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FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 

Organització 
Presentació 

La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) és l'organització 
empresarial de farmacèutics amb àmbit d'actuació en el territori català. La seva finalitat 
principal és la defensa dels interessos dels titulars d’oficina de farmàcia. Està inscrita en 
el Centre de Mediació d'Arbitratge i Conciliació des del 28 de març de 1990.  
 
FEFAC és una federació sense ànim de lucre i d'inscripció voluntària. A l’actualitat, 
representa prop de 1.600 farmàcies de tot Catalunya, que pertanyen a alguna de les 
quatre associacions empresarials catalanes que formen FEFAC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Junta Directiva 

La Junta Directiva de FEFAC en l’actualitat està formada pels següents membres: 
 

President:  Antoni Torres i Vergara (AFB) 
Vice-president: Ramon Anadón i Solé (AFELL)  
Secretària:  Marina Oriol Carreras (AFB) 
Vice-secretari:  Josep Lluís Piñana i Pla (AFET) 
Tresorer:  Ignasi Marcet i Fernández (AFB) 
Vice-tresorera: Carme Rigall i Carré (AGFE) 
Vocal 1r:  Francesc Escobar i Poblet (AFET) 
Vocal 2n:               Albert Arqué (AGFE) 
Vocal 3r:  Josep Ramon Isanta i Garcia (AFELL)      
 

 

  

 

Associació de Farmàcies de 
Barcelona (AFB)   

 

Associació de Farmacèutics amb Oficina 
de Farmàcia de Tarragona (AFET) 

 

Associació de Farmacèutics 
Empresaris de Lleida (AFELL) 

 

Associació Gironina  
Farmacèutica Empresarial 
(AGFE) 
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Introducció 

Durant l’any 2019, es treballa per donar continuïtat al que planteja el Pla Estratègic de 
l’empresarial, basat en tres línies d’actuació: la millora de la viabilitat empresarial (I), la 
millora del posicionament de FEFAC (II) i ser útils als socis (III). 

Un dels objectius és convergir cap a una única empresarial de farmàcies catalana, 
sense eliminar les provincials per la seva proximitat al soci i implantació. Treballs per a 
l’inici de les negociacions d’un nou Conveni Col·lectiu de Farmàcies de la província de 
Barcelona, amb la voluntat de comptar, en un futur, amb un Conveni Col·lectiu d’àmbit 
autonòmic, que és el core business de les organitzacions empresarials. 

Una raó important per la qual es treballa per constituir una empresarial única és que es 
guanya força des del punt de vista de la representativitat a l’hora de negociar amb 
Administracions, i l’estalvi que implica aquest agrupament. 

I. Millora de la viabilitat empresarial 

CONVENI COL·LECTIU 

Les empresarials de Girona, Lleida i Tarragona (AGFE, AFELL i AFET), que es regeixen pel 
Primer Conveni col·lectiu interprovincial d’oficines de farmàcia de les tres províncies, per 
als anys 2013 i 2014, comencen a negociar el segon Conveni Interprovincial. 

La província de Barcelona compta amb el seu propi Conveni Col·lectiu d’Oficines de 
Farmàcia per al període 2014-2017. L’objectiu és treballar per convergir en un únic 
Conveni Col·lectiu de farmàcies per a les quatre províncies 

COL·LABORACIONS 

Per assolir la millora de la viabilitat empresarial, i amb la idea que només sumant es pot 
aconseguir un avenç de la farmàcia, FEFAC col·labora amb els diferents agents del 
sector: col·legis de farmacèutics, consell de col·legis de farmacèutics, distribució, 
laboratoris, fundacions, associacions, organitzacions, societats científiques, etc. 

Eleccions Cambra de Comerç de Barcelona 

 Núria Bosch es presenta a les eleccions de la Cambra de Comerç amb el suport 
del COFB i l’Associació de Farmàcies de Barcelona. El COFB i l’AFB van signar al 
mes de març un document per donar-li suport. Bosch es titular de farmàcia, sòcia 
de FEFAC i vicepresidenta del COFB. Tant el COFB com l’AFB consideren de gran 
importància mantenir la representació de les farmàcies comunitàries al Ple de la 
Cambra, per tal de poder continuar defensant els interessos i el model de 
professió. D’altra banda, també creuen que és vital poder fer sentir la veu dels 
farmacèutics tant en l’àmbit empresarial i polític com en fòrums econòmics. 
 
