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INTRODUCCIÓ
Ja fa vint-i-quatre anys que un grup de farmacèutics, sensibilitzats per una de les
nombroses tragèdies humanes que contínuament esdevenen arreu del 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 Solidaris, una associació privada, sense
ànim de lucre (ONG), la qual, a poc a poc, amb el pas del temps i gràcies a la inqüestionable
col·laboració dels socis, ha anat marcant unes línies d'actuació de cada vegada més clares i
definides.
L'esforç que entre tots s'ha fet dins l'organització per tal d'assolir una imatge d'homogeneïtat ha
donat fruit, de manera que tots els membres de la nostra ONG es poden sentir identificats
independentment d'on o quan s'hagin incorporat al projecte de futur d'Apotecaris Solidaris.
Malauradament els motius pels quals es va crear Apotecaris Solidaris continuen vigents vint-iquatre anys més tard: desigualtat entre els països del Nord i del Sud, comerç injust,
elevada mortalitat per malalties infeccioses i oblidades, catàstrofes naturals i
conflictes bèl·lics.
Cal recordar que els camps concrets de la nostra actuació incideixen sobre:
La Salut. Contribuir a solucionar el gran problema sanitari mundial des d'una
perspectiva d'ajuda farmacèutica.
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:

1. AJUDA HUMANITÀRIA
Conscients de les desigualtats sanitàries que hi ha arreu del món, Apotecaris Solidaris ha
apostat des de sempre per l'ajuda farmacèutica i la cooperació sanitària.
Fins al moment l'organització ha optat per la distribució gratuïta de medicaments, que en un
principi eren recuperats a través de les oficines de farmàcia i que actualment són medicaments
adquirits nous, subvencionats per les quotes dels socis, la Cooperativa d'Apotecaris, el Col·legi
de Farmacèutics de les Illes Balears i el finançament de diferents institucions públiques com el
Govern de les Illes Balears i els diferents Fons de Cooperació locals.
El principal projecte de cooperació sanitària dut a terme l'any 2019 ha estat el Projecte de
Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals de les poblacions indígenes a
Guatemala. El projecte aprovat amb un import de 92.390 Euros millorarà la qualitat de vida
de les dones, nins i nines menors de cinc anys a Guatemala.
Durant l'any 2019 Apotecaris Solidaris ha realitzat una gran quantitat de projectes
d'emergències i post emergències: Libèria i Sierra Leona (epidèmia d'Ebola i malària),
atenció sanitària bàsica als camps de refugiats i tractament de l'Ebola a la República
Democràtica del Congo i violència sexual i malalties transmissibles a Kènia.
Cal destacar el compromís d'Apotecaris Solidaris amb les persones que són rescatades a la
Mediterrània com a conseqüència del conflicte armat a Síria.
També s'han enviat medicaments i material sanitari en forma d'ajuda humanitària a Senegal
(Hospital de Missirah), Camerun (Hospital d'Ebomé), Índia (Dar Home), Bolívia
(Hospital de San Francisco de Asís).

2. SENSIBILITACIÓ
L'any 2019 es presentà el projecte de Sensibilització "Medicaments que no curen,
Campanya per a la donació apropiada de medicaments", projecte educatiu per dur a
terme als instituts, 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.
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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 22 DE MARÇ DE 2019
Composta per membres de l'organització que sense cap casta de renumeració presta
aquest servei de forma voluntària.

Presidenta
Cristina Fca. Mataró

Vocal
Antoni Torrens

Vicepresident
Bartomeu Adrover

Vocal
Francesca Armengol

Secretària
Isabel Llull

Vocal
Ana Mª García

Tresorer
Mateu Tous

Vocal
Aina Oliver

Vocal
Marta Petit

Vocal
Pedro Miquel

Vocal
Leonor Hernández

PERSONAL CONTRACTAT:
Director Tènic Farmacèutic: Juan Alberto Segura
Auxiliar: Amparo Amengual
Comptabilitat: Pedro Villar
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Imatge de:
Tracy Angus-Hammond de Pixabay
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PROJECTE D'EMERGÈNCIA PER ALS DAMNIFICATS
D'EBOLA A SIERRA LEONA
País: Sierra Leona
Import del projecte: 25.000 €.
Direcció General de Cooperació
del Govern Balear.
Organisme
responsable:
Apotecaris Solidaris
Organismes
interventors:
Apotecaris Solidaris, Farmamundi
i San Joan de Déu.

