
                                                                  
                                                                                     

 

Vilardell Digest fa un homenatge als farmacèutics i 

distribueix menús per a les farmàcies que estan de 

guàrdia durant la nit de Nadal 

 
• La campanya #MenúDeGuardia vol visibilitzar el treball de milers de professionals 

farmacèutics que es dediquen a cuidar i protegir la salut de tots. 

 

• Tres farmacèutics narren en un vídeo-homenatge les experiències viscudes durant la 

pandèmia de la COVID-19 en circumstàncies especialment difícils. 

 

• Per a agrair la gran labor d'aquest col·lectiu, que a més haurà de continuar treballant 

durant les festes, es faran arribar menús especials a farmàcies que estiguin de 

guàrdia la nit del 24 de desembre. 

 

• El xef Roberto Bosquet s'ha sumat a la iniciativa amb l'elaboració dels menús per a 

farmàcies durant la nit de Nadal i la participació del vídeo homenatge. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOKobAXQt0Y 

Embargada per a la seva publicació abans del dimecres 16 de desembre. 

Barcelona, 15 de desembre de 2020. - Les més de 22.000 farmàcies espanyoles han tingut un 

paper clau a la lluita contra la pandèmia causada pel virus SARS-CoV-2. Durant la declaració de 

l'estat d'alarma al març,  han estat el principal punt d'accés de la població a la sanitat per la seva 

proximitat, contribuint a facilitar la labor assistencial, especialment amb els grups de risc. A més, 

han realitzat una gran labor divulgativa de prevenció i educació sanitària, reforçant missatges 

https://www.youtube.com/watch?v=AOKobAXQt0Y
https://www.youtube.com/watch?v=AOKobAXQt0Y


                                                                  
                                                                                     
com la necessitat d'usar la mascareta, mantenir la higiene de mans o respectar el distanciament 

social.  

Vilardell Digest, marca especialitzada en salut digestiva de la companyia Laboratoris Vilardell, ha 

volgut rendir un sentit homenatge als milers de professionals que, posant en risc la seva pròpia 

vida, s'han dedicat a cuidar de la salut i el benestar de la població.  Amb aquest propòsit, s'ha 

creat un vídeo amb testimoniatges personals de farmacèutics que comparteixen les seves 

experiències durant la pandèmia i expliquen com s'han sentit al llarg de l'any. 

Per a aquest vídeo, s'ha comptat amb la col·laboració de tres professionals farmacèutics que 

ofereixen la seva visió de com es va viure la pandèmia sota la creu verda. Els protagonistes 

d'aquesta peça audiovisual revelen un autèntic sentit de la responsabilitat, lliurament i 

compromís amb la societat, més sentit si cap durant la pandèmia.   

“Les farmàcies tenen un rol fonamental al sistema sanitari i han estat claus a la lluita contra 

l'expansió del Coronavirus. Són el primer lloc al qual acudeixen els pacients a la recerca de 

consells i el principal punt d'informació. A Laboratoris Vilardell sentim una enorme admiració 

per la labor que han desenvolupat durant tota la pandèmia. Amb aquest vídeo, volem fer un 

homenatge a tots els herois anònims que treballen dia a dia per a cuidar de la nostra salut” 

afirma Clara Oller, directora general de Laboratoris Vilardell. 

Menús per a les farmàcies de guàrdia durant la nit de Nadal 

Les limitacions que s'han viscut al llarg de 2020 fan que aquest Nadal tingui una especial 

rellevància. No obstant això, molts dels professionals que han treballat més que mai durant la 

pandèmia, seguiran de guàrdia fins i tot la nit del 24 de desembre.  Per això, a través de la 

campanya es repartiran menús entre aquelles farmàcies que estiguin de guàrdia durant la nit de 

Nadal.  A més, mitjançant l'ús de l'etiqueta #MenúDeGuardia, s'anima als usuaris que es sumin 

a l'agraïment a través de les xarxes socials. 

“Els farmacèutics sempre estan de guàrdia, són un col·lectiu amb un profund sentit de servei a 

la societat. En aquest any tan atípic en el qual solament ens reunirem amb els familiars més 

propers, molts professionals hauran de continuar treballant. Hem volgut acompanyar-los d'una 

forma diferent en aquestes dates tan especials i que d'alguna forma es sentin com a casa”, 

comenta Oller. 

El Xef Roberto Bosquet s'ha volgut sumar a la iniciativa amb l'elaboració dels menús i la seva 

participació al vídeo-homenatge de campanya: “El col·lectiu farmacèutic mai ha baixat la guàrdia 

al llarg de la pandèmia. Tots tenim una farmàcia de confiança a prop que ens ajuda davant 

qualsevol consulta. Per aquest motiu, m'he volgut sumar a la campanya per a agrair el seu 

esforç”. 

El menú, disponible per a la seva consulta a la web de la iniciativa, consta de dos plats principals 

i unes postres. “Els ingredients d'aquest menú estan pensats perquè siguin saludables, digestius 

i que a més ajudin a alleujar el cansament en la nit de guàrdia”, afirma Bosquet. 

Aquelles farmàcies que vulguin sol·licitar el menú podran fer-lo a través de la pàgina web 

http://menudeguardia.vilardelldigest.com/ fins al 20 de desembre. 

 



                                                                  
                                                                                     
 

Vilardell Digest: “Felices digestions” 

Vilardell Digest és una marca de Laboratoris Vilardell que sorgeix amb l'ambició de proporcionar 

solucions de qualitat per a millorar la salut digestiva i contribuir a un estil de vida més saludable. 

Els seus productes estan basats a la prevenció i pensats per a millorar o evitar problemes 

digestius amb solucions naturals i estudis clínics que avalen la seva eficàcia. 

Web: www.vilardelldigest.com  

Instagram: @vilardelldigest 

Facebook: /vilardelldigest/ 

Laboratoris Vilardell 

Laboratoris Vilardell va ser fundada en 1934 pel Dr. Joan Vilardell Garriga a la rebotiga de la 

Farmàcia Vilardell, situada a Barcelona i, des de llavors, la companyia ha passat de generació en 

generació. És una empresa de caràcter familiar amb 85 anys d'història que treballa per a millorar 

la qualitat de vida i el benestar de les persones oferint solucions especialitzades per al benestar 

digestiu. 

Web: http://www.labvilardell.com/  

 

http://www.labvilardell.com/