En els darrers anys, formar part del Ple de la Cambra ha permès al COFB i l’AFB 
aconseguir una col·laboració econòmica dedicada, principalment, a la 
formació. A més també van tenir el seu suport durant el període en què les 
farmàcies van patir endarreriments en el pagament de les factures pels 
medicaments dispensats. Tot plegat, sense deixar de banda els estudis sobre el 
sector del medicament a Catalunya o el que es va fer amb FEFAC sobre “Serveis 
d’Urgència de les Farmàcies de la Província de Barcelona”. 
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DEPARTAMENT DE SALUT 

Reunions amb el Departament de Salut  

 GENER. Marc Ramentol, director de la Direcció General de Professionals de la Salut. 
 FEBRER. Josep Torrent-Farnell, director de l’Àrea del Medicament. Tema residències. 
 FEBRER. Manuel Rabanal Tornero, cap de la Secció de Vigilància i Publicitat dels 

Medicaments, i Maria José Gaspar, cap d’Inspecció i Ordenació. 

II edició del Fòrum de Diàleg Professional  
 
Fefac va participar en la II Edició del Fòrum de Diàleg Professional, celebrada el 5 de 
març, on es van presentar 17 reptes per abordar les necessitats dels professionals de 
Catalunya que s’han acordat amb el sector. D’aquests, les organitzacions participants, 
com FEFAC, han de triar cinc, que es posaran en comú en la tercera edició. 
 
Van participar en aquesta segona edició prop d’un centenar de professionals de la salut 
(infermeres, metges, farmacèutics, fisioterapeutes, treballadors socials, odontòlegs, 
psicòlegs, òptics-optometristes, dietistes i nutricionistes, podòlegs, terapeutes 
ocupacionals, logopedes, biòlegs, higienistes i protètics dentals.  

L’EMPRESARIAL ACTUA 

Legalitat de plataformes digitals 

 LUDA. La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) sol·licita a 
ARCO, Abogados y Asesores Tributarios, una nota sobre el règim jurídic d’aplicació 
dels serveis oferts per Luda a les oficines de farmàcia radicades a Catalunya.  

Aquesta nota identifica serveis perfectament compatibles amb la legislació sectorial 
d’aplicació, com el servei d’interconnexió entre oficines de farmàcia per consultar 
la disponibilitat de medicaments i/o productes sanitaris, però també detecta el 
servei consistent en l’adquisició de medicaments de l’aplicació Luda i la gestió 
d’entrega d’aquests a través de l’app mòbil, que s’ha de qualificar com una venda 
de medicaments a distància i/o per procediments telemàtics, expressament 
prohibida pel Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, i limitada a pàgines web 
de les oficines de farmàcia segons el Reial Decret 870/2013. 

Aquesta nota va ser presentada per FEFAC davant del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, que va emetre un comunicat sobre els serveis de la 
plataforma tecnològica Luda en el qual informava que qualsevol farmàcia 
comunitària que s’adhereixi a la plataforma pot estar incomplint la normativa sobre 
venda a distància de medicaments. En el comunicat s’explica que s’han rebut 
diverses consultes per part d’institucions i col·legis professionals, entre ells la Fefac, 
envers els serveis que ofereix la plataforma Luda a les oficines de farmàcia. Així 
mateix, l’empresarial va tenir accés a la notificació de l’Aemps, amb data 15 d’abril 
de 2019, de l’acrod d’iniciació del procediment d’interrupció o retirada del servei 
de Luda, consistent en la intermediació en la venda de medicaments. 

 GLOVO. Fefac ha tornat a presentar una denúncia davant del Departament de Salut 
al web de Glovo, per prestar servei de compra, recollida i entrega de medicaments 
a domicili. L’Aemps va dictar en data 1 de juny una resolució per la qual ordenà a 
l’empresa Glovo el cessament de l’activitat de venda i entrega de medicaments a 
través de la plataforma Glovo. També ordenà l’obligació de retirar de la seva 
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aplicació els dispositius mòbils el servei de farmàcia. Glovo interposà un recurs contra 
la resolució, desestimat per l’Aemps el 25 de juliol.  