Apotecaris Solidaris ha coordinat l’enviament de
medicaments d’emergència per tractar l’epidèmia
d’Ebola a Sierra Leona.
L’Hospital de San Juan de Dios s’ubica a la Província
Nord de Sierra Leona, al districte de Port Loko i
concretament a les proximitats de la població de
Lunsar (a uns 90 quilòmetres de la capital del país,
Freetown), malgrat que el seu àmbit d’actuació
s’estén a tota la zona rural del país. L’Hospital va fer
front a epidèmia d’Ebola entre els anys 2014 i 2016,
atenent milers de pacients fins al darrer moment. Malgrat això, va haver de ser tancat en dues
ocasions per a la seva desinfecció i posterior condicionament. Des de gener de 2015 està en
funcionament i fa un gran esforç en complir els protocols establerts pel Ministeri de Salut de
Sierra Leona. El procés de reobertura dels serveis va suposar la formació i capacitació del
personal, així com la redistribució d'algunes àrees.

Durant la situació d’emergència, l’atenció sempre va ser totalment gratuïta. Per tant,
l’Hospital requereix d’un suport exterior per poder fer front als seus pressupostos mensuals
(personal, medicaments, etc...). L’epidèmia d’Ebola a Sierra Leona va suposar una cridada
d’atenció cap als serveis sanitaris, ja que és un país que afecten una gran quantitat de
malalties infeccioses i epidèmies (còlera entre elles) igualment devastadores.
L’Hospital San Juan de Dios ha atès durant l’any 2018 un total de 68.059 de les quals 37.773
foren dones i 30.286 homes. Durant aquest període d’intervenció que va durar dos
mesos, es va donar cobertura de medicaments i material sanitari a 5.671 pacients.
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PROJECTES D'EMERGÈNCIES I POST-EMERGÈNCIES

PROJECTE D'EMERGÈNCIA PER ALS DAMNIFICATS
DE MALÀRIA I MALALTIES INFECCIOSES A LIBÈRIA
Apotecaris Solidaris ha coordinat l’enviament de
medicaments
d’emergència
per
tractar
l'epidèmia de malària i altres malalties
infeccioses a Libèria.

L'Hospital Catòlic Saint Joseph de Monròvia a
Libèria va ser inaugurat l'any 1956. Des de l'any
1963 els Germans de Sant Joan de Déu gestionen i
administren l'Hospital. Libèria és un país on el
60% de la població viu per sota del llindar de
la pobresa.

País: Libèria
Import del projecte: 25.000 €.
Direcció General de Cooperació
del Govern Balear.
Organisme responsable:
Apotecaris Solidaris
Organismes interventors:
Apotecaris Solidaris,
Farmamundi i San Joan de Déu.

Les principals causes de mort són les infeccions respiratòries agudes, la malària, la tuberculosi,
el VIH / SIDA, els accidents cerebrovasculars, les malalties diarreiques, les derivades de
l'embaràs i el part, les nutricionals, les cardiopaties i les malalties respiratòries. Pel que fa a la
Malària, és considerada una de les principals causes de mort al país, el 2017 l'Hospital va
registrar 3.669 casos, un 12% més que l'any anterior. Els casos de febre tifoide també van
augmentar en l'últim any, passant de 511 el 2016 a 620 en 2017 (increment del 21%). Amb
relació al VIH / SIDA, l'any 2017, el SJCH va atendre un 88% de casos més que l'any anterior i la
majoria dels pacients asseguraven no tenir accés a medicaments antiretrovirals. L'Hospital
atén a unes 50.000 persones i es registren uns 1.000 parts a l'any.

APOTECARIS SOLIDARIS

Apotecaris Solidaris garanteix
els serveis sanitaris gratuïts de
la
població
afectada
per
l'augment de l'activitat armada i
per l'epidèmia de l'Ebola.

