
 
 

SUPORT SANITARI A L’AQUARIUS 

El Fons d'Emergències de l'ONG i la Xunta de Galícia han donat suport sanitàri a les 629 persones 

migrants que arribaren a València el passat diumenge 

Farmamundi ha participat amb 370 kits d'higiene 
en l'atenció a les persones procedents de 

l'Aquarius 
 

València, 19 de juny de 2018. Farmamundi ha participat amb 370 kits d'higiene en la resposta 
coordinada pel Govern espanyol per donar assistència sanitària a les 629 persones del 
vaixell Aquarius, que van arribar el passat diumenge a València, a bord de tres 
embarcacions.  Aquest ajut ha estat possible gràcies al conveni d'acció humanitària que 
l'ONG manté amb la Xunta de Galícia i a la intervenció del Fons d'Emergències de 
Farmamundi. 
 

En total, es lliuraren 12 palets amb 370 kits d'higiene per cobrir les necessitats bàsiques de totes 
les persones migrants durant més de dos mesos. Entre els articles que inclouen aquests kits hi ha 
pastilles de sabó de glicerina, raspalls de dents i crema dental, maquinetes d'afaitar, detergent en 
pols, compreses i paper higiènic. 
 
D'aquesta manera, Farmamundi està col·laborant amb el pla d'atenció sanitària coordinat pel 
Govern espanyol i la Generalitat Valenciana, i executat per Creu Roja. "La Unió Europea ha de 
deixar de mirar cap a un altre costat. Això no és una crisi puntual, és una realitat que no podem 
ignorar més", afirma el director general de Farmamundi, Joan Peris. "A Farmamundi estem 
orgullosos de formar part d'aquest moviment d'humanitat i solidaritat que no només busca donar 
aixopluc a aquestes persones, sinó atendre també les seves necessitats bàsiques de salut. 
Esperem que aquesta primera reacció conjunta sigui la primera de moltes altres". 

 

MEMBRES DEL FONS FAHE DE FARMAMUNDI: Laboratorios Viñas, Cinfa, Esteve i Kern 

Pharma; Distribuidora Guipuzcoana; Carbonell-Farma; Ajuntaments de Terrassa i Vilafranca del 

Penedès; Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Col·legis Oficials 

de Farmacèutics d’Albacete, Alicante, A Coruña, Barcelona, Castellón, Girona, Huesca, Lleida, 

Madrid, Murcia, Navarra, Tarragona, Teruel, i Zaragoza, Consejo de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos de Andalucía, Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia i 

l’Asociación A+D. 

 

Més informació: 

COMUNICACIÓ FARMAMUNDI  

Yolanda Ansón: comunicacion@farmamundi.org – 637.41.06.15      

Paloma Pérez: comunicacion2@farmamundi.org – 637.47.52.28 

Telf.  963 18 20 24       
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