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DIARI DE BALEARS
DIJOUS, 23 D’OCTUBRE DEL 2008

Apotecaris Solidaris és una ONG creada el 1994 que és dedica a la cooperació per al desenvolupament
des del vessant de l’educació sanitària i l’assistencia humanitària en casos d’emergència.
L’entitat du a terme nombrosos projectes a zones necessitades i hi millora la salut de la població

Un petit gest, privar-se d’algun caprici, pot ajudar a salvar la vida de moltes persones condemnades a morir per manca de medicaments.

Quinze anys
d’ajuda sanitària
i farmacològica

Text: Miquel Ripoll Perelló Fotografies: Serge Cases

Solidaris
PALMA Les desigualtats sanitàries

són una de les principals fonts de
desequilibri del món actual. Per
pal·liar aquesta situació existeixen
entitats i ONG com Apotecaris Solidaris.
Aquesta organització no governamental, creada el 1994 arran de la
crisi humanitària dels grans llacs,
és una entitat que es dedica a la cooperació per al desenvolupament
des del vessant de l’educació sanitària i de l’acció humanitària en situacions de conflicte o emergència. En aquest sentit, el seu principal objectiu és contribuir a
solucionar el problema sanitari
mundial des de l’ajuda farmacològica a l’hora que desenvolupar
projectes per millorar la cobertura
mèdica a zones desafavorides.
En els gairebé 15 anys d’existència, l’entitat, presidida per Mateu
Tous, ha centrat la seva actuació
en dues línies primordials, l’ajuda
directa en cas d’emergència i els
projectes de cooperació. Pel que fa
al primer aspecte, Apotecaris Solidaris ha col·laborat en l’enviament
de medicaments i productes farmacològics a zones que han patit

catàstrofes, com per exemple els
països afectats pel tsunami del
2004, la tempesta tropical de Guatemala, el terratrèmol del Pakistan
o la riuada de Filipines de fa uns
anys. Prioritàriament l’ajuda que
s’envia en aquest casos es fa a través de kits sanitàris que contenen
productes de primera necessitat
com paracetamol, analgèsics, antiinflamatoris, gases i xeringues.
Tots els productes són medicaments genèrics completament
nous que l’entitat s’encarrega d’adquirir i de distribuir a la zona afectada. En aquests sentit, el seu director tècnic, Joan Segura, destaca
que el seu treball en aquest camp a
poc a poc s’ha anat professionalitzant; “gràcies a la col·laboració
amb diverses entitats mèdiques, ja
que els plans d’emergència elaborats fins ara han tendit a la professionalització. En aquest sentit, tot el
material sanitari i els kits d’emergència que nosaltres enviam es troben a València, fet que permet la
ràpida distribució en cas de necessitat humanitària”.
Ara bé, el que sens dubte centra
bona part de la seva tasca són els
projectes de desenvolupament i
cooperació sanitària. Al llarg de la
seva existència l’ONG ha elaborat
nombrosos projectes en aquest
camp, ja que ha col·laborat amb al-
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tres entitats i amb institucions públiques, fet que els ha permès dur
a terme un treball continuat envejable. Respecte a això destaca el
projecte Balears amb la infància de
Cuba, que ja porta més d’una dècada funcionant.

Elsprojectesmésrecents
Entre els més recents destaca un
projecte sociosanitari a Hondures,
que en aquest cas té la col·laboració de l’Ajuntament de Palma i que
ha permès crear un pla de salut reproductiva a través de la distribució d’àcid fòlic a dones embarassdes, que és la clau per evitar malformacions en els nadons. De la
mateixa manera s’han creat brigades mèdiques que donen cobertura sanitària a zones del país en què
és inexistent.
Gràcies a això, l’entitat ha pogut
dotar la població dels medicaments necessaris per al tractament
de malalties agudes i millorar amb
escreix la seva qualitat de vida.
A més a més, també han col·laborat amb un dispensari de salut a
Rosario, a l’Argentina, repartint
productes de primera necessitat a
la població infantil i ajudant en la
creació de pous d’aigua per al consum de la població. Per altra
banda, també destaquen les brigades mèdiques a la costa d’Ivori,
que de manera conjunta amb l’entitat catalana Adesti possibilita l’enviament mensual de personal sanitari. Per altra banda, també han
col·laborat amb l’ONG de sa Pobla
Pa i Mel en l’enviament de material
a Burkina Faso. Finalment, destaca
el projecte de col·laboració amb la
diòcesi de Mallorca al Txad, dirigida per Pep Noguera i Bernat Vicens, que ha permès la creació
d’un hospital a la zona i el seu abastament farmacològic. A la vegada
que ha donat la possibilitat de fer
arribar el material sanitari necessari a un orfanat que hi dirigeix l’associació Amico.
A banda de tot això, a casa nostra, Apotecaris Solidaris, amb la
col·laboració de la Conselleria de
Salut, el Col·legi de Farmacèutics i
la Cooperativa d’Apotecaris, du a
terme un projecte de recollida de
xeringues que permet la gestió i
destrucció d’aquest perillós residu.
L’ONG, que té la seu al polígon de
Son Castelló, en un espai cedit per
la Cooperativa d’Apotecaris,
també fa tasques de conscienciació, promoció i obtenció de fons a
partir de la creació de postals de
Nadal, de bosses que s’empren en
farmàcia, etc.
Així doncs, la feina d’entitats com
Apotecaris Solidaris és cabdal per
garantir una cobertura sanitària íntegra en un món marcat per profundes desigualtats en l’accés a la
salut. Quinze anys de treball rigorós i constant avalen aquesta ONG,
que amb el seu gra d’arena fa de la
Terra un lloc més digne.•
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“Ajudar els altres no té preu”

