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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.

ajuntar 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-i-
sis 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:

 

Sistema de treball
Recursos humans
Dades d' interès
Projectes d'emergències i

Projectes d'ajuda humanitària

Sensibil ització

     postemergències

     i  cooperació internacional
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Introducció
Ja fa vint-i-set anys que un grup de farmacèutics, sensibilitzats per una de les 
nombroses tragèdies humanes que contínuament esdevenen arreu del món, es varen i 
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El personal  que vetl la i  assegura el  bon funcionament de l 'organització el
constitueixen: La junta directiva,  formada per  membres de l 'organització
que sense cap casta de renumeració  presta aquest servei  de forma
voluntària.
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Projectes d'emergència 
i postemergència



Resultat 2: Prevenció comunitària en salut per a orientar a la població urbana cap a recursos
sanitaris disponibles, desmuntar rumorologies i promoure pràctiques corresponsables en un
context de pandèmia per COVID-19.

El projecte ha tingut una durada de 12 mesos. Aquests són alguns dels assoliments dels dos
projectes:

El primer resultat es correspon amb l' objectiu de millorar la capacitat operativa i la cobertura
sanitària com a resposta a les necessitats més urgents de la població refugiada urbana de
Kampala. Per a aquest resultat s'ha realitzat l'adquisició i subministrament de medicaments
específics, així com la selecció d'un proveïdor seguint el criteri de pertinència amb la finalitat
de reforçar i aprovisionar de medicaments a la població refugiada en el marc del Programa de
Salut Urbà de Kampala. Això ha garantit el subministrament de medicació per a l'atenció de
332 pacients, sent el 58% dones i un 70% persones adultes d'entre 18 i 60 anys.

Durant el 2022 s'han desenvolupat dos projectes de post
emergències a Uganda amb l'objectiu comú d'enfortir l'accés
a la salut de la població refugiada urbana a Kampala.

Els resultats esperats del projecte han sigut:

Resultat 1: El programa de Salut Urbà de Kampala ha enfortit
la seva capacitat operativa i cobertura sanitària per a
respondre  a les necessitats sanitàries més urgents de la
població refugiada urbana de Kampala.

Projecte postemergència Uganda
Import del projecte:

60.000 € DGC - GB
30.000 € FM



Per a aquest resultat, s'ha articulat una campanya de promoció de l'accés a la salut entorn de
la prevenció de la COVID-19 i d'una campanya de vacunació. D'altra banda, s'han generat
espais de diàleg comunitaris amb la realització de diverses sessions i la participació de 45
integrants  de la població refugiada de Kampala.

Pel que fa als espais de diàleg, han participat 51 representants de la xarxa comunitària,
elevant el grau de compliment al 113%. Dels quals, el 58% són dones.

En relació a la realització de proves, anàlisis i
diagnòstics, podem assenyalar que han estat
ateses un total de 198 persones de la població
refugiada urbana de Kampala amb exàmens no
gratuïts en hospitals governamentals de les
quals, el 56% són dones i un 75% persones
adultes d'entre 18 i 60 anys.

Per consegüent, el projecte ha permès enfortir la
capacitat operativa i la cobertura sanitària del
programa de Salut Urbà de Kampala com a 

resposta a les necessitats sanitàries més urgents de la població refugiada urbana de
Kampala. El segon resultat aconseguit té com a objectiu promoure la prevenció en salut
comunitària per a orientar a la població refugiada urbana.

El projecte ha tingut una repercussió
directa en el descens de les taxes de
mortalitat i morbiditat de la població
menor de 5 anys i de dones
embarassades, a través del lliurament de
medicaments (principalment antipalúdics),
els equipaments mèdics i les mosquiteres,
així com mitjançant la realització de
brigades mèdiques mòbils.
S'ha avançat en la protecció de les dones
supervivents de VBG (violència basada en
gènere) sensibilitzant a la població i 

S'ha format líders comunitàries (dones), promotores de salut i membres de Comitès de
Pau i Resolució de conflictes, els quals realitzen una important labor de prevenció de
malalties i en la identificació de casos de VBG.

       proporcionant una resposta especialitzada a les seves necessitats.