R. D. Congo

Imatge de:
Tracy Angus-Hammond de Pixabay
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PROJECTE D'EMERGÈNCIA PER AL TRACTAMENT
D'EBOLA ALS CAMPS DE REFUGIATS A LA REP.
DEMOCRÀTICA DEL CONGO
País: Sierra Leona
Import del projecte: 50.000 €. Fons
Mallorquí de Cooperació .
Organisme responsable: Apotecaris
Solidaris
Organismes interventors: Apotecaris
Solidaris, Farmamundi i San Joan de Déu.

Apotecaris Solidaris ha dut a terme el Projecte
d’Emergències al Congo per garantir els serveis
sanitaris gratuïts de la població afectada per
l’augment de l’activitat armada i per l’epidèmia
d’Ebola.
El projecte ha estat aprovat i finançat pel Fons
Mallorquí de Cooperació amb un import de 50.000
Euros.

El projecte es localitza en dues àrees de salut de la regió de Kamango, Territori de Beni,
província de Kivu Nord.
La zona d'intervenció està situada a prop de la frontera amb Uganda, cosa que fa imprescindible
el reforç dels sistemes de salut locals per assegurar no només l'accés als serveis de salut
primaris entre la població desplaçada i d'acollida, sinó també per reforçar el seguiment de l'estat
epidemiològic i evitar la propagació del virus de l’Ebola.
La major part de les famílies han estat acollides en espais comunitaris, però presenten dificultats
d'accés a atenció i subministraments mèdics, aigua i sanejament, així com accés a centres
educatius per als menors d'edat.

APOTECARIS SOLIDARIS
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Hem d’afegir la situació de risc de malalties a causa de l'amuntegament de les famílies i el risc
que comporta pel que fa a malalties derivades de la manca d'higiene i les limitacions
d'utilització de sanejament.
A més, es tracta d'una zona de risc pel que fa al virus de l'Ebola, de forma que les necessitats
de prevenció en la població es multipliquen, i és necessari un gran control i recursos per
prevenir un contagi massiu.
Aquest projecte ha reforçat la capacitat de dues àrees de salut de la zona per atendre la
població desplaçada proveint medicaments i material mèdic, materials de prevenció d'Ebola i
altres malalties contagioses i reforçant el paper de la prevenció mitjançant informació i
sensibilitzacions comunitàries.
Es tracta d'un projecte d'intervenció en emergències que ha durat 3 mesos amb una
acció immediata en la població diana. No obstant això, aspira també a tenir efectes a mitjà i
llarg termini, dins de les característiques de la intervenció, a causa de l'enfocament de treball
comunitari, reforç de xarxes de prevenció i d'informació i sensibilització.
Tant la detecció de necessitats i disseny del projecte, com la implementació de les
activitats s'han dut a terme en terreny amb el soci local present a la regió i amb gran
experiència d'intervenció en projectes sanitaris i de treball comunitari.

APOTECARIS SOLIDARIS
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COOPERACIÓ FARMACÈUTICA A L'HOSPITAL
D'EBOMÉ (CAMERUN)

Fundació ASMAR
Caterina Mercadal

País: Camerun
Import del projecte: 12.000 €
10.000 € de la Fundació ASMAR- Catalina
Mercadal.
2.000 € Donació d'Apotecaris Solidaris.
Organisme responsable: AMBALA
Organismes interventors: Apotecaris
Solidaris i AMBALA.

Apotecaris Solidaris col·labora des de l'any
2009 amb l'Hospital d'Ebomé. En un principi
s'enviaven els medicaments adquirits a la central
de compres Farmamundi, des de fa uns anys
s'ha aconseguit un proveïdor de material sanitari
i medicaments de qualitat al mateix país,
promovent el comerç local.

La Fundació ASMAR-Catalina Mercadal, ens ha concedit una subvenció de 10.000 € per a
l'execució del Projecte de compra de medicaments, vacunes i material sanitari per a
l'Hospital d'Ebomé.