Incomprensible

PALMA Joan Segura i Amparo

Amengual són els responsables
tècnics que porten el dia a dia
d’Apotecaris Solidaris. Amb gairebé una dècada treballant en
l’entitat ens conten l’experiència
quotidiana de l’organització.
Qui forma part de l’ONG?
Apotecaris Solidaris està constituïda per 165 socis, que paguen
una quota lliure. De la mateixa
manera, el Col·legi d’Apotecaris
hi destina el 0,7% del seu pressupost i la Cooperativa d’Apotecaris, a part d’ajudar econòmicament, ens cedeix un espai per
poder dur a terme la nostra activitat.
Com és el vostre dia a dia a
l’entitat?
Passam la major part del temps
coordinant els projectes, intentant que les coses surtin com
més bé millor.
Quins problemes són els més
usuals i que us aporta la vostra
tasca en l’aspecte personal?
Coordinar que els medicaments arribin a les zones necessitades és molt complex. La burocràcia és el més feixuc. Però
quan veus que tot ha sortit bé, i
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Amparo i Joan a la seu de l’ONG al polígon de Son Castelló.
que has pogut ajudar els altres,
això no té preu. Al final sempre
val la pena.
Què pensau del paper que
juga la indústria farmacèutica
en l’actaul situació de desequilibri sanitari?
Creim que el sistema de patents desafavoreix bona part de
la població mundial que no pot
accedir als medicaments. En
aquest sentit, nosaltres demanam a la indústria farmacèutica

que centri el seu negoci al primer món i que permeti la creació de medicaments genèrics a
les zones més necessitades.
Quinarelacióteniuambaltres
entitats i amb les institucions?
Hem col·laborat amb moltes
entitats, com Unicef BalearsCuba, Amico Argentinos Solidarios i Vicente Ferrer. Pel que fa a
les institucions, la relació sempre
ha estat bona, sobretot per la seriositat dels nostres projectes.•

Balears amb la infància de
Cuba, una iniciativa exitosa
PALMA Un dels plans de coo-

peració més importants que
du a terme l’ONG s’anomena
Balears amb la infància de
Cuba, en el qual col·labora
l’Agència de Cooperació de
Balears de la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i que es desenvolupa d’ençà que es creà l’entitat.
Aquest projecte consisteix,
per una banda, en l’adquisició i distribució d’una vacuna
antivírica, l’única que el país
no pot desenvolupar pels
seus propis mitjans a causa de
la necessitat de maquinària
nord-americana per a la seva
producció. Així, gràcies a la
seva tasca tots els nens cubans
reben aquesta vacuna que
permet que completin
l’asssistència bàsica.

Sucs de fruites
Ara bé, la part més important d’aquest projecte la constitueix la campanya per complementar la dieta dels infants. L’entitat du a terme la producció i
distribució d’un sucs de fruites

enriquits amb vitamines i lactat de ferro
que ajuden a pal·liar
l’alt índex d’anèmies
que viu la població infantil del país. En
aquest sentit, Joan Segura destaca el gran
èxit d’aquesta iniciativa. “A causa del bloqueig comercial que
pateix Cuba, els infants
es troben amb greus
mancances alimentàries pel que fa al consum
de carn vermella, que
és la font principal
d’obtenció de ferro,
però gràcies a aquests
sucs, que cada mare
cubana en pot demanar entre 10 i 15 cada
mes, els nens d’entre
6 i 36 mesos poden
completar a la perfecció la seva dieta nutritiEl puré de fruites Osito, en forva, cosa que redueix amb èxit el
mat de tetrabric, ajuda els incasos d’anèmia greu que patia fa
fants cubans a completar la seva uns anys la població infantil. El
dieta gràcies a l’aportament vipercentatge ha passat del 50% al
tamínic i de ferro que conté.
37% en menys de deu anys”.•

Un pot entendre que sigui
molt difícil eradicar la sida a
l’Àfrica perquè els medicaments per tractar-la són
molt costosos i la població
malalta s’hi compta per milions. O que sigui molt complicat que a totes les persones dels països empobrits
que pateixen de les articulacions se’ls implanti una pròtesi, cosa que aquí tenim coberta per la seguretat social.
O també podem entendre
que després d’anys i panys
d’investigació encara no
s’hagi descobert, ni per tant
fabricat, una vacuna contra
la malària, perquè la inversió per poder accelerar les
investigacions és astronòmica. D’acord. Les necessitats

Ningú no
pot entendre
que cada any
morin al món
infants per
malalties com
una diarrea
sempre són moltes i els recursos insuficients. Però
ningú no pot entendre que
cada any morin al món
entre un milió i mig i dos milions i mig d’infants per una
diarrea que podria ser tractada amb un derivat de la piridopirimidina, que a preu
de mercat val deu cèntims
d’euro per pastilla. O que alguns hospitals dels campaments de refugiats de Palestina no puguin donar ni una
dosi de paracetamol als malalts que tenen febre. O que
la multinacional Novartis
pugui guanyar un plet internacional contra el govern de
l’Índia per tal que deixi de
fabricar tenofovir en forma
de medicament genèric,
perquè Novartis té registrada la patent d’aquest retroviral. No, tot això és incomprensible. I si algú ho entén
és que no té cor, o que el té
malalt d’una dolència que
no es guareix amb pastilles.•