Cronologia: 
26 de febrer. Primer enviament humanitari. Apotecaris Solidaris en col·laboració amb
Farmamundi activa el seu protocol d'emergència. Després de rebre una sol·licitud d'urgència
de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), el
dissabte 26 de febrer sortia el primer subministrament des de la Base aèria de Torrejón de
Ardoz per a enviar a Ucraïna 3.600 Kg, distribuïts en 6 palets, amb material sanitari de
protecció, com a màscares quirúrgiques, higièniques, FFP2, FFP3, vestits anti Covid i guants
quirúrgics. També material de desinfecció per a superfícies hospitalàries, gel i tovalloletes
hidroalcohòliques i material de cura bàsic, com a compreses estèrils, benes, gases i
degotadors.
2 de març. Segon enviament humanitari. Es realitza un segon enviament amb medicaments
essencials bàsics amb més de 1.100 quilograms amb analgèsics, antiinflamatoris, antibiòtics i
sèrums.
4 de març. S'inicia una intervenció d'acció humanitària directa a Ucraïna. Apotecaris
Solidaris posa en marxa la primera actuació d'emergència a la regió de Poltava, a l'est
d'Ucraïna, on atendrà 8.600 persones desplaçades internes per la guerra, el 65% d'elles
dones i nenes. Treballarem al costat del Bureau of Gender Strategy and Budgeting (Gender
Bureau), l'equip del qual sobre el terreny prioritzarà el repartiment de paquets nutricionals
per a menors, kits de dignitat específics per a dones, incloent kits d'higiene i de protecció
Covid-19. També mantes i roba d'abric per a les persones més vulnerables davant les
temperatures hivernals de la zona. Més d'un milió persones han sortit ja d'Ucraïna i
necessiten atenció urgent.
7 de març. Surt el tercer enviament des d’ALH a València. Després d'una nova sol·licitud de
l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, el nostre equip de
Logística Humanitària prepara un nou subministrament per a Ucraïna compost de 4 pallets i
gairebé 900 quilos, destaquen els medicaments antibiòtics i material sanitari com a benes
israelianes, torniquets i agents hemostàtics, per a facilitar la coagulació.
A partir d’aquestes actuacions d’emergència immediata, Apotecaris Solidaris ha continuat
enviant ajuda a diferents farmàcies dels Hospitals de Dnipro, Odessa i Leopolis. Tots aquests
enviaments han estat possible gràcies a l’acord signat amb l’Ambaixada d’Ucraïna a Espanya. 
També s’han repartit Kits nutricionals, d’higiene i altres materials bàsics gràcies al
recolzament de l’ONG local Gender Bureau. 
Durant els pròxims mesos Apotecaris Solidaris donarà suport a la posta en marxa de centres
d’estada temporal per a la població desplaçada interna a Poltava, així com a la salut mental,
la gestió de l’estrès i el recolzament psicosocial promovent la seva recuperació emocional i
social. 

El dia 24 de febrer de 2022 va començar la guerra de Rússia
contra Ucraïna, des d'aquell dia infame, Apotecaris Solidaris
no ha aturat de realitzar campanyes de captació de fons i
enviaments humanitaris amb la següent cronolgia:

Emergència Ucraïna
Import recaptat:

112.863,42 €
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Projectes de Cooperació



a específic és millorar l'estratègia local de desenvolupament infantil primerenc (DIT) a través
de l'enfortiment de les estructures locals de reducció de la desnutrició crònica infantil i
l'anèmia ferropènica amb un enfocament d'interculturalitat, gènere i drets. Aquest projecte
està finançat per la Direcció General de Cooperació del Govern Balear amb un import de
120.000 €.

Objectiu general del projecte: 

Enfortir l'accés dels nins i nines al servei de salut amb enfocament del DIT a través d'una
atenció integral oportuna amb qualitat i calidesa com a estratègia clau per a reduir la
desnutrició crònica infantil i l'anèmia.

La intervenció es va dur a terme a través de tres components estratègics:

Component 1: Enfortiment dels serveis i operadors de salut amb capacitats i competències per
a garantir la implementació de l'enfocament del DIT basats en enfocaments d'interculturalitat,
gènere i drets.