Si bé Glovo va estar requerida per l’Aemps per retirar i cessar en la prestació del servei 
de compra i entrega de medicaments, no va retirar de l’aplicació el servei que 
permet adquirir medicaments. Amb aquesta segona denuncia, l’empresarial insisteix  
en la necessitat de posar fi a la venda il·legal de medicaments realitzada per Glovo. 

Denuncies a botigues físiques 

 Denunciem una parafarmàcia de Girona per comercialitzar medicaments sense 
recepta de venda exclusiva en farmàcies. El Departament de Salut ha 
inspeccionat un establiment de Girona denunciat per la FEFAC per venda de 
medicaments. Concretament, Strepsils i Strefen. L’activitat autoritzada de 
parafarmàcia consisteix en la venda de productes de medicina natural, 
cosmètica i altres productes relacionats amb el benestar. Malgrat això, no estan 
autoritzades a vendre medicaments catalogats com a tal per l’Aemps. 
 

 Denunciem un establiment comercial de Perfumeria Julia a Girona.  
L’empresarial va presentar una denúncia davant l’Agència Catalana del 
Consum per denunciar que un establiment comercial Perfumeria Julia, ubicat a 
Platja d’Aro, té una secció de productes de parafarmàcia senyalitzada amb una 
creu verda, tal com la Creu de Malta, juntament amb un envàs que conté 
pastilles, recordant clarament un medicament. Fefac sol·licita que s’acordi 
incoar el corresponent expedient sancionador als titulars de l’establiment, es 
resolgui imposar als titulars les sancions procedents i s’ordeni el cessament de la 
utilització del símbol de la creu de Malta. L’Agència Catalan respon per 
comunicar que inicia les actuacions necessàries amb la finalitat d’aclarir els fets. 
També diu que en cas que es constati l’existència d’infracció administrativa en 
matèria de consum, es prendran les mesures necessàries. 
 

Actuacions amb PIMEC 
 

 La Generalitat inicia el recompte de la representativitat del teixit empresarial a 
Catalunya. El president de FEFAC, Antoni Torres, va participar el 4 de febrer a la sessió 
informativa organitzada per PIMEC a Barcelona sota el títol “El dret a decidir de les 
pimes”, a la qual l’empresarial va estar convidada com a membre de la Junta 
Directiva de Pimec, d’Autònomos PIMEC i soci col·lectiu.  

Van estar presents els membres dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC, així com 
més de 200 representants de gremis i associacions empresarials. L’objectiu de la 
sessió va ser explicar als col·lectius el significat i la importància de la representació i 
quina és la situació actual sobre el procediment d’acreditació i atribució de la quota 
de representativitat institucional que la Generalitat obriria el 14 de febrer. 

En un acte celebrat el 15 de març de 2019 al Departament de Treball, el conseller 
Chakir el Homrani va rebre les notificacions de la ratificació de l’acord ratificat signat 
pels presidents de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre; de PIMEC, Josep 
González; y de Fepime Catalunya, Helena de Felipe. Amb aquest acord, que té una 
durada de 10 anys, i a petició de les parts, el Departament de Treball va procedir a 
la suspensió del procediment d’acreditació i atribució de la quota de 
representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives 
de Catalunya, obert el 14 de febrer. Aquest acord es considera històric i clau en el 
marc català de relacions laborals, després de 10 anys de litigis i discrepàncies. 
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PROJECTE UNICOM-FEFAC 
 
 Fefac y Alliance Healthcare signen un acord e implanten el Projecte Unicom. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa liderada per FEFAC és oferir eines que facilitin la tasca 
diària de la farmàcia. El Projecte Unicom proposa a laboratoris i distribuïdores la 
creació d’albarans i factures que facin més senzilla la recepció de comandes a la 
farmàcia, a través de la unificació i simplificació de disseny, conceptes i continguts. 
 
