Benvolguts,
benvolgudes,
A la societat de l’opulència també hi ha desigualtats, és el que anomenem
Quart Món.
A la Trueta varem crear a l’any 1996 un sistema per a lliurar de manera gratuïta
fàrmacs a persones necessitades de casa nostra. Tot va començar un bon dia,
que caminava per un carrer del barri del Poblenou de Barcelona, carregat amb
les bosses blanques plenes de medicaments que acabava de recollir del CAP,
s’acosta una noia i em demana que és el què fem amb els medicaments que
recollim, li vaig explicar tot el procés ecològic, social i humanitari que
comportava la nostra actuació.
Ella protesta i em digué, que a casa nostra també hi havia gent molt
necessitada, i que era assistent social i vivia el dia a dia de les penalitats de
molts habitants del barri per poder procurar-se els medicaments.
Li vaig recollir la protesta i arran d’aquesta xerrada varem decidir crear la
XARXA QUART MÓN a Catalunya per a fer arribar fàrmacs a gent necessitada.
Subministrem fàrmacs a través dels assistents socials dels CAP i dels
Ajuntaments, el diagnòstic social juntament amb el diagnòstic mèdic i la
necessitat del fàrmacs concret són enviats a la Trueta, i nosaltres donem
resposta sempre que els nostres estocs ho permeten.
Diuen que a Catalunya hi ha actualment mig milió de persones, o més, que
estan sota el llindar de la pobresa. Per qüestions vàries hi ha famílies
desestructurades que cal ajudar-les a tirar endavant.
Em plau informar que l’any 2005 hem ajudat a més de 1.500 famílies de
diferents pobles i ciutats de Catalunya.
En total han estat lliurats 1.862 quilos de fàrmacs, gairebé un milió de
comprimits.
Ara és la Trueta qui busca urgentment ajut, si voleu i podeu, ajudeu-nos.
Podeu fer-vos socis col·laboradors entrant a www.dr-trueta.org o al telèfon
93 8869276 (demanar per l’Anna Gríful). 1 euro al mes o sia 12 euros l’any o
més.
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