Apotecaris Solidaris ha duit a terme el projecte "Promoure el
desenvolupament infantil primerenc en els serveis d'atenció
primària en salut com a estratègia clau per a reduir la
desnutrició i l'anèmia en comunitats alt andines afectades per
la Covid-19 en el districte d'Acòria, Departament de
Hualcavelica". L'objectiu general és enfortir l'accés dels
nins i nines al servei de salut amb enfocament de
desenvolupament infantil primerenc a través d'una atenció
integral oportuna mb qualitat i calidesa, i el seu objectiu

Reduir la desnutrició i anèmia infantil en comunitats
andines afectades per la Covid - 19 a Perú

Import del projecte:

120.700 €

Component 2: Promoció i adopció de
pràctiques saludables en les famílies per a
garantir un adequat creixement i
desenvolupament del nin i nina menor de 5
anys.
Component 3: Impulsar una estratègia
regional i local multisectorial per a enfortir els
mecanismes de coordinació sobre l'atenció al
nin i nina en el marc al DIT.

Principals resultats obtinguts:

1.Es va disminuir la desnutrició crònica infantil en 5.6% i l'anèmia en 12.8% en l'àmbit de les
nou comunitats prioritzades del districte d’Acòria.



2. 16 estructures de salut enfortides amb enfocament del DIT.

3. 926 nins i nines menors de cinc anys accedeixen al servei de salut amb enfocament del DIT
i reben una atenció integral oportuna amb qualitat i calidesa.

4. Més de 40 professionals de salut formats, 30 agents comunitaris, més de 1.500 mares i
pares capacitades per a la detecció del DIT i 80 famílies que han millorat la seva qualitat de
vida mitjançant la millora nutricional.

Es respecta i promou una participació
basada en les estratègies comunitàries
que li són pròpies als pobles originaris



Servei d'urgències permanent
Consultes externes:

Medicina General
Medicina Interna
Ginecologia - Obstetrícia
Traumatologia

Consultes de maternitat
Consulta de pre-anestèsia
Consulta del VIH
Consulta òptica
Hospitalització (70 llits)
Àrea quirúrgica
Farmàcia 
Laboratori
Radiologia
Àrea Administrativa
Àrea de serveis (magatzem sanitari, sala de neteja, bugaderia, sanitaris, dutxes...)
Pou d'aigua

Actualment l'hospital compta amb: 

Import del projecte:
2.000€

 

 

transmissor de la malària, succiona i transmet sense barreres la malària quan enfosqueix. De
moment no existeix una vacuna i els nins petits són especialment vulnerables al seu atac.
Sense ajuda externa, molts nins no arribaran més enllà dels 5 anys, no obstant això, amb un
petit desemborsament de 10€, un nin pot rebre tot el tractament necessari per a sobreviure i
tenir l'oportunitat d'una vida plena.

La malària mata cada minut a Àfrica a un nin menor de 5 anys.
És la malaltia que més morts infantils provoca i Camerun,
especialment la zona selvàtica i costanera del sud on es troba
l'Hospital d'Ebomé, té una elevada incidència de malària greu
per la vegetació exuberant i una humitat que ronda el 85-98%.
En aquestes condicions l'Anopheles femella, mosquit 

Hospital d'Ebomé, Camerún



L'Hospital d'Ebomé atén un nombre creixent de persones any rere any, les seves
infraestructures s'han anat millorant i enfortint d'acord amb aquest creixement de la
demanda. En l'actualitat compta amb una plantilla de 70 professionals locals i tots els serveis
necessaris per a atendre les patologies més freqüents, sent l'hospital de referència en la zona
per a moltes patologies.

Els símptomes clàssics de la malària són febre, dolor articular i de cap, vòmits, anèmia per
destrucció dels glòbuls vermells, convulsions i coma.
Aquesta malaltia és molt més perillosa per als menors de 5 anys. S'estima que la malària causa
la mort de 3.000 nins al dia a Àfrica.

No existeix una vacuna eficaç. Els viatgers prenen unes pastilles que els protegeixen de la
malaltia, però els que viuen allà no poden prendre un tractament cada dia de la seva vida, per
això agafen infinites vegades la malària (hi ha molts mosquits per la calor i la humitat) i la
malària no crea defenses en la persona que la sofreix. La sofreixen molt sovint, però cada
vegada la toleren millor i els casos de mort en adults són rars.
El diagnòstic és fàcil, es pot fer amb un microscopi o amb una tira que reacciona amb la sang
del pacient.

