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Memòria

Introducció
Ja fa vint-i-tres anys que un grup de farmacèutics,

L’esforç que entre tots s’ha fet dins l’organització per

humanes que contínuament esdevenen arreu del

de manera que tots els membres de la nostra ONG es

sensibilitzats per una de les nombroses tragèdies
món, es varen ajuntar i organitzaren una recollida

de medicaments que suposà el començament de
la participació del col·lectiu farmacèutic balear en el
disseny del món.

A partir d’aquella primera acció es va crear Apotecaris

tal d’assolir una imatge d’homogeneïtat ha donat fruit,

poden sentir identificats independentment d’on o quan
s’hagin incorporat al projecte de futur d’Apotecaris
Solidaris.

Cal recordar que els camps concrets de la nostra
actuació incideixen sobre:

Solidaris, una associació privada, sense ànim de lucre

La Salut. Contribuir a solucionar el gran problema

gràcies a la inqüestionable col·laboració dels socis, ha

farmacèutica.

(ONG), la qual, a poc a poc, amb el pas del temps i
anat marcant unes línies d’actuació de cada vegada
més clares i definides.

sanitari mundial des d’una perspectiva d’ajuda

L’educació sanitària i l’elaboració de projectes de
cooperació d’àmbit sanitari.
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Sistema de treball
Apotecaris Solidaris té dos nivells fonamentals
d’actuació:

També s’han enviat medicaments i material sanitari

1. AJUDA HUMANITÀRIA

(DARE HOME), Bolívia (Hospital de San Francisco de

Conscients de les desigualtats sanitàries que hi ha arreu

del Món, Apotecaris Solidaris ha apostat des de sempre
per l’ajuda farmacèutica.

Fins al moment l’organització ha optat per la distribució

en forma d’ajuda humanitària a Senegal (Hospital

de Missirah), Camerun (Hospital d’Ebomé), Índia
Asís i Brigades Mèdiques a les comunitats indígines

de Beri), Uganda (HelpKidsinUganda) i llets infantils
per als refugiats sirians a Grècia.

2. SENSIBILITZACIÓ

gratuïta de medicaments, que en un principi eren

L’any 2018 es presentà el projecte de Sensibilització

que actualment són medicaments adquirits nous,

apropiada de medicaments”, projecte educatiu per dur

recuperats a través de les oficines de farmàcia i
subvencionats per les quotes dels socis, la Cooperativa

d’Apotecaris, el Col·legi de Farmacèutics i el finançament
de diferents institucions públiques com el Govern de les
Illes Balears i els diferents Fons de cooperació locals.

“Medicaments que no Curen, Campanya per a la donació

a terme a les escoles, centres de salut, etc... i que ens

permetia explicar les desigualtats sanitàries que hi ha
arreu del món. El projecte va ser aprovat però no va
obtenir la puntuació suficient per tenir finançament.

Actualment ens dediquem a finançar projectes de
cooperació amb fons propis, amb quantitats no massa

elevades de diners. És cert, que pareix que de cara a

l’any 2019 s’augmentaran les partides destinades a
cooperació i ajuda humanitària.

ENTITATS COL·LABORADORES

www.coop-apotecaris.es
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Recursos Humans
El personal que vetlla i assegura el bon funcionament de l’organització el constitueixen:

La Junta Directiva electa el dia 14 de
març de 2018.

Personal contractat:

Composta per membres de l’organització que sense

Director Tècnic
Farmacèutic:

Juan Alberto Segura Pons

forma voluntària.

Auxiliar:

Amparo Amengual Serra

Comptabilitat:

Pedro Villar Llull

cap casta de remuneració presta aquest servei de

President

Mateu Tous Vanrell

Vicepresidenta

Francesca Armengol Coll

Secretaria

Cristina Mataró Tomás

Tresorer

Antoni Torrens Gost

Vocals

Marta Petit Alfós
Leonor Hernández Pons
Ana Mª García Muñoz
Tomeu Adrover Fiol
Aina Oliver Colom
Pedro Miquel Mateu
Isabel Llull Duró

Dades d’interés
d’apotecaris
solidaris

MAGATZEM CENTRAL

Avinguda 16 de juliol, 21-23 (Polígon Son Castelló)
07009 – Palma de Mallorca
CIF: G-07716830
Tel: 971 43 28 73

