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Barcelona sensibilitzarà la gent gran sobre el bon ús dels 
medicaments en casals i centres cívics 

 
» Seran tallers impartits per farmacèutics del mateix districte on s’ubiqui el casal o 

espai municipal de gent gran 
 

Barcelona oferirà sessions formatives d’educació sanitària a gent gran, impartides per 
farmacèutics, per al bon ús de medicaments en els 53 casals de gent gran i centres cívics dels 
deu districtes de la ciutat. El farmacèutic responsable d’impartir les sessions serà, 
preferentment, del mateix districte on s’ubiqui el casal.  
 
Aquesta iniciativa forma part d’un conveni signat per l’Ajuntament de Barcelona, la conselleria 
de Salut de la Generalitat i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que s’ha fixat l’objectiu 
que, abans de finalitzar l’any, es realitzi uns 53 tallers en els 53 casals i espais municipals de 
gent gran o en algun dels centres cívics dels 10 districtes de Barcelona ciutat. 
 
La comissionada de Gent Gran de l’Ajuntament, Assumpció Roset, explica que el propòsit 
d’aquest conveni és “sensibilitzar la gent gran perquè pugui fer un bon ús dels medicaments 
amb l’assessorament d’un farmacèutic”. “Es tracta d’ajudar a resoldre els problemes més enllà 
dels que poden sorgir, puntualment, quan la persona adquireix el producte a la farmàcia”, 
afegeix Roset.   
 
Els cursos van dirigits a persones més grans de 60 anys que estiguin inscrits als casals de gent 
gran de Barcelona, que rebran classes i material proporcionats pel Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona. 
 
El Departament de Salut aportarà, per al desenvolupament dels cursos, el personal tècnic del 
Servei de Planificació Farmacèutica, que serà el responsable supervisor i avaluador del 
projecte. El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona formarà els farmacèutics participants per al 
millor desenvolupament de les sessions, a més de publicar el material i el contingut gràfic de 
suport que s’utilitzarà en les sessions.   
 
 
 