El document, Unicom (únic i complet), ha de ser homogeni i contenir només la 
informació necessària per agilitzar i millorar l’eficiència del procés de recepció del 
producte a la farmàcia fins a la seva venda. Això permet al farmacèutic dedicar 
més temps a la interacció personal amb els usuaris, la intenció farmacèutica i la 
formació dels equips, totes elles tasques de major valor afegit. 
 
Alliance Healthcare, atenent a les necessitats de l’oficina de farmàcia, ha decidit 
implicar-se plenament en el procés d’innovació i millora que suposa el Projecte 
Unicom, sent el primer i únic majorista fins al moment que implanta globalment 
aquesta iniciativa. Alliance envia, des del mes de gener de 2019, nous albarans i 
noves factures als seus clientes, certificats mitjançant el distintiu FEFAC-UNICOM. 
 
Altres laboratoris i distribuïdors s’han mostrat interessats en aquesta iniciativa des de 
la presentació dels albarans d’Alliance Healthcare a partir d’aquest any 2019 i des 
de l’empresarial es treballa per facilitar la implantació del projecte per part d’altres 
laboratoris i distribuïdors. 

PRESÈNCIA A INFARMA BARCELONA 2019 

 31 Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y Salón de Medicamentos y 
Parafarmacia: Fefac ha participat en aquesta edició d’Infarma celebrada els dies 19, 
20 i 21 de març a Barcelona. Aquesta participació en el Congrés s’ha materialitzat 
amb la participació del president Antoni Torres, en dues taules.  
 
En la primera, com a ponent de la taula “PHB, una apuesta segura para la salud bucal 
en la farmacai: #sonreíresfácil”, juntament amb Julio Gión, director de Dentaid 
España, i Victòria Puig, category manager de PHB.  
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En la segona, com a moderador de “¿Cómo puede ayudar la distribución a los 
retos del comercio electrónico?”, en la qual també van participar Vicenç J. 
Calduch, president de Fedefarma; Carlos Coves, president d’Hefame; Eduardo 
Pastor, president de Grupo Cofares; i Javier Casas, director general d’Alliance 
Healthcare. 
https://www.youtube.com/watch?v=KGLJUV6hAkM&feature=youtu.be 
 
 

 
 
La participació al Saló de Medicaments s’ha materialitzat amb la presència de 
l’empresarial en un estand on els visitants han pogut informar-se de tota l’activitat 
que es desenvolupa. Tots els visitants que van apropar-se, socis i no socis, van 
emportar-se una bossa amb regals. Els socis van poder participar també en un 
sorteig de impressores, mystery shopper, motxilles, bates i una estada d’hotel.  
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Amb Disseny i Comunicació es va desenvolupar un lema: “Fefac, la connexió 
que ens fa forts”, per una de les parets de l’estand. També va treballar-se la 
comunicació dels serveis que s’ofereixen, inclòs un servei exclusiu per la fira que 
consistia en la càrrega gratuïta de mòbils. Finalment es va organitzar una votació 
del que serà el logotip dels 30 anys de FEFAC, que l’entitat celebrarà l’any 2020. 
El guanyador del sorteig va emportar-se un any gratuït de la quota de FEFAC. 
 
 

 
 
Equip de FEFAC a l’estand d’Infarma Barcelona 2019.  
 

PRESÈNCIA ALS PREMIS IDERMO 2019 

 Premis iDermo 2019. Fefac va participar en l’entrega de premis d’aquesta edició 
dels Premis iDermo, organitzats per Podium Global Media, empresa editora de la 
revista Farmaventas. Nuria Espona i Rosa Puig, de l’Associació de Farmàcies de 
Barcelona (AFB) van ser convidades a entregar premis en diferents categories. 
Així, Rosa Puig va entregar els trofeus a les categories de labial i corporal, i Nuria 
Espona a les categories d’higiene íntima femenina i infantil.  
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DEFENSA DEL CANAL FARMÀCIA I LA FIGURA DEL FARMACÈUTIC 

Posicionament de l’empresarial a favor d’ISDIN 

 L’empresarial va emetre un comunicat en defensa dels fotoprotectors d’Isdin davant 
l’informe emès per l’OCU en el que posava en entredit la qualitat dels seus 
productes. El comunicat va ser enviat als mitjans de comunicació, que se’n van fer 
ressò. També va ser traduït per ISDIN a l’anglès i al xinès per ser difós. En ell, FEFAC 
considera que l’informe s’orienta a desprestigiar un servei de salut com és la 
farmàcia, en aquest cas, desacreditant els productes que aquesta ofereix i 
recomana, quan el nivell de satisfacció del ciutadà és dels més alts, per la seva 
proximitat, professionalitat i seguretat que aporten. 