Fax: 971 45 93 82

E-mail: info@apotecarissolidaris.org
Web: www.apotecarissolidaris.org

SEU SOCIAL

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
Volta de la Mercè, 4

07002 – Palma de Mallorca
Tel: 971 22 88 88

Fax: 971 22 83 25
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Projectes d’Ajuda i Cooperació Internacional

Projecte
d’enfortiment dels
desca de dones,
nins i nines menors
de cinc anys a
guatemala
La

problemàtica

principal

sobre

la

qual

pretén intervenir el projecte de cooperació

presentat a la Direcció General de Cooperació

del Govern Balear (Guatemala) és l'elevada
taxa de desnutrició crònica infantil. L'índex
de desnutrició al país és del 37,6%; i la
vulnerabilitat nutricional del departament en
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què se situa la intervenció (Huehuetenango)
és la més elevada del país (54 ,5%). El projecte

aprovat amb un import de 92.390€ millorarà
la qualitat de vida de les dones, nins i nines
menors de cinc anys a Guatemala.

Si tractam d’explicar les causes de desnutrició
crònica i d’Inseguretat Alimentària i Nutricional
(INSAN) en general, és obligat referir-se a
variables de tipus estructural, reproduïdes per

un sistema i unes institucions que discriminen

i exclouen les poblacions indígenes de les
oportunitats de desenvolupament.
Realitzant

destaquem

un

la

breu

repàs

sistemàtica

a

aquestes ,

vulneració

dels Drets Econòmics , Socials , Culturals

i Ambientals (DESC A ) de les poblacions

Projectes d’Ajuda i Cooperació Internacional
indígenes

(destacant

l'espoli

de

terres),

l'impac te repercuteix especialment en les
condicions de vida de dones , nins i nines:

comunitats i llogarets rurals. La bretxa de

desnutrició reportada en 2015 és del 20.9% en
àrees urbanes, davant el 41.7% de les rurals.

• La falta d'organització dels titulars de dret

Existeixen indicis per pensar que la taxa de

debilitats en l'organització comunitària.

és inferior a la real, donades les dificultats

en relació a la SAN conseqüència de les

• La rigidesa en la distribució de rols de

gènere i l'estricta divisió sexual del treball
que repercuteix en una sobrecàrrega
de treball de les dones i en una feble
apropiació de les pràctiques clau en SAN.

• Un abandonament de la dieta tradicional
per la major valoració social del menjar
ràpid des d'una primerenca edat.

Els principals drets vulnerats amb incidència

directa en l'estat de la SAN són: dret a la salut
i l'assistència mèdica, dret a una alimentació

desnutrició reportada per a les zones rurals
del MSPAS (manca de recursos humans per

cobrir les comunitats, escàs pressupost per a

desplaçaments, falta de mitjans per desplaçar
els equips necessaris de mesurament a les

àrees rurals, etc.) per a realitzar els deguts

monitoratges de creixement a nivell comunitari.
En coherència amb l'anàlisi realitzada en la
definició de la problemàtica, el projecte aprovat

per a la DG de Cooperació té previst incidir
principalment en la consecució d'avenços en
els següents aspectes:

adequada i dret a l'aigua.

• Enfortiment de les capacitats comunitàries

La bretxa de serveis entre l'àrea urbana i

• Apropiació de les poblacions amb un

drets de les poblacions indígenes, que habiten

• Exercici del dret a la salut i a l'alimentació

rural incideix directament en la vulneració de

majoritàriament (al voltant del 80%) en masos,

per a la incidència en SAN.
impacte clau en SAN.

per part de poblacions indígenes.

• Millora del consum calòric-proteic de MEF,
nins i nines menors de cinc anys.

• Avenços en la superació de la divisió
sexual del treball.
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els medicaments comprats a la central de

Cooperació
farmacèutica a
l’hospital de kribi
(camerun)

compres de Farmamundi, d’aquesta forma
teníem medicaments genèrics amb un bon
preu i sobretot de qualitat contrastada però

amb l’únic inconvenient del cost que suposava
el transport fins al Camerun. Des de fa uns anys

s’ha aconseguit un proveïdor de material sanitari

i medicaments de qualitat al mateix país, la

qual cosa ens fa estalviar recursos en transport

País

Camerun

Import del projecte

12.000 €
· 10.000 € de la
Fundació ASMAR –
Caterina Mercadal.

i dedicar-los íntegrament als medicaments i
promoure el comerç local.