L'Hospital d'Ebomé és un hospital de referència per a
les persones sense recursos i poblacions autòctones
amenaçades com són els pigmeus Bagyeli.
L'Hospital atén a unes 2.000 persones al mes
gràcies als diferents serveis que ofereix: urgències,
hospitalització, consultes externes, cirurgia, maternitat,
laboratori, farmàcia, radiologia, calendari vacunacional.
Amb les noves tecnologies es pot mantenir el contacte
diari i permet fer consultes clíniques transoceàniques. A
més, tenen una xarxa d'especialistes que en menys de
24 h solucionen via correu electrònic o whatsapp
qualsevol consulta que reben des de l'Hospital d'Ebomé
(un electrocardiograma, valorar una lesió de pell i donar
un diagnòstic i tractament, una radiografia, etc.). Un
dels resultats més importants aconseguits durant
l'any
2019
és
el
manteniment
d'una
autosostenibilitat de l'hospital del 75%. Cal
destacar que l'any 2019 es contractà un director de
l'Hospital camerunès. Actualment el 100% del personal
contractat és del país.
Com a mostra del compromís d'Apotecaris Solidaris amb el projecte, l'any 2020 està previst el
finançament dels tractaments contra la malària així com el finançament de les principals
malalties infeccioses per a les persones sense recursos de la zona.

APOTECARIS SOLIDARIS

Apotecaris Solidaris garanteix el
dret a la salut, assistència
mèdica, alimentació i a l'aigua a
les poblacions rurals de San Juan
Ixcoy (Huehuetenango)

Guatemala

Imatge de:
Wendyfleury de Pixabay
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PROJECTE D'ENFORTIMENT DELS DESCA* DE DONES,
NINS I NENES MENORS DE CINC ANYS A GUATEMALA
La problemàtica principal sobre la qual pretén País: Guatemala
intervenir el projecte de cooperació presentat a Import del projecte: 92.390 €.
la Direcció General de Cooperació del Govern Finançat per la DG de Cooperació
Balear (Guatemala) és l'elevada taxa de (Govern Balear).
desnutrició crònica infantil. L'índex de Organisme responsable:
desnutrició al país és del 37,6%; i la Apotecaris Solidaris
vulnerabilitat nutricional del departament en Organismes interventors:
Apotecaris Solidaris, Farmamundi.
què se situa la intervenció (Huehuetenango) és
la més elevada del país (54,5%). El projecte aprovat amb un import de 92.390 Euros
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.
Els principals drets vulnerats amb incidència directa en l'estat de la SAN (Seguretat Alimentària
i Nutricional) són: dret a la salut i l'assistència mèdica, dret a una alimentació adequada
i dret a l'aigua.
La bretxa de serveis entre l'àrea urbana i rural incideix directament en la vulneració de drets de
les poblacions indígenes, que habiten majoritàriament (al voltant del 80%) en masos, 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.
Existeixen indicis per pensar que la taxa de desnutrició reportada per a les zones rurals és
inferior a la real, donades les dificultats 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.

*Drets econòmics, socials, culturals i ambientals
APOTECARIS SOLIDARIS

Mali

Apotecaris Solidaris ha realitzat projectes de
cooperació sanitària, emergències i d'ajuda
humanitària a 9 païssos arreu del món durant l'any
2019 arribant a més de 75.000 persones

Imatge de:
Jcrane de Pixabay
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DONACIÓ DE MEDICAMENTS A TANZÀNIA
Apotecaris Solidaris va col·laborar amb la
donació de medicaments a la Fundació
Escribano a Iringa (Tanzània). La missió de la

País: Tanzània
Import del projecte: 408,36 €

Fundació Escribano és aconseguir igualtat d’oportunitats per als nins i nines i les persones més
desafavorides. Els medicaments enviats foren distribuïts al centre sanitari d’Iringa.
Durant més de quinze dies els membres de la Fundació realitzaren tasques d’educació,
escolarització i assistència sanitària.

ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A MALI
S’ha realitzat l’enviament de medicaments per
País: Mali
destinar a l’Orfenat de Bamako, Associació
Import del projecte: 1.939,86 € Euros
AMALDEME i hospitals públics repartits per la
ciutat, com són: Centre de Salut ASACO, Centre de Salut Comunitari del IV districte de Bamako,
Policlínica Le La Tele.
Els beneficiaris d’aquesta ajuda humanitària en forma de medicaments són: 13.000 persones.
Mali es caracteritza per unes pèssimes condicions socials i sanitàries així com un nivell de
pobresa altíssim.