Preguntem a Bayer quina és la seva política de comercialització 

 Un farmacèutic associat va informar que des de la web Bayer poden comprar-se els 
productes a través de plataformes Marketplace. Des de l’empresarial, vam enviar 
una carta a Bayer per informar-nos sobre la seva política de comercialització, que 
va motivar u na reunió per resoldre els dubtes. En aquesta reunió, Bayer va explicar 
que és important que el consumidor rebi un bon assessorament, que sens dubte es 
desprèn del farmacèutic. Des de principis de 2019, després de rebre la carta de la 
FEFAC i reunir-se amb l’empresarial, han incorporat novetats. La primera és que s’ha 
afegit un apartat que inclou un llistat amb les farmàcies físiques ubicades a Espanya 
a les pàgines de productes de parafarmàcia. La segona és que ofereix un llistat de 
totes les farmàcies físiques espanyoles, incloent un enllaç a Distafarma (Aemps), per 
saber quines venen medicaments online sense recepta mèdica. 

Preguntem a Nestlé quina és la seva política de comercialització 

 Un soci de l’empresarial va informar que a la pàgina web de Nestlé bebé apareix un 
link a Ulabox.com, supermercat online, a través del qual els usuaris poden adquirir llets 
infantils Nestlé, històricament distribuïdes a les farmàcies. L’empresarial va escriure 
una carta per preguntar sobre la política de comercialització. Nestlé va respondre 
que, per la companyia el canal farmàcia és prioritari. També va recordar que la 
legislació vigent en matèria de publicitat d’aliments, així com en matèria de defensa 
de la competència, impedeix a qualsevol fabricant limitar la venda dels productes a 
determinats canals. Així, a la web figura un link a Ulabox.com i també específic per a  
la localització de farmàcies pròximes al consumidor que visita la web de la marca, 
segons van explicar a la carta de resposta.  
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II. Millora del posicionament de FEFAC 

COMUNICACIÓ  

www.fefac.cat 

Una de les eines per millorar el posicionament de FEFAC és la Comunicació. La principal 
via de comunicació de FEFAC és la seva pàgina web, actualitzada diàriament. Durant 
el primer trimestre de l’any 2019 s’ha posat en marxa la nova web (mes de març). 
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Seccions de la web de FEFAC 

 Inici: A través d’aquesta pàgina es pot accedir a qualsevol secció i també 
directament al conveni col·lectiu, proveïdors, observatori de preus, semàfors, 
formulari d’alta, assessorament immediat i podcast de Fefac. 

 FEFAC: Inclou contingut sobre “qui som”, “els nostres valors”, i “què diu la premsa 
de nosaltres”, amb fotografies i currículums dels membres de junta. 

 Serveis: Resum dels serveis oferts per l’empresarial, que són conveni col·lectiu, 
borsa de treball, conferències i formació, descomptes proveïdors, assessorament 
immediat, notícies del sector, atenció propera i opinió i participació. 

 Actualitat: secció de notícies sobre novetats del sector. 
 Agenda: calendari d’esdeveniments del sector salut i farmàcia. 
 Sala de Premsa: En aquesta secció els mitjans o qualsevol usuari interessat té 

accés a les notes de premsa, dossier de premsa, recull de premsa, memòries 
anuals i al contacte de la persona responsable de premsa. 

 La Revista: Accés online a tots els números de la Revista FEFAC. 

 

Secció d’Actualitat 

Una de les seccions més 
importants és la 
d’actualitat, perquè ens 
serveix per donar a 
conèixer l’activitat de 
l’empresarial i publicar les 
novetats que ens interessen 
com a titulars d’oficina de 
farmàcia i professionals de 
la salut. 