· 2.000 € Donació
d’Apotecaris Solidaris
Organisme responsable

AMBALA

Organismes interventors

Apotecaris Solidaris
i AMBALA

Apotecaris

col·labora

Fundación

Solidaris

Lanzarote

Help,

ara

amb

la

Ambala,

des de començaments de l’any 2009. Amb

aquesta Fundació es du a terme un projecte
de cooperació sanitària a l’Hospital d’Ebomé
al Camerun. Apotecaris Solidaris col·labora

amb la dotació de la farmàcia de l’Hospital.
En un principi Apotecaris Solidaris enviava
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La Fundació Caterina Mercadal ens ha concedit
una donació de 10.000 € per a l’execució del

Projecte de compra de medicaments, vacunes i
material sanitari per a l’Hospital d’Ebomé.

La Fundació ha valorat molt positivament la
forma de treballar d’Apotecaris Solidaris, la

Projectes d’Ajuda i Cooperació Internacional

subministrades a la població de forma gratuïta.
Durant l’any 2018 es varen vacunar més de
5.000 persones (nadons i mares) pràcticament 5

vegades més que l’any 2010. Des de fa uns anys,

aquest hospital ha acollit als pigmeus Baka. Els

pigmeus Baka són caçadors recol·lectors que es

localitzen a la selva d’Àfrica Central. Tenen una
alçada d’un màxim de 1,50 metres i tenen uns
estils de vida seminòmades. Normalment són

discriminats i marginats per les societats en què

conviuen. Cada vegada més els pigmeus Baka

s’estan convertint en un poble sedentari, degut
forma de justificar i presentar els projectes

de cooperació a més d’una vinculació amb el
col·lectiu farmacèutic de Menorca, ja que la
Fundació té uns quants membres farmacèutics
a la família.

a la intensa desforestació de la selva tropical.

Un dels principals problemes és la manca de
reconeixement dels seus drets territorials.
Els pigmeus Baka han aconseguit mantenir la

seva llengua. Actualment els pigmeus visiten
l’hospital, són atesos pels metges i infermers i

L’Hospital d’Ebomé atén a unes 27.000 persones

participen del procés de vacunació de la regió.

al mes gràcies als diferents serveis que ofereix:

urgències, hospitalització, consultes, cirurgia,
maternitat, laboratori i radiologia. Les principals

patologies ateses són infeccioses; malària,
filària,

paràsits

intestinals,

infeccions

de

transmissió sexual i el VIH. Actualment, les noves
tecnologies faciliten molt el treball en equip, de
forma que hi ha un contacte diari i les sessions

clíniques són transoceàniques. Hi ha una
xarxa d’especialistes espanyols que en menys
de 24 hores solucionen via correu electrònic
qualsevol consulta que rebin de l’Hospital
d’Ebomé (la valoració d’un electrocardiograma

pel cardiòleg, una fotografia d’una lesió a la pell
per al dermatòleg, etc...).

L’Hospital d’Ebomé és un centre de referència
per a les vacunacions matern-infantils de
la zona de Gran Batanga. Les vacunes són
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Projectes d’ajuda humanitària
d’actuació a Àfrica i Sud-Amèrica respectivament.

Gràcies a un grup voluntari que es paga els
desplaçaments i manutenció a Àfrica i a un grup

d’Odontòlegs protèsics i higienistes-auxiliars, que
donen unes hores al servei del mancat de recursos, es

pot mantenir el projecte de desenvolupament sanitari a
l’Hospital de Missirah a Senegal.

Però també gràcies a empreses, col·lectius, com

fundacions entres elles Apotecaris Solidaris i altres

DONACIÓ DE MEDICAMENTS
A L’HOSPITAL DE MISSIRAH
(Dentistes sobre Rodes)
Fa tretze anys que dos odontòlegs s’uniren per a crear
el que són ara DSR Balears i DSR Catalunya, amb caps

entitats que fan possible amb les seves aportacions

que es puguin enviar medicaments, ulleres, raspalls de
dents i educació a qui ho necessita.