El tractament és efectiu, sobretot si el pacient acudeix aviat a l'hospital. En casos més
avançats és molt freqüent que el pacient necessiti que li posin sang perquè el paràsit destrueix
els glòbuls vermells i provoca anèmies molt extremes en poc temps. Això complica les coses
perquè a Àfrica no és fàcil ni barat aconseguir sang.
La presència d'anèmia aconsella, sobretot en nins, utilitzar derivats de l'artemisinina, fàrmacs
antipalúdics de nova generació, més moderns que la tradicional quinina que provoca més
efectes secundaris indesitjables. Però l'Artemether i l'artesunat encareixen molt el tractament.
Així i tot, el cost global del tractament que evita la mort per malària greu d'un nin de menys
de 5 anys (inclòs l'ingrés, els sèrums, etc.) podem estimar-ho en 10€.

L'Hospital d'Ebomé va atendre en 2021 a 843 nins i nines amb malària greu que van requerir
ingrés hospitalari.  ots ells van ser atesos de manera diligent, ingressats, transfondits en un
alt percentatge i van requerir sèrums i antimalàrics. Malgrat això vam haver de lamentar la
mort de 6 nins. Els altres 837 nins van poder tornar a casa amb les seves famílies.



A juda humanitària



Senegal - Dentistes sobre Rodes
Import del projecte:

1.717,99 €
 

Apotecaris Solidaris col·labora amb Dentistes sobre Rodes
des de fa més de deu anys amb la donació de
medicaments necessaris per dur a terme les diferents
brigades mèdiques i odontològiques a l'Hospital de
Missirah.

Apotecaris Solidaris ha finançat la compra dels
medicaments necessaris per a la farmàcia de l'hospital: 
antibiòtics, antiinflamatoris, analgèsics, material de cura, etc. Els medicaments
s'enviaren la primera setmana d'octubre. Durant l'any 2022 han atès a l'Hospital a 1.628
persones.

Gràcies a un grup de voluntaris 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.



ajundant-lo en la seva rehabilitació. Des de l'any 2016 l'ONG executa dos projectes mèdics a
l'any entre els quals destaquen treballs d'odontologia, pròtesi dental i medicina general en el
Poste de Santé Warang (SAGE Hospital e.V) amb el suport i col·laboració de personal local i de
l'equip de SAGE. En 2018 han començat els treballs de ginecologia per a les dones amb
tasques preventives contra el VIH i de control de la natalitat. 

Apotecaris Solidaris ha iniciat la col·laboració amb l'ONG
Amics de Buba, amb l'objectiu de millorar l'atenció
farmacèutica que és dur a terme a l'Hospital Poste de Santé
Warang al Senegal. 

Amics de Buba és una ONG creada inicialment per ajudar a
Buba, un nin senegalès amb una malaltia crònica greu i fer
costat a la seva família. Són ja més de nou anys amb ell 

Senegal - Amics de Buba
Import del projecte:

 2.359,93€

ODONTOLOGIA, es duen a terme treballs
d'odontologia per als més desfavorits del poble de
Warang. S'extreuen més de 1.200 queixals en una
setmana i s'atenen més de 80 persones diàries.
L'Hospital compta amb un cirurgià maxil·lofacial per
als pacients amb problemes més delicats.
ODONTOLOGIA RESTAURADORA I PRÒTESIS
DENTALS. Els protètics atenen als pacients sense
recursos econòmics realitzant pròtesis dentals,
dentadures completes i parcials no movibles. També
fan empastaments, endodòncies i fluoracions.
GINECOLOGIA. Des de 2018 és dur a terme una feina
de prevenció contra la SIDA i el control de natalitat
amb un petit equip de ginecologia.
MEDICINA GENERAL I PEDIATRIA. Els metges
cooperants assisteixen a tota mena de pacients
especialment dones, ancians i nins i nines amb
malalties comuns.
OPTOMETRIA. A tots els pacients que passen per la
consulta, se'ls du a terme una revisió mèdica de la
vista. Subministren ulleres graduades a tots aquells
que les necessiten.

Les especialitats mèdiques que l'ONG Amics de Buba du a
terme a Senegal:

1.

2.

3.

4.

5.

També ajuden al poble de Warang, M.Baling i les petites comunitats dels voltants a crear i
mantenir les infraestructures bàsiques com portar aigua a les escoles i centres mèdics.



Accés a l'aigua potable. Construcció d'un pou d'aigua a la zona de la         
 Maternitat de Nadiasso. Dona accés a l'aigua a 1.500 persones.

Projecte agropastoral per a l'empoderament de la dona.
Taller de salut reproductiva materna, prevenció de malalties de transmissió sexual i
efectes negatius de la mutilació genital femenina.

