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Benvolgudesfamílies: 

Com molts de vosaltres ja sabeu, el Voluntariat en Família del Col·legi Pare Manyanet, , organitza al llarg de l’any 

diverses activitats, sempre adreçades a millorar la nostra societat i el nostre entorn. Són activitats relacionades 

bàsicament en recolzar aquelles persones més desafavorides o tenir cura de la natura. 

En aquests ocasió, i en col·laboració amb  el “Banc Farmacèutic” (l’ONG de la Farmàcia), estem cercant voluntaris per 

la recollida de medicaments que aquesta entitat durà a terme el proper 20 de Febrer en horari de dissabte matí (de 

10 h. a 14 h. aproximadament. 

La pobresa farmacèutica està sent una realitat cada cop més visible al nostre país a causa de l’augment de la 

població que no pot pagar-se la medicació que necessita.  

En l’anterior Jornada de Recollida de Medicaments es van recollir més de 28.000 medicaments no subjectes a 

prescripció mèdica, gràcies a la col·laboració de 550 farmàcies. La participació sense ànim de lucre del farmacèutic a 

través del donatiu que va realitzar al finalitzar la Jornada, va permetre destinar-hi a més, quasi bé 30.000€ 

addicionals per a persones sense recursos.  

La nostra tasca com a voluntaris consistirà bàsicament en anar a una de les farmàcies adherides, a fi  d’informar 

els clients sobre la campanya. Es molt important la nostra col.laboració, ja que es tracta d’una iniciativa que 

malauradament no compte amb el suport mediàtic del Gran Recapte d’Aliments i no per això és menys important. 

Penseu que es tracta d’una oportunitat, no només per realitzar una tasca solidària puntual, sinó per transmetre als 

vostres fills uns valors als quals no ens podem permetre renunciar. 

Si hi esteu interessats, cal que ompliu la butlleta adjunta amb les dades de tots els participants i ens la feu arribar per 

correu electrònic o dipositant-la a consergeria abans del 13 de febrer. Contactarem de manera personal amb 

cadascun de vosaltres per informar-vos abastament dels detalls. Us agrairíem que si esteu interessats a participar i 

teniu alguna preferència pel que fa a la zona o alguna farmàcia en concret on vulgueu fer la vostra tasca, ens ho 

indiqueu expressament ja que mirarem d’ajustar-nos als vostres desitjos. No obstant, per a més informació, podeu 

dirigir-nos un correu electrònic a l’adreça de la capçalera. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ 

 

 

NOM I COGNOMS  ______________________________________________DNI__________________EDAT________ 

NOM I COGNOMS  ______________________________________________DNI__________________EDAT________ 

NOM I COGNOMS  ______________________________________________DNI__________________EDAT________ 

NOM I COGNOMS  ______________________________________________DNI__________________EDAT________ 

ADRESSA________________________________________________________________________________________ 

POBLACIÓ __________________________________________________________CODI POSTAL_________________ 

Email _________________________________________________________TELÈFON__________________________ 

Observacions  ___________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 