Apotecaris Solidaris ha finançat la compra de
medicaments necessaris per a la farmàcia de l’Hospital

de Missirah: antibiòtics, antiinflamatoris, analgèsics,
material de cura, etc...

ENVIAMENT DE MEDICAMENTS
A L’HOSPITAL DE SAN FRANCISCO
D’ASÍS (BOLÍVIA)
Apotecaris Solidaris ha realitzat l’enviament de

medicaments a l’Hospital de San Francisco d’Asís a
La Paz (Bolívia). Els medicaments entregats a l’ONG

Misol està composta per diferents tipus de fàrmacs de
gran utilitat per atendre als pacients d’aquest centre:

analgèsics, anestèsics, antibiòtics, pomades antibiòtiques,
antiinflamatoris, diürètics, antial·lèrgics, col·liris i vitamines.

Misol col·labora amb l’Hospital en diferents tasques amb

l’objectiu de dispensar atenció mèdica, hospitalària i

farmacèutica a moltes persones que no tenen recursos
econòmics.
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Aquest hospital està ubicat en un dels barris més pobres

de la ciutat atén i bàsicament a les famílies indígenes que
vénen del camp cercant una millor vida. La major part
d’aquestes persones no disposen de recursos econòmics
per pagar els tractaments farmacològics necessaris, cal
destacar que a Bolívia el servei de salut no és gratuït.

Projectes d’Ajuda i Cooperació Internacional
L’Hospital funciona gràcies a una plantilla contractada i

al suport de les Filles de la Misericòrdia de la Comunitat
de Verge de Copacabana i als voluntaris que viatgen
periòdicament per recolzar el projecte.

Enguany l’Hospital de la Paz va comptar amb la
col·laboració d’una metgessa, voluntària de Misol, que va

coordinar el projecte durant un any. Aquesta feina és molt

important perquè va permetre millorar l’atenció sanitària
del centre, el control de l’estoc dels medicaments i tenir

una informació de primera mà del funcionament del
centre. També es va dur a terme una gran tasca formativa
del personal del centre per millorar la seva feina.

l’atenció continuada en salut (medicina, odontologia,
laboratori clínic i infermeria), promovent una
educació en salut, prevenció de factors de risc, amb
l’acció compromesa dels actors locals. El treball de

Solidaridad Médica España i Apotecaris Solidaris es

basa en la ferma convicció que la salut, és un dret i
ha de ser entesa com el benestar biològic, psicològic,

social i espiritual de l’individu i de la comunitat /
societat en condicions d’equitat. SME es constitueix

en una organització de suport social i comunitari,

brindant ajuda per a la millora de la qualitat de vida
d’aquestes comunitats vulnerables. Des d’Apotecaris

BRIGADES MÈDIQUES A BOLÍVIA
AMB “SOLIDARIDAD MÉDICA”
Apotecaris Solidaris col·labora amb Solidaridad Médica

España (SME) a Bolívia a través del seu “Projecte

d’Assistència Sanitària Integral a les Comunitats
Indígenes del Beni”. SME executa un programa orientat

Solidaris creiem que és molt important dur a terme
col·laboracions amb contraparts locals que tenen
una llarga experiència en projectes de cooperació
internacional, com és el cas de SME que du més

de 15 anys. Apotecaris Solidaris ha col·laborat amb
la compra de medicaments de primera necessitat;
analgèsics, antibiòtics....

a contribuir en forma integral a la millora de la qualitat
de vida de les famílies de les comunitats indígenes
de l’àrea rural del Departament del Beni, mitjançant
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DONACIÓ DE MEDICAMENTS I
VITAMINES A LA ÍNDIA (Fundació
DARE)

Hem realitzat l’enviament de vitamines i analgèsics a
l’orfenat de Dare Home a la Índia.

La major part de nines no van a l’escola i són rescatades
del carrer. És molt freqüent el contagi de malalties

transmissibles com la varicel·la i el xarampió. Hi ha
molts de casos de malnutrició, i amb aquest projecte
hem aconseguit que cada matí les nines prenguin les

Vitamines. Aquest projecte es du a terme gràcies a la
inestimable col·laboració de Lourdes Terrassa.