Construcció de 3 aules per a l'escola.
Construcció d'un pou d'aigua amb un castell per dipòsit. Dona accés a l'aigua a 4.966
persones.
Projecte de millora de la qualitat de vida dels alumnes de l'escola amb la construcció d'una
cantina-menjador.

Níger). Les regions de Sikasso i Kayes són zones allunyades de la capital, l'economia es basa
en un treball agrícola de subsistència la qual cosa limita el poder adquisitiu de les persones.

Els tres centres de salut han atès una població de 60.000 persones durant l'any 2022.
Apotecaris Solidaris ha facilitat l'accés als medicaments més necessaris per atendre a la
població en general i en concret als nins, nines i dones embarassades.

També treballen a diferents comunitats de Mali on executen diferents projectes:

NADIASSO: 

KOUNIANA:  

NIAMANASSO:

                             

Apotecaris Solidaris col·labora amb les entitats ABFIS i la
Fundació Balcat en un projecte d'ajuda humanitària en forma
de donació de medicaments essencial als Centres de Salut
de les regions de Sikasso i Kayes a Mali.

Mali té un dels Índexs de Desenvolupament Humà més baixos
del planeta (ocupa el lloc 184 de 189 països, únicament
superat per Burundi, Sudan, Txad, República Centreafricana i 

Mali - Abfis i Fundació Balcat
Import del projecte:

1.168,84 €
 



Periòdicament, organitzen sessions de telemedicina amb metges voluntaris des d'Espanya i
amb la col·laboració del personal metge de Paraguai de la Universitat María Auxilidora. 

Apotecaris Solidaris ha col·laborat amb la compra de medicaments per poder dur a terme les
diferents brigades mèdiques programades.

"Asociación Proyecto Paraguay" són un grup de metges i de
personal de suport compromesos amb proporcionar atenció
mèdica a comunitats aïllades i desfavorides de Paraguai a les
quals d'una altra manera difícilment els arribaria.

Una vegada a l'any, viatgen a Paraguai  amb voluntaris mèdics i
voluntaris de suport per a prestar assistència sanitària a les
persones més desfavorides de Paraguai.

"Asociación Proyecto Paraguay"
Import del projecte:

1.504,80€



Sensibilització



Apotecaris Solidaris du a terme el projecte "Medicaments que
curen" finançat pel Govern de les Illes Balears i aprovat a través
de la convocatòria 2021 de projectes de sensibilització social i
educació per al desenvolupament.

El projecte desenvolupa les capacitats de sis centres educatius
d'educació secundària de Mallorca i Menorca per a promoure
processos de transformació social i mobilització en favor del

Import del projecte:

 30.000€
 

Pe

dret a la salut. Per això se centra en el treball amb l'alumnat i professorat, però desenvolupa
activitats que transcendeixen cap a tota la comunitat educativa i el seu entorn social,
relacional i territorial de l'alumnat.   

Hem dut a terme tallers orientats a 3r d'ESO que es fonamenten en una metodologia
experimental i lúdica (jocs de roll, projectes d'aula, contacte amb entitats socials...) en
matèria de salut global, ODS, donacions apropiades de medicaments i productes sanitaris i ús
racional. Amb el professorat es treballa de manera presencial i telemàtica, en matèria de
continguts teòrics i en metodologia, proveint de recursos didàctics que afavoreixen la
incorporació de les activitats als currículums educatius un cop finalitzat el projecte.

Medicaments que curen

Centre educatiu Any 2022 Nº alumnes
Nº

professors/res

Sant Josep Obrer

IES Son Rullan

IES Marratxí

IES Emili Darder

IES Josep Mª Guàrdia
(Menorca)

Col·legi Nostra
Senyora de la

Consolació

IES Joan Alcover

Febrer - Juny

Febrer - Juny

Octubre - Desembre

Setembre - Desembre

Setembre - Desembre

Setembre - Desembre

Abril - Juny

205

30

137

29

36

80

87

42

4

3

1

3

4

9



El joc de rol proposat als alumnes de 3er d'ESO es basa en la següent temàtica: la propietat
intel·lectual, les patents, l'accés als medicaments i la dificultat dels països subdesenvolupats
en aconseguir que la salut sigui universal i gratuïta per a tots els seus habitants.

