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La recollida de medicaments tindrà lloc el 4 de març amb la col·laboració de nou farmàcies
Nou de les 18 farmàcies de Sant Cugat recolliran el dissabte 4
de març medicaments sense recepta i productes sanitaris en la
jornada organitzada pel Banc Farmacèutic. La Fundació
Guru i el Taller de Jeroni de Moragas seran les entitats socials
de la ciutat que rebran els ajuts.

Es pot participar a la Jornada de Recollida de Medicaments a Sant Cugat de dues maneres: comprant els
productes que recomanen els voluntaris de la iniciativa a les mateixes farmàcies o fent una donació econòmica
a l'establiment perquè es destini als productes que es considerin prioritaris. Sempre es recull el material i els
medicaments sense recepta que demanen les entitats beneficiades.
La jornada és possible gràcies a la feina voluntaris. Ara mateix, a Sant Cugat falten sis persones per assumir
aquest rol. Un d'ells, Albert Torres, assegura que la implicació dels santcugatencs és positiva.
Albert Torres: Quan entren a la farmàcia, la gent llegeix la informació i el 90% hi col·labora.
La coordinadora del Banc Farmacèutic de Sant Cugat, Montserrat Moral, ha remarcat que la col·laboració de
les farmàcies va més enllà de recollir els productes perquè també fan aportacions econòmiques.
Montserrat Moral: Sabem que hi ha gent que no pot accedir als medicaments. Amb les donacions s'ha
creat un fons social i durant tot l'any s'atenen persones que no es poden pagar la medicació.
Farmàcies participants
Cristina Culell, passeig de Diputació, 6
Torreblanca, Rambla del Celler, 97
Riera-Riviere, carrer del Doctor Murillo, 1
Beringues, avinguda de Lluís Companys, 46
Quirante, passeig d' Olabarria, 50
Parc Central, carrer de Manel Farrés, 95
Vulpelleres, avinguda de la Clota, 12
Mira-sol, passeig del Baixador, 78
Santa Maria, carrer de Santa Maria, 27-29
La presentació de la jornada ha tingut lloc aquest dijous a la farmàcia Riera-Riviere amb la presència de la
tinenta d'alcalde Polítiques de Cicle de Vida, Susanna Pellicer.
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