Agraïm la vostra col·laboració amb aquesta campanya

d’ajuda als infants, que són els més vulnerables en

aquesta greu situació que pateixen fora del seu país i
de la seva família.

COMPRA DE LLETS INFANTILS
PER ALS REFUGIATS SIRIANS DE
LESBOS

La campanya ha consistit en la compra de llets
infantils per distribuir als nins que viuen en condicions
infrahumanes als camps de refugiats de Lesbos.

Les farmàcies sòcies d’Apotecaris Solidaris han venut
talonaris de 50 tiquets (1€ cada tiquet) a totes les

persones interessades en col·laborar amb aquesta
causa.

Amb els diners recaptats Apotecaris Solidaris han
comprat llets infantils per enviar als camps de refugiats

de Lesbos. Una realitat molt crua, però que després de

fugir de Síria s’han d’enfrontar a un nou repte que són
els camps de refugiats.
12

Projectes d’Ajuda i Cooperació Internacional

L’import recaptat per a la compra de llets infantils va ser de 1.900 Euros. Des d’Apotecaris Solidaris volem agrair a
tots els socis que varen col·laborar amb la campanya de compra de llets infantils per als refugiats el seu compromís
amb les persones que estan patint una autèntica crisi humanitària.

DONACIÓ D’ULLERES A
HELPKIDSINUGANDA
Apotecaris Solidaris ha col·laborat amb el projecte

de donació d’ulleres a l’Hospital St. Francis Xavier
d’Uganda Kawodo amb l’entitat Helpkidsinuganda i que

es distribuïren entre la població més necessitada de

Kawoko. Uganda rep un milió de persones refugiades
que vénen del Sud de Sudan, la majoria dones i nins. El
nivell de pobresa és molt alt i hi ha més dé 1,5 milions de

persones infectades pel virus VIH. Amb aquesta donació
millorarem la visió de persones que normalment no
tenen accés a les ulleres.
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Sensibilització
de Vílchez; i el membre de PROEM-AID (organització
d’emergències marítimes al Mediterrani), Manuel Elviro. Els

tres darrers formaren part d’una taula rodona presentada
pel vocal d’Apotecaris Solidaris, Bartomeu Adrover.

Segons el president d’Apotecaris Solidaris, Mateu Tous, la

situació de moltes de les persones refugiades al món “és
un dels drames més vergonyosos que viu la humanitat”.

Tous recordà que “si bé per exemple les xifres oficials ens

parlen de 2.000 morts a la Mediterrània només al llarg de
2018, en realitat les dades són desconegudes, no es poden

VIIi Jornada de
cooperació
sanitària a les
illes balears
Apotecaris Solidaris organitzà la VIII Jornada de Cooperació

Sanitària a les Illes Balears el passat 8 de novembre al
Convent de la Missió, 7 de Palma. Amb la celebració de
les jornades hem intentat crear un espai de debat entre

les diferents ONGs, la societat civil i les administracions
públiques sobre la situació de la cooperació, l’ajuda

calcular amb certesa”. “És una infàmia”.

“Tot i que els països amb més refugiats del món són

Turquia (3,5 milions), Uganda (1,4 milions), i Pakistan (1,4
milions), Europa manifesta una obsessió per la seguretat

que li està duent a multiplicar el seu pressupost per

controlar les fronteres i a no respectar el Dret internacional
d’asil”, assegurà el professor de Dret internacional, Pau

de Vílchez. “Els mitjans europeus transmeten un discurs
xenòfob que no està justificat i que alimenta la por”, va
afegir. De Vilchez també afirmà que “hi ha una tendència

a criminalitzar la solidaritat” A més, “el fet que Espanya

vengui armes que s’empren en guerres com la de Iemen

és del tot contradictori amb el desig que no venguin a

humanitària i la defensa dels drets humans.

El títol de la VIII Jornada era: ELS REFUGIATS.

