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Emergència sanitària
TOTS

SO L I DARIS

Medicaments sense sortir de casa
l’opció de triar en quin programa
volen col∙laborar.
Comptar amb voluntaris regis
trats és tota una garantia per als
farmacèutics. “No podem lliurar
els medicaments a qualsevol, al
guns són opiacis, i s’ha de saber a
tota hora quin voluntari ha lliurat
què i a qui”, explica la presidenta
del Col∙legi de Farmacèutics de
Girona, Rosa Núria Aleixandre.
Els farmacèutics i estudiants de
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perada de cor fa cinc anys,
amb problemes bronqui
als, sucre, fibromiàlgia, ar
tritis i artrosi, aquesta última pato
logia fruit de l’edat, la septuagenà
ria Empar Pagès és molt conscient
que és població de risc, i fa sis set
manes que no trepitja el carrer.
La passejada d’una hora que feia
cada dia abans del confinament
s’ha traduït en anades i vingudes
pel passadís de casa. Ni tan sols
s’atreveix a baixar a la farmàcia
per recollir la medicació prescrita
per a la salut. “Tinc ganes de sortir;
malgrat les xacres, soc una per
sona molt activa, gens rondinaire,
però m’he d’esperar”, explica
aquesta dona de 74 anys que viu
sola.
Dimecres qui li va portar els me
dicaments a casa va ser Jessica
Serrano, una jove opositora i a
l’atur que aquests dies ha passat a
engrossir la llista de 1.800 volunta
ris que la Creu Roja té a Girona.
“Sempre m’ha agradat ajudar els
altres, i ara és més necessari que
mai”, explica la jove, de 29 anys.
És una dels 30 voluntaris de la
demarcació que reparteixen me
dicaments a domicili a pacients de
risc amb malalties respiratòries,
de cor, càncer, diabetis o proble

Entre els beneficiaris
del repartiment a
domicili hi ha malalts
de cor o amb càncer,
diabetis o Covid19
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Jessica Serrano, de la Creu Roja, lliura la medicació a la septuagenària Empar Pagès

mes de mobilitat gràcies al conve
ni subscrit entre el Col∙legi de Far
macèutics i l’entitat social.
També es poden beneficiar del
repartiment malalts de coronavi
rus o persones en quarantena do
miciliària que viuen soles, sense
xarxa familiar. Les 357 farmàcies

de la província es poden acollir a
aquest servei.
El lliurament es fa seguint totes
les normes de seguretat: amb
guants,ambmascareta,mantenint
la distància i amb paquets tancats.
L’elecció dels voluntaris per fer
el repartiment no és casual. Els

que lliuren medicació a pacients
amb Covid19 són els que fa més
temps que són a l’entitat, i han
rebut formació sobre la malaltia i
sobre els equips de protecció indi
vidual.
Els altres han estat seleccionats
segons el seu perfil, i se’ls dona

farmàcia acreditats també poden
fer el repartiment.
Ellliuramentdemedicacióado
micili és un fet excepcional fruit
de l’estat d’alarma, i estava prohi
bit abans d’aquesta crisi sanitària.
La col∙laboració ha estat molt
ben rebuda pels professionals, que
aquests dies no paren de treballar.
“Hem multiplicat les dispen
sacions, i no podem deixar la far
màcia desatesa”, explica Anna Ju
bero. Cada setmana aquesta far
màcia de Salt fa entre vuit i deu
entregues domiciliàries. Quan els
farmacèutics no poden, arriben
els voluntaris.c
www.creuroja.org/www.cofgi.org
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Cistelles setmanals de productes
frescos per a 165 famílies

La Botigueta necessita ajuda
per repartir aliments

Xecs a 50 famílies per
a una dieta equilibrada

El mercat Central de Tarragona ha respost a la crida de
la Creu Roja donant cada setmana un total de 165 cis
telles amb productes frescos per distribuir entre les fa
mílies que ho necessiten. La cistella conté peix, carn,
fruita, verdura, ous, lactis i fruits secs. Els voluntaris de
la Creu Roja reparteixen a 90 domicilis de la ciutat i el
mateix mercat distribueix les altres 75 cistelles (15 cada
dia de dilluns a divendres) a famílies de la resta de la
comarca. / Sara Sans

La Botigueta d’Arrels Sant Ignasi, establiment que re
parteix aliments entre els més necessitats a Lleida,
treballa sense parar. Però ara, per tirar endavant l’acti
vitat i no quedarse sense existències, necessita ajuda
en forma de donacions, ja que la demanda s’ha disparat
amb el coronavirus. El repartiment de La Botigueta és
diari, i els destinataris d’aquests aliments són les perso
nes més vulnerables, a qui aquesta pandèmia també ha
castigat. / Redacció

La Fundació Quatre Vents, especialitzada en l’atenció de
nadons i nens de fins a 4 anys i les seves famílies al Raval,
continua vetllant pel seu benestar. Aquesta setmana ha fet
un segon lliurament de xecs a 50 famílies amb què poden
adquirir carn, peix, hortalisses, fruites i altres aliments al
mercat de Sant Antoni per portar una dieta equilibrada. El
centre ha tancat les seves activitats, però manté el contacte
amb els usuaris, persones vulnerables que necessiten aju
da per sobreviure. / Redacció

www.creuroja.org

www.arrelssantignasi.cat

https://4vents.org/contacte/ i 934 120 661

SEGUIM
EN MARXA.
Els drets de les persones sense llar no s'aturen.
Treballem per garantir l'alimentació, la salut, la higiene,
l'atenció social i un habitatge digne.

Durant aquesta crisi sanitària i social
NECESSITEM LA TEVA AJUDA.
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