Cada grup es compon de 4 a 8 alumnes depenent dels nins que hi ha a la classe. Es
plantegen els següents actors principals:

PRIMERA FASE
Els principals temes tractats són: la salut, el valor del medicament, els medicaments essencials,
medicaments patentats, medicaments genèrics, SIGRE, desigualtats d'accés als medicaments
entre els països enriquits o empobrits, l'ús racional de medicaments i donacions correctes de
medicaments dins de projectes de cooperació sanitària, ajuda humanitària o d'emergències.

SEGONA FASE
Els alumnes han desenvolupat l'activitat del joc de rol sobre accés als medicaments essencials
dels països en vies de desenvolupament.

Actor 1: Senegal,
país en vies de

desenvolupament

Actor 2: ONG,
cooperant en salut i

medicaments amb els
països empobrits

Actor 3:
Laboratori

farmacèutic

Actor 4:
Organització
Mundial del

Comerç

Continguts i desenvolupament de la sessió
Es fa una reflexió inicial prèvia i reconeixement de l'entorn (taules de negociació i dels
diferents actors). Assegurar la correcta organització de les converses de la Primera Ronda de
Negociació.
Després es fa una ronda de negociacions (Debat) i per últim el tancament i explicació dels
resultats.

TERCERA FASE
Amb la informació que han rebut els alumnes
desenvolupen un projecte d'ajuda humanitària a
un país en vies de desenvolupament. Una
vegada desenvolupat el formulari del projecte
l'IES du a terme una presentació del projecte
amb format vídeo, APP, web o qualsevol altre
mitjà tecnològic.
Es proposen 4 països per a l'elaboració del
projecte de classe, que són Camerun (Hospital
d'Ebomé), Senegal (Hospital de Missirah),
República Dominicana (La Matica) i Mali (Centre
de Salut de Bamaco).



Ies Josep Mª Guàrdia

Posters i cartells Malària

Ies Josep Mª Guàrdia

IES
Marratxí

IES Marratxí

IES Marratxí

IES Marratxí

IES Marratxí IES Marratxí

IES
Marratxí



Posters i tríptics VIH - IES Marratxí



Xerrades 
i

 reconeixements



Apotecaris Solidaris ha mantingut tres reunions amb
tres Clubs Rotarys de les Illes Balears: Club Mallorca i
Ramon Llull a Mallorca i Club Eivissa.

Gràcies a la invitació dels diferents Clubs Rotarys,
Apotecaris Solidaris va poder explicar com treballa la
nostra ONG en situacions d'emergència i molt
concretament en la crisi humanitària causada per la
invasió d'Ucraïna.

Als tres Clubs es va explicar quins han estat els
enviaments realitzats fins al moment i quines són les
recomanacions per realitzar donacions correctes de
medicaments. Volem agrair molt especialment l'ajuda i
suport dels farmacèutics i farmacèutiques dels Clubs
Rotarys com són: Queta Romaguera, María Francisca
Ramón, Román Muret, Pedro Fornés i Núria Ferrer.

Reunions amb 
Clubs Rotarys de

Mallorca i Eivissa



La signatura del conveni de col·laboració
entre les dues entitats.

Coordinació de les accions destinades a
la gestió de l'ajuda humanitària que s'ha
dut a terme en el conflicte bèl·lic
d'Ucraïna.

El 28 d'abril de 2022 Cristina Mataró i Juan
Alberto Segura varen fer una visita a la seu
nacional de Farmacèutics Mundi amb dos
objectius clars:

Visita a la seu de FarmaMundi

Apotecaris Solidaris i FM varen planificar els diferents enviaments que es dugueren a terme i
els llocs de recepció: inicialment Polònia, Moldàvia i Poltava.
S'aprovà fer un ajut inicial amb els utensilis humanitaris i medicaments de primera necessitat i
a mesura que avanci el conflicte i s'enviarien diferents kits específics segons les necessitats
del país.

També es planificà una futura acció en
un projecte de post emergències
després del final del conflicte.