“El drama dels refugiats suposa una de
les situacions més vergonyoses que viu la
humanitat”
La situació de les persones refugiades arreu del món, i

especialment a Europa, ha estat el tema central de la VIII

Jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears. A la
Jornada hi participaren el president d’Apotecaris Solidaris,
Mateu Tous, el director tècnic de l’organització, Joan Albert
Segura, el professor de Dret Internacional de la UIB, Pau
14

Europa” subratllà.

Per la seva part, el director tècnic d’Apotecaris Solidaris,
Joan Albert Segura, creu que les condicions de salubritat

dels habitants dels camps de refugiats no són adients. “Els

Sensibilització
principals afectats són els nins i les dones”. Recordà que des

que trafiquen amb persones es nodreix d’aquesta situació”.

per recollir material sanitari per pal·liar la situació precària

milers d’euros, no ho oblidem”.

de Balears, durant els darrers anys, s’han fet campanyes

“Els que volen arribar fins a Europa paguen a les màfies
Segons Elviro, els ciutadans s’han de posar d’acord per
demanar als polítics que legislin per trobar una solució.

Finalment des d’Apotecaris Solidaris es va voler reconèixer
el treball i la implicació de la Sra. Xisca Maria Pérez

Domínguez amb la nostra entitat i amb els refugiats. I
també amb el Sr. Jaume Serra Vidal, a títol pòstum, com a

membre fundador d’Apotecaris Solidaris amb una carrera
de més de quaranta anys al món de la farmàcia.
dels refugiats a llocs com Alepo (Síria) o a Mòria (Lesbos).

La Jornada va tenir el suport de la Cooperativa d’Apotecaris,

“Estam davant una crisi de drets humans, no davant una

“la Caixa”, Cinfa i AMA.

crisi de refugiats”, digué el membre de Proem-Aid, Manuel

el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears, Obra Social

Elviro. “Els refugiats que viuen als camps de Grècia no han

comès cap delicte, només una falta administrativa, però

se’ls tracta com a delinqüents”. Considera que el que passa
està motivat pels guanys econòmics que persegueixen

algunes de les parts implicades en el drama dels refugiats:
“El negoci de la seguretat de les fronteres i de les màfies

Sopar Solidari
Com cada any Apotecaris Solidaris celebrà un sopar

solidari amb l’objectiu de recaptar fons per a la

realització de projectes de cooperació i enviaments de
medicaments.
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Sensibilització

Xerrades i campanyes
preu dels medicaments a països que no tenen

recursos per pagar-los. És molt important l’aparició
dels medicaments genèrics que ha suposat entre

altres una disminució de 10 vegades el preu d’un

tractament per any i persona d’una pandèmia com
és la SIDA. Problemes no resolts a nivell mundial
com són l’explotació laboral arreu del món i les
dades de la fam que continuen essent una lacra que
priva al món d’aconseguir els principals objectius
del mil·lenni.

2. Què es fa amb els
medicaments que tenim a les
Campanya de sensibilització farmacioles?

a les escoles i instituts de
les Illes Balears

Apotecaris Solidaris realitza diferents xerrades a
escoles i instituts.

Cada xerrada compta amb l’assistència entre 40 i 50

El principal missatge es dóna és que els
medicaments que no s’utilitzen s’han de dur
al punt SIGRE que hi ha a totes les farmàcies

de les Illes Balears. Al punt SIGRE es poden

dur els medicaments caducats, els que no es
necessiten, caixes de medicaments i envasos

nins i nines. Les xerrades serveixen per sensibilitzar
a nins de 12-16 anys que a la vegada són els

transmissors dels coneixements a tota la família.

Els conceptes que transmeten són: igualtat, drets
humans, solidaritat, cooperació, educació ajuda
humanitària, salut, comerç just, infància, activitats
de les multinacionals, explotació laboral, etc...

Les xerrades consten de tres parts diferenciades:

1. Per què es necessària la
cooperació al desenvolupament?
Aquí es fa un repàs de les principals diferències

entre els països en vies de desenvolupament i els
desenvolupats. Cal destacar la diferència de número

de morts per malalties curables debut a l’elevat
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buits o amb restes de medicaments. Cal

destacar des de l’aprovació de les directrius de
l’OMS de donacions correctes de medicaments,
Apotecaris Solidaris no recull medicaments

Sensibilització
amb una finalitat humanitària. Destacam
que Apotecaris Solidaris realitza la compra de
medicaments i kits d’emergència a centrals

de compres específiques per a ONGs que ens
permeten aconseguir uns preus molt baixos, ja

3. Què fa Apotecaris Solidaris?
Fem un resum dels principals projectes que
desenvolupa Apotecaris Solidaris en cooperació,
ajuda humanitària i educació al desenvolupament.

que són envasos clínics i medicaments genèrics.

