12 de febrer de 2011  
Es realitza un dia a l'any, des del 2008, amb el lema "Dóna un medicament a qui ho necessita" 
per cobrir la necessitat de medicaments de les persones més vulnerables de la nostra societat 
que són ateses en entitats assistencials. 
 
La propera jornada tindrà lloc el Dissabte 12 de Febrer de 2011, durant el matí (9h a 13.30h 
aprox.), el mateix dia que a Itàlia i Portugal, on el Banc Farmacèutic també hi és present. 
Participen 65 farmàcies principalment de Barcelona i àrea metropolitana i fan falta 130 
voluntaris. 
 
Descripció de l’activitat 
Els protagonistes del dia de la Jornada són els següents: 

• El voluntari que informa al ciutadà i l’invita a participar a la iniciativa mitjançant un 
díptic informatiu 

• El ciutadà que entra a la farmàcia i decideix comprar algun dels medicaments que 
necessita l’entitat assistencial destinatària. 

• El farmacèutic que indica al ciutadà els medicaments que pot comprar. 

• L' entitat assistencial que rep del Banc Farmacèutic els medicaments comprats pels 
ciutadans el dia de la jornada. 

• L' assistit per l’entitat assistencial que rep gratuïtament els 
medicaments que necessita. 

A cada farmàcia hi ha d’haver 2 ó 3 voluntaris (2 adults ó bé 1 adult i 2 menors) 

Samarretes identificatives – Assegurança 
El Banc Farmacèutic proporcionarà identificadors de la campanya per als voluntaris. Tots els 
que hi participeu estareu inclosos en l’assegurança de Voluntariat en Família. 
 
 
 

INSCRIPCIÓ PER SER VOLUNTARI / VOLUNTÀRIA 
JORNADA DE RECOLLIDA DE MEDICAMENTS – BANC FARMACÉUTIC – 12 FEBRER 2011 
� Col·legi Pare Manyanet 

� Col·legi Jesús, Maria i Josep 

 
Nom i cognom dels membres de la família que participaran (indiqueu l’edat dels menors*):____________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Correu electrònic: _______________________________________________________ Telèfon: __________________ 
 
 

Signatura dels pares: ______________________________________________________________________________ 
 
Envieu un e-mail amb les vostres dades a  voluntariatenfamilia@gmail.com i lliureu la butlleta d’inscripció a la 
consergeria del vostre Col·legi (Trav. de les Corts, 331 ó C/ Sant Sebastià, 55). 
Termini d’inscripció: 8 de febrer de 2011. 
 
+ informació: www.voluntariatenfamilia.org     www.bancfarmaceutic.org  