També es realitzen tallers de sensibilització a totes les dones per disminuir les malalties de
transmissió sexual.

APOTECARIS SOLIDARIS
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ENVIAMENT DE MEDICAMENTS A L'HOSPITAL DE
MISSIRAH A SENEGAL

País: Senegal
Import del projecte: 922,10 €
Finançat per Apotecaris Solidaris

Fa quinze anys que dos odontòlegs s’unien per
a crear el que són ara DSR Balears i DSR
Catalunya, amb camps d’actuació a Àfrica i Sud- Amèrica respectivament.

DSR Balears a més dels projectes a Àfrica - actualment a Senegal, va engegar un projecte a
Palma per servir a totes les persones sense recursos de Mallorca amb necessitats de servei
d’odontologia a la Clínica solidària COLOMA VIDAL al carrer del Carme de Ciutat.
Gràcies a un grup voluntari que es paga els desplaçaments i manutenció a Àfrica i gràcies 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.
Apotecaris Solidaris ha finançat la compra dels
medicaments necessaris per a la farmàcia de
l’Hospital
de
Missirah:
antibiòtics,
antiinflamatoris, analgèsics, material de cura,
etc.
Enguany s’ha aconseguit que el personal
sanitari que es desplaça a Missirah estigui
durant tot l’any, així es manté l’atenció
mèdica
i
farmacèutica
de
forma
continuada.

APOTECARIS SOLIDARIS
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COMPRA D'UN GRUP ELECTROGEN PER AL CENTRE
SANITARI DE DJIBIDIONE (SENEGAL)
Apotecaris Solidaris ha finançat la compra d'un
grup electrogen per al Centre Sanitari de
Djibidione a Senegal.

País: Senegal
Import del projecte: 2.500 Euros.
Finançat per Apotecaris Solidaris.

Amb un grup electrogen es permet el subministrament d'energia elèctrica al centre sanitari que
contínuament pateix talls d'energia.
Al centre de Djibidione es realitzen consultes metges gratuïtes a una població d'unes 70.000
persones. L'hospital més pròxim està a 50 Km.
Es realitzen llistes de consulta amb els pacients
tractats (indicant la patologia), els medicaments
dispensats, pacients curats in situ i els orientats cap a
un altre centre de salut.
Els criteris de selecció dels beneficiaris directes són
per ordre de prioritat:
Persones que presenten patologies possiblement
greus, que presenten un estat de salut degradat però
sense patologia identificada, patologies cròniques, patologies recurrents, persones que
presenten un risc sanitari, i nins, dones, embarassades i persones majors.

DONACIÓ DE VITAMINES A LA ÍNDIA (FUNDACIÓ DARE
HOME)
Apotecaris Solidaris ha realitzat l’enviament de
vitamines a l’orfenat de Dare Home a l'Índia.
És un projecte que pretén ajudar a les nines
abandonades al carrer i que se'ls ofereix
l’oportunitat de tenir una vida millor.
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.

País: Índia
Import del projecte: 307,91 €
Finançat per Apotecaris Solidaris.

APOTECARIS SOLIDARIS

Gairebé la meitat dels 1.300 milions
de persones afectades per la
pobresa a tot el món són menors.

Àfrica

Imatge de:
Jcrane de Pixabay
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DONACIÓ DE RASPALLS DE DENTS I DENTÍFRICS AL
TINDUF
Des de l'Associació Amics del Poble Sahrauí ens
sol·licitaren la possibilitat de contribuir amb el
Programa Vacances en Pau, que duen a terme

País: Camps de Refugiats del Tinduf
Import del projecte: 298,14 Euros
Finançat per Apotecaris Solidaris

des de fa trenta-dos anys, que consisteix en l'acolliment familiar, durant els dos mesos d'estiu,
de nins i nines sahrauís procedents dels Campaments de Refugiats ubicats al desert algerí
amb l'objectiu d'allunyar-los de les altes temperatures de l'estiu, millorar la seva salut i les
duríssimes condicions de vida. Aprenen una altra cultura i un altre idioma. L'acolliment es
realitza amb molta estima per part de famílies de les nostres illes creant un vincle que
perdura quan els infants retornen als campaments.
Apotecaris Solidaris ha col·laborat amb la compra de 100 raspalls de dents i dentífrics.
D'aquesta manera, els infants s'ho emporten a casa seva, on tenen moltes dificultats per poder
adquirir aquests tipus de productes.