Campanya de difusió
Apotecaris Solidaris va elaborar una campanya

de captació de socis dirigida a les escoles i

instituts on es feien les diferents xerrades de
sensibilització. D’aquesta forma s’aconsegueix

divulgar la nostra activitat així com comprometre
a

la

comunitat

educativa

d’Apotecaris Solidaris.

en

el

projecte

Internacional de la UIB i del Sr. Manuel Elviro

Vidal, cooperant de PROEM-AID. El llibre és
un recull d’articles, exposicions i música que

intenta reflectir la greu situació que estan
vivint els refugiats sirians al Mediterrani.
Els principals autors del llibre són: Federico

Mayor Zaragoza, P de Montaner, Elvira Reynés
Bostón,

Abdullah

Almahmouud,

Pau

de

Vílchez Moragues, Alejandro Miquel Novajra

i Joana Planas. El preu de venda del llibre és

Presentació del llibre
“Tout va bien”

de 20€ que es destinarà a donar suport a la
tasca de rescat que realitza l’ONG Proem-Aid
al Mediterrani.

El dimarts 12 de juny es va presentar el llibre
“Tout va bien” a la Fundació Sa Nostra. L’acte

va ser presentat per la Sra. Maria de Lluc Fluxà
i va comptar amb les brillants exposicions

del Sr. Pau de Vílchez, professor de Dret
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Celebració 25 aniversari
Farmacèutics Mundi
Farmacèutics Mundi va fer 25 anys realitzant labors

humanitàries i ho va celebrar el passat 18 d’octubre,
organitzant un acte festiu a la seva seu central a Paterna,

València, també es varen entregar el Premis 25 anys
Farmamundi i es va rendir homenatge als expresidents
i expresidentes de l’organització.

Celebració 25 aniversari
Fons Menorquí de Cooperació.
El Fons Menorquí de Cooperació va celebrar a Alaior el
seu primer quart de segle de vida. Es va celebrar a l’antic

convent de Sant Diego per compartir una estona amb

el públic en general i, de forma especial, amb aquelles
persones i entitats que durant tots aquests anys han
col·laborat d’alguna manera amb el Fons.

A la sala es va organitzar una exposició, formada per

cinc espais sobre els inicis, la consolidació, els projectes,

l’evolució del pressupost i l’etapa de crisi i canvis dels

darrers anys. Etapes que van explicar membres de

diferents entitats que formen part de la junta del Fons
Menorquí.
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Campanya “Ositos
Solidarios” de Farmamundi i
Apotecaris Solidaris

Cada bosseta de caramels de goma en forma

la campanya “Ositos Solidarios” que es va iniciar

activa amb Farmamundi en la seva tasca de

d’os tenia un cost per al comprador d’1 Euro.

Facilitant l’adquisició per part de les farmàcies

El mes de juny de 2018 es va donar per finalitzada
el mes d’abril de 2017.

La campanya “Ositos Solidarios” que va impulsar

Farmamundi en aliança amb l’empresa Trolli

Ibérica i va comptar amb l’inestimable suport
del

conjunt

del

sector

farmacèutic,

de les Illes Balears d’aquests caramels de goma,

Apotecaris Solidaris va col·laborar de forma

facilitar l’accés als medicaments, l’assistència

sanitària i el subministrament d’aigua potable

i aliments a persones que viuen en condicions
precàries i amb sèries amenaces per a la salut.

des

A les Illes Balears comptàvem amb el suport

farmacèutics. La campanya consistia en la venda,

d’Apotecaris a Mallorca, Cofarme a Menorca i

de la distribució fins als col·legis oficials de
a través de les oficines de farmàcia, d’unes

bosses de caramels de goma en forma d’os amb

de tres centres de distribució, la Cooperativa
Bamesa a Eivissa i Formentera.

un missatge solidari i molt vinculat a uns valors

de responsabilitat social amb les persones i
col·lectius més vulnerables.
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Campanya Tasses Solidàries

Apotecaris Solidaris ha dissenyat unes tasses per
recaptar fons i poder continuar fent projectes de
cooperació.