Projecte @vacunant, presentat per Luis Marcos Nogales, de Salamanca.
Atenció farmacèutica als usuaris de Càritas en un barri desfavorit, presentat per
Domingo Ortega López, d'Ecija (Sevilla).
Farmacéuticos solidarios, presentat per Penélope Gámez Jiménez Olivia, de Pont de
Vallecas (Madrid).
Farmacèutics 2.0 Salut en xarxes, presentat per Ametlla Fernández Rodríguez-Acosta,
Álvaro Fernández Rodríguez-Acosta i Paloma Fernández Rodríguez-Acosta, d'Alcalá de
Henares (Madrid).
Transformació digital i comunicació amb el pacient: projecte FarMcuida, presentat
per Roberto Collado, del Servei de Farmàcia de l'Hospital Gregorio Marañon de Madrid.
Medicaments que curen, presentat per Juan Alberto Segura Pons, de Palma (Illes
Balears).
Atenció farmacèutica domiciliària a pacients fràgils a Guipúscoa, presentat pel
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Guipúscoa.
Dispensació d'una fórmula magistral veterinària amb àcid fòlic en farmàcies
comunitàries de Liébana (Cantàbria), presentat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de
Cantabria.
Màscara-19 contra la violència de gènere de les farmàcies, presentat pel Consell de
Col·legis Farmacèutics de Canàries (Cofcan).

Apotecaris Solidaris va quedar finalista del "I Premis a
la Innovació Social: Farmacèutics i ODS", convocats
pel Consell General de Col·legis Oficials de
Farmacèutics amb la col·laboració de Caixabank.
Aquestes distincions són part de l'Estratègia Social de
la Professió Farmacèutica, i el seu propòsit és servir
com a instrument i palanca per a canalitzar el treball
dels farmacèutics en favor de la societat. A l'entrega
dels premis estaven presents Antoni Real, president
del COFIB, Cristina Mataró, presidenta d'Apotecaris
Solidaris i Juan Alberto Segura, director tècnic
d'Apotecaris Solidaris.

En la categoria de professionals farmacèutics, el jurat
va seleccionar, després de la valoració del seu impacte
en la comunitat, la capacitat de rèplica, l'alineament
amb els ODS i la capacitat de transformació social, els
següents finalistes:

Premi Farmacèutics Innovadors del Consell
General de Col·legis Farmacèutics d'Espanya



Així mateix, el jurat va valorar la importància de
la tasca conjunta dels farmacèutics comunitaris
en l'atenció als ciutadans durant la pandèmia, i el
seu rol essencial en els pitjors moments,
garantint els medicaments a tota la població en
totes les circumstàncies. Per això el jurat va
decidir seleccionar com a finalista extraordinari a
projecte "Programa de suport domiciliari en
context COVID-19" presentat pel Col·legi
Oficial de Farmacèutics de València, en
representació de la gran tasca exercida per la
xarxa de farmàcies espanyoles en l'Atenció
Domiciliària.

El jurat dels "I Premis a la Innovació Social:
Farmacèutics i ODS" va estar compost per Jesús
Aguilar, president del Consell General de
Farmacèutics; Carmelo Angulo, expresident
d'Unicef i ambaixador d'Espanya en Ministeri
d'Afers exteriors i Cooperació; Antonella Broglia,
experta en Innovació Social; Gabriel Castañares, director de Polítiques Palanca per al
Compliment de l'Agenda 2030 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030; Fernando
Jauregui, periodista; Ana Isabel López-Casero, tresorera del Consell General de
Farmacèutics; Pablo Navajo, director de l'Àrea de Medi ambient de Creu Roja Espanyola; Ana
Sainz, directora general de la Fundació Éssers; i Raquel Pérez, responsable de Comunicació
Corporativa i Sostenibilitat del Consell General i secretària del jurat.



Arts Plàstiques atorgat a ARCA
Humanitats atorgat a l'Escolania Blauets de Lluc i
Carlo Corsini de Servei a la Comunitat atorgat a
Apotecaris Solidaris.

Rotary Club Mallorca va concedir els Premis en tres
categories 2021-2022:

Amb l'objectiu de reconèixer públicament aquelles
persones, entitats i institucions que s'han distingit, de
forma especial, pel seu compromís amb els valors i
missió del Rotary Club Mallorca.

L'esmentat premi es concedí a la nostra ONG per la
contribució a solucionar el gran problema sanitari
mundial des d'una perspectiva d'ajuda farmacèutica i
l'educació sanitària i elaboració de projectes de
cooperació d'àmbit sanitari.

XXXIV Edició Premis Rotary Club

La cerimònia de lliurament dels Premis Rotary Club Mallorca tingué lloc en un Acte Solemne
que va ser presidit pel Sr. José Mir Pizà a Ciutat de Mallorca el 12 de maig de 2022 a les
19,00h a l'Auditòrium de Palma.