APOTECARIS SOLIDARIS

SALVAMENT
MARÍTIM A LA
MEDITERRÀNIA

Imatge de:
TGerd Altmann de Pixabay

PROJECTES D'AJUDA HUMANITÀRIA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

22

SALVAMENT MARÍTIM A LA MEDITERRÀNIA
Apotecaris Solidaris ha col·laborat activament
amb diferents ONGs que han actuat salvant
vides a la Mediterrània com: Ara amb Síria,
Proemaid i Sea-Eye.
Des del començament del conflicte armat a

País: Mar Mediterrània
Import del projecte: 1.733,20 €
(llets infantils i material de cura)
Finançat per Apotecaris Solidaris

Síria, Apotecaris Solidaris ha manifestat el seu

"El drama dels refugiats
suposa una de les
situacions més
vergonyoses que viu la
humanitat"

suport i ajuda a les persones que són
rescatades a la Mediterrània i que molt
sovint són traslladades a camps de refugiats.
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CAMPANYA BÀLSAM LABIAL SOLIDARI BABE

Amb 5 € una família pot protegir-se d'insectes i mosquits
evitant la malària.
Amb 10 € es pot potabilitzar 1.000 litres d'aigua i així evitar
malalties com el còlera.
Amb 38 € es pot donar atenció sanitària d'urgència
a víctimes de violència sexual.
L'ONG Farmamundi (Farmacèutics Mundi) juntament amb Laboratoris Babé ha fet una nova
campanya solidària, de cada labial venut (2,90 €) 1 € es destinarà a la realització de projectes i
ajuda humanitària.
Apotecaris Solidaris se suma a aquesta campanya per dur-la a terme a les nostres Illes.

APOTECARIS SOLIDARIS

24

SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA GUARDIOLES
SOLIDÀRIES
Aquesta campanya compta amb la col·laboració dels
farmacèutics amb oficina de farmàcia amb la
col·locació de la nova GUARDIOLA SOLIDÀRIA
D'APOTECARIS SOLIDARIS amb l'objectiu de
recaptar fons per dur a terme projectes de
cooperació i enviaments de medicaments a
persones amb un alt grau de vulnerabilitat sanitària.
Per a ells la salut no és un dret, si no un luxe, una
situació que des d'Apotecaris Solidaris, amb la
We seeinestimable
the value
of growing
col·laboració
dels apotecaris
de les Illes
Balears,
revertir. through social
our volem
business

media.
Wefundació
will place
our Solidaris
Des
de la nostra
Apotecaris
sempre
hainapostat
per our
la realització de
efforts
growing
projectes de cooperació i enviaments d'ajuda
followerabase
and
engaging
humanitària
la major
part dels
països en vies
deour
desenvolupament
audience.del món. D'altra banda a la
nostra comunitat es realitzen tasques de
sensibilització per donar a conèixer els projectes de
cooperació que desenvolupam i per conscienciar a
la població sobre les principals qüestions que
generen la desigualtat entre els països: deute
extern, explotació laboral, explotació infantil, la fam,
tractament de malalties oblidades, la despesa en
armament, el paper de les multinacionals (recursos
naturals, alimentació, salut...)
Hi ha més de 1.000 milions de persones en tot el
món que mai han rebut assistència sanitària.
Cada dia, a prop de 1.000 nens moren a causa de
malalties diarreiques prevenibles relacionades
amb l'aigua i el sanejament.