Cada tassa té un preu de 7€ i el lot de 5 tasses te un
preu de 30€.

Vos animam a continuar col·laborant amb nosaltres
comprant aquestes tasses solidàries.

• Amb 140€ podem millorar la formació sanitària
d’una comare, que atendrà a 5 dones al mes.

• Amb 65€ podem comprar 1.000 dosis
d’antibiòtics, imprescindibles per tractar les
complicacions postoperatòries.
• Amb 38€ podem donar atenció sanitària
d’urgència a una dona víctima d’una violació, per
evitar un embaraç o la transmissió del VIH i altres
malalties de transmissió sexual.
• Amb 15€ podem potabilitzar 1.500 litres d’aigua i
evitar diarrees i la transmissió de malalties.

PARTICIPACIÓ A LA DIADA DE SA
MIDONERIA (CASAL DEL BARRI DE
SA INDIOTERIA)

El passat 24 de juny Apotecaris Solidaris va participar en
la Diada de Sa Midoneria – Casal del Barri Jovent. Vàrem

passar un gran dia amb tots els veïns i veïnes que es
varen animar assistir a la Diada, un dia molt familiar amb

un ambient molt agradable i una “fideuà” espectacular.

Va ser un gran dia! Moltes gràcies per convidar-nos a
participar en aquest acte i per donar-nos a conèixer!
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Campanya Dóna Llum
Aquesta campanya té com a objectiu arribar al públic
d’una manera emocional per tal que pugui empatitzar

amb les persones que necessiten un recolzament
econòmic i social.

Des d’Apotecaris Solidaris volem que tot el col·lectiu
farmacèutic ens ajudi a donar a conèixer les grans

desigualtats que hi ha arreu del món. A aquesta
campanya es remarquen les grans diferències que hi ha
entre els països subdesenvolupats i el desenvolupat.

Als països desenvolupats la salut és un dret, en canvi als
països subdesenvolupats és un luxe. Cal recordar que

més d’un terç de la població mundial NO té
accés als medicaments essencials i que més de

no és que no hi hagi aliments per tothom, és que estan
mal repartits. Aquesta campanya també vol incidir en les

persones que vivint a un país desenvolupat i que no tenen
accés a medicaments de malalties cròniques debut a què
estan en risc d’exclusió social, o són drogodependents.

Apotecaris Solidaris després de més de vint-i-tres

anys de cooperació i ajuda humanitària està vivint uns
moments complicats que fan que puguem dur a terme
menys projectes que abans unit a què hi ha hagut una
disminució substancial dels fons públics en cooperació i
ajuda humanitària. Un dels objectius de la campanya és

DÓNA suport, DÓNA llum... Esperants que les persones

que no siguin sòcies d’Apotecaris Solidaris col·laborin a
partir d’ara amb nosaltres perquè es puguin desenvolupar
més projectes de cooperació i d’ajuda humanitària.

1.000 milions de persones estan afectades per malalties

oblidades. Un de cada nou habitants del món no té

suficients aliments per tenir una salut digna, i el problema
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Newsletter

Apotecaris Solidaris informa mensualment, a tots els
seus socis i farmacèutics de les Illes Balears, de la tasca
que fem.

Campanya Farmàcia
Solidària.
Campanya de sensibilització i educació per al
desenvolupament en la que es pretén sensibilitzar a
les farmàcies i als usuaris de quines són les malalties

oblidades, i quin és el cost dels seus tractaments.

També es pretén recollir fons per tractar aquestes

malalties, com són el paludisme, dengue, Chagas, etc...
Es va dissenyar una guardiola que s’han repartit a les
farmàcies de les Illes Balears.

Campanya bosses de paper
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Campanya Loteria de Nadal i Postals

Campanya nou col·legiat COFIB

Xerrada Festa de la Immaculada Concepció
Com cada any, Apotecaris Solidaris va explicar els diferents projectes i activitats que hem fet durant aquest 2018.
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