A l'acta assistiren la presidenta d'Apotecaris Solidaris, Sra. Cristina Mataró, el vicepresident
d'Apotecaris Solidaris, Sr. Bartomeu Adrover i diferents membres de la Junta de la nostra ONG
així com socis farmacèutics com són Francisca Romaguera, Pascual Oliver...

Per Apotecaris Solidaris ha estat un orgull rebre aquest reconeixement d'una entitat del
prestigi del Club Rotary Mallorca i compartir-lo amb entitats com ARCA i l'Escolania Blauets de
Lluc.  



Campanyes que realitza
Apotecaris Solidaris 
a la nostra comunitat



i el seu preu és de 3€, representa el compromís i la solidaritat, no només de les farmàcies
que col·laboren de manera altruista, sinó de totes aquelles persones que hi vulguin col·laborar.
Amb un gest senzill i quotidià tothom pot ajudar a acompanyar i tenir cura d'aquestes persones
que viuen una situació de vulnerabilitat.

Tot just conèixer-se el conflicte bèl·lic, l'Hospital SJD de Palma es va oferir al Govern de les
Illes Balears per acollir part de les persones afectades pel conflicte d'Ucraïna. El mes de maig
hi havia unes 40 persones ucraïneses, algunes d'elles famílies amb fills, estaven allotjades a
les habitacions de l'hospital de SJD, que va habilitar una planta sencera de l'edifici per a
acollir-los amb comoditat.

Sant Joan de Déu i Apotecaris Solidaris duguérem a
terme una campanya solidària per finançar el
projecte d'acollida de persones refugiades d'Ucraïna
que es desenvolupa a l'Hospital de SJD de Palma i a
la Fundació SJD Serveis Socials Mallorca.

La polsera solidària és la base de la campanya que,
sota el lema "M'agrada cuidar/Ens agrada cuidar", de
venda a les farmàcies de Mallorca, Eivissa i
Formentera adherides a la campanya. Aquesta
iniciativa compta amb el suport d'Apotecaris Solidaris
i la col·laboració de la Cooperativa d'Apotecaris s.c.l.

La polsera de tela du el lema brodat "M'agrada cuidar" 

Polsera Solidària 



Per culpa del conflicte bèl·lic i la situació
d'emergència que va patir i continua patint Ucraïna es
van repartir guardioles a les oficines de farmàcia
sòcies i a totes les que ens ho demanarem.
Estam molt agraïts per la gran solidaritat dels
farmacèutics, dels treballadors de les oficines de
farmàcia i als usuaris de les farmàcies.

La recollida de diners a través de les guardioles
dipositades a les farmàcies de les Illes Balears és
una campanya permanent. L'objectiu d'aquesta
campanya es recaptar fons per dur a terme
projectes de cooperació i enviaments de
medicaments a persones amb un alt grau de
vulnerabilitat sanitària.

Guardiola Solidària 

Guardiola Solidària Ucraïna



Com cada any, Apotecaris Solidaris fa talonaris
pel Sorteig Extraordinari de Nadal del 22 de
desembre, ho posam a la venda en forma de
paperetes de loteria.
D'aquesta manera podem aconseguir més fons
per dedicar a la nostra activitat solidària. 

Loteria de Nadal 

Postal de Nadal



El passat 22 de març de 2022 vàrem acomiadar a dos membres de la Junta
d'Apotecaris Solidaris, Francisca Armengol i Antoni Torrens. Ells són part de la història
d'Apotecaris Solidaris essent membres fundadors, ara ja fa 27 anys. Vint-i-set anys de
dedicació i preocupació per les desigualtats i desgràcies que succeeixen en aquest
món i molt decidits a ajudar a fer tot el possible  per canviar aquestes situacions.

Moltíssimes gràcies per tota la vostra dedicació a intentar fer d'aquest món un lloc
millor. Com a mostra d'agraïment per tot el temps que han dedicat a Apotecaris
Solidaris, els hi regalàrem un quadre obra de Monsina Rosselló que ens va donar molt
generosament.

De tot cor, moltes gràcies Francesca i Toni.

Acomiadament 
Francesca Armengol i Antoni Torrens



Carrer setze de juliol, 23
07009 - Palma

Tel. 971 43 28 73
Mòb. 660 354 601

info@apotecarissolidaris.org
www.apotecarissolidaris.org 