APOTECARIS SOLIDARIS

25

SENSIBILITZACIÓ

IX JORNADA DE COOPERACIÓ SANITÀRIA A LES
ILLES BALEARS.
La gestió de les situacions d'emergència causades per catàstrofes naturals i conflictes bèl·lics, ha
estat el tema central de la IX Jornada de Cooperació Sanitària de les Illes Balears, organitzada
per Apotecaris Solidaris, i que es va dur a terme el passat 13 de novembre a Palma. A la jornada
hi participaren la presidenta d'Apotecaris Solidaris, Cristina Mataró; el director tècnic de
l'organització, Joan Albert Segura; la directora d'Ajuda humanitària de l'ONG Farmacèutics
Mundi, Tania Montesinos; i la consultora farmacèutica, Míriam López. Els tres darrers formaren
part d'una taula rodona presentada pel vicepresident d'Apotecaris Solidaris, Bartomeu Adrover.

La presidenta d'Apotecaris Solidaris, Cristina Mataró
recalcà el paper fonamental dels farmacèutics de
les Illes Balears que han donat una ajuda farmacèutica
de qualitat a les diferents situacions d'emergència
succeïdes des de la seva fundació l'any 1994 (crisi
humanitària dels Grans Llacs). Durant aquests 25
anys, Apotecaris Solidaris ha realitzat projectes de
cooperació internacional, ha estat present a la
majoria d'emergències humanitàries succeïdes al
món i ha realitzat la tasca de sensibilització a les
escoles i instituts amb el projecte Medicaments
que no curen.
"Els països en vies de desenvolupament mostren
una especial sensibilitat
davant la manca de
medicaments que pateixen de forma endèmica"
subratllà Joan Albert Segura. Apotecaris Solidaris
estableix una mecànica de treball que permet donar
els medicaments amb una total garantia de
qualitat i eficàcia. Joan Albert Segura destacà que les
principals actuacions dutes a terme durant els darrers
anys en situacions d'emergència als damnificats pels
huracans Imma i Maria a República Dominicana i Haití i
l'ajuda humanitària farmacèutica per tractar l'epidèmia
d'Ebola que afectà països com Libèria i Sierra Leona.
Per la seva part, Tania Montesinos destacà la
coordinació entre Farmamundi, AECID i l'OMS per
donar resposta farmacèutica a situacions d'emergència.
APOTECARIS SOLIDARIS
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"Per actuar a un país que ha patit una situació de catàstrofe natural o conflicte bèl·lic és
imprescindible que el país afectat declari la situació d'emergència internacional" declarà
Tania Montesinos. La contrapart local juga un paper cabdal en la recepció, emmagatzematge i
distribució de l'ajuda humanitària.
"El dispositiu START estava integrat per un hospital de campanya amb capacitat quirúrgica i
d'hospitalització així com un extens equip humà que va atendre a més de 2.200 persones
durant un mes a Moçambic a conseqüència del Cicló Idai" declarà Míriam López.
Les principals patologies ateses foren pediàtriques, obstetrícia, ginecològiques i
traumatològiques.
Miriam López destacà el paper fonamental de la farmàcia donant suport a totes les
àrees de l'hospital de campanya. "L'ajuda farmacèutica va ser classificada per grups
terapèutics i tramesa cap a les diferents àrees de l'Hospital de campanya mitjançant ordres de
dispensació" explicà Miriam López.

Finalment, des d'Apotecaris Solidaris es va voler
reconèixer la feina de salvament marítim que realitza
l'ONG Sea-Eye a la Mediterrània amb el vaixell Alan
Kurdi. Recollí la distinció, Alejandra Hernando, portaveu
de Sea-Eye. "Tots som rescatadors" subratllà. També
aprofitaren l'ocasió per projectar un vídeo de la darrera
missió de salvament on es deixa patent el perill que
afronten els rescatadors i el drama que pateixen les
persones que naveguen a la deriva cercant una via
millor.
Apotecaris Solidaris va aprofitar l'ocasió per donar un
reconeixement especial a Mateu Tous que durant
vint anys liderà com a president, el projecte de la nostra
ONG amb dedicació i il·lusió i que ha convertit
Apotecaris Solidaris en una ONG de referència a les Illes
Balears.
La Jornada va tenir el suport de la Cooperativa
d'Apotecaris, el Col·legi de Farmacèutics de les Illes
Balears, Obra Social "la Caixa", AMA i Cinfa.
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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 té un preu de 30 €.
Vos animam a continuar col·laborant amb
nosaltres comprant aquestes tasses solidàries.

LOTERIA I POSTAL DE NADAL
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