ESTEVE col·labora amb Nutrició sense Fronteres
i FESBAL per ajudar famílies desfavorides
amb la donació de 7.600 menús


La companyia ha donat 6.400 menús a Nutrició sense Fronteres i aquesta ONG
els ha repartit entre diferents entitats i menjadors socials



Els treballadors d’ESTEVE han donat part de la seva nòmina a la Federació
Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), qui rebrà més de 1.200 menús

Barcelona, 30 de juliol del 2020.- ESTEVE segueix impulsant iniciatives solidàries per
ajudar a pal·liar l’impacte de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Les més recents
han estat amb les ONG Nutrició sense Fronteres i FESBAL. La companyia ha donat 200
menús diaris durant 32 dies, és a dir, 6.400 menús en total, perquè Nutrició sense
Fronteres els reparteixi entre diferents entitats i menjadors socials. A més, els
treballadors d’ESTEVE han donat part de la seva nòmina a FESBAL, fet que s’ha traduït
en més de 1.200 menús per a aquesta entitat.
ESTEVE sempre ha estat una companyia compromesa amb el seu entorn impulsant
diverses iniciatives solidàries en aquest període de pandèmia. Una de les primeres va
ser la donació de fruita als hospitals i ara ha volgut aprofitar l’aliança amb Nutrició sense
Fronteres, per vetllar per la nutrició dels més vulnerables. En el cas de FESBAL, la
companyia farmacèutica col·labora des de fa molts anys amb aquesta entitat.

Menús casolans i nutricionalment complerts
L’equip de cuina d’ESTEVE és qui s’encarrega d’elaborar els menús per a Nutrició sense
Fronteres. Des de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya i el confinament per la
COVID-19 les cuines que servien menús als treballadors de la companyia romanien
tancades, a partir d’aquesta col·laboració s’han reobert per donar resposta a les
necessitats de diverses entitats socials de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Els menús que s’elaboren són casolans, amb producte de proximitat (km 0) i tenen una
gran aportació nutricional i de qualitat. Inclouen llegums, arrossos i pasta, i un 20% de
proteïnes. A més, els acompanyen amb aigua i fruita i els al·lèrgens estan marcats en
les etiquetes que Nutrició sense Fronteres ha facilitat a ESTEVE. Tot això es fa complint
amb uns estrictes protocols sanitaris per al personal, la manipulació d’aliments i la
distribució dels plats, que garanteixen la qualitat i la seguretat de tot el procés, des de
que els ingredients entren per la porta fins que el menjar es lliura a aquelles famílies que
més ho necessiten.
Actualment, Nutrició sense Fronteres col·labora amb 28 entitats socials, com CAS Lluís
Companys, Àmbit Dona, Aldees Infantils, Fundació Roure o Casa Cadis.

A aquesta col·laboració se suma la donació d’una part de la nòmina que han fet els
treballadors d’ESTEVE a la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments. En total, aquesta
ONG rebrà més de 1.200 menús per ajudar persones en risc d’exclusió.

Altres iniciatives solidàries
Una de les primeres preocupacions d’ESTEVE va ser la protecció dels professionals
sanitaris. En aquest sentit, ha donat equips de protecció individual (EPIs) per als
professionals sanitaris que atenen pacients amb COVID-19 a través del Ministeri de
Sanitat, de la Unió Catalana d’Hospitals i de SEMERGEN, qui els han distribuït per
diversos centres hospitalaris d’Espanya. Concretament, la companyia ha donat 400
vestits de protecció, 1.200 bates de protecció, 30.000 guants, 2.000 mascaretes, 1.600
cobridors de sabates i 4 termòmetres digitals a distància.
A més, la companyia participa en 3 projectes europeus per a la identificació i/o
reposicionament de fàrmacs amb activitat davant de la COVID-19; per a la detecció del
SARS-CoV-2 (el coronavirus causant de la pandèmia per COVID-19); i per analitzar la
implicació del receptor sigma-1 en cicle d’infecció viral.

Sobre ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) és una companyia farmacèutica global amb seu a
Barcelona. Des de la seva fundació el 1929, proporciona solucions a necessitats
mèdiques no cobertes i centra els seus esforços en la innovació i l’excel·lència en l’àmbit
de la salut per millorar la vida de les persones. ESTEVE té una important presència a
Europa amb filials a Alemanya, França i Regne unit i plantes de fabricació química i
farmacèutica a Espanya, Alemanya, Mèxic i la Xina.
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