Durant el primer semestre 
de 2019, s’han publicat 240 
notícies 
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Newsletter FEFAC 

Les notícies es fan arribar als associats diàriament per e-mail. S’envien newsletters de 
dilluns a divendres en horari de matí. 

Articles destacats 

El president de FEFAC, Antoni Torres, va redactar un article d’opinió sota el títol “La 
importància de la coherència i els companys de camí”, en el context del recompte de 
la representativitat empresarial a Catalunya i PIMEC. En ell fa un repàs de les 
organitzacions representatives empresarials a Espanya i a Catalunya, mostrant la 
importància de la coherència i posicionament, els companys de camí, i la força que 
dona pertànyer a organitzacions com PIMEC i Autònoms PIMEC. En aquest article també 
explica perquè des de fa molts anys FEFAC pertany a PIMEC i no a Foment ni Fepime. 
L’article, que es pot llegir sencer al web de FEFAC (http://fefac.cat/empresarial/la-
importancia-de-la-coherencia-i-els-companys-de-cami/  ha tingut un gran ressò online.  

 El tweet de l’article ha estat el principal durant mes de febrer, amb 1.448 
impressions i 33 interaccions. També ha generat la Menció principal, per part 
d’Antoni Cañerte, secretari general de PIMEC. 
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Al mes de maig, es va publicar la segona part de l’article “Com ens afecta a les 
farmàcies la representativitat empresarial” a la web. A la revista de juny es van publicar. 

 

 

 



FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 

Revista FEFAC. Número 12. Març 2019. 

Al març de 2019 s’ha publicat el número 12 de la Revista FEFAC: 
http://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/03/Fefac_N12-
V2_baja_bien.pdf 
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Revista FEFAC. Número 13. Juny 2019. 

Al juny de 2019 s’ha publicat el número 13 de la Revista FEFAC: 
http://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/06/Fefac_N13_2.pdf 
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Revista FEFAC. Número 14. Setembre 2019. 

Al setembre de 2019 s’ha publicat el número 14 de la Revista FEFAC: 
http://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/09/FEFAC-num14-setembre-2019.pdf 
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Notes de premsa 

Durant el semestre de 2019 s’han enviat 8 notes de premsa als mitjans de comunicació 
(amb una important presència als mitjans, sobretot als especialitzats, en temes més 
professionals, i també als generalistes, amb temes més sanitaris). 

 Las farmacias de Cantabria se suman a la iniciativa ‘Frena el sol, frena el 
lupus’. Santander, 28 de enero. 

- EUROPA PRESS. 28 de enero. El Colegio de Farmacéuticos acogerá una 
jornada sobre el lupus: https://www.europapress.es/cantabria/noticia-
colegio-farmaceuticos-acogera-jornada-lupus-20190128144416.html 

- EUROPA PRESS. 28 de enero. Los enfermos de lupus de Cantabria podrán 
adquirir fotoprotectores a mitad de precio: 
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-enfermos-lupus-
cantabria-podran-adquirir-fotoprotectores-mitad-precio-
20190128151843.html 

- ONDA CERO. Aquí en la Onda Cantabria. 28 de enero: 
https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/aqui-en-
la-onda-cantabria/aqui-en-la-onda-
28012019_201901285c4f5a9f0cf24eb4d837c324.html 

- 20 MINUTOS. 28 de enero. Los enfermos de lupus de Cantabria podrán 
adquirir fotoprotectores a mitad de precio: 
https://www.20minutos.es/noticia/3547925/0/enfermos-lupus-cantabria-
podran-adquirir-fotoprotectores-mitad-precio/ 

- EL DIARIO MONTAÑÉS. 29 de enero. Los enfermos de lupus de Cantabria 
podrán adquirir fotoprotectores a mitad de precio: 
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/enfermos-lupus-cantabria-
20190128204241-nt.html 

- WEB DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. 28 de enero. Real destaca el 
papel de los profesionales farmacéuticos en la excelencia del sistema 
de salud: http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/7098979 

- IM FARMACIAS. 29 de enero. Las farmacias de Cantabria se suman a la 
iniciativa ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
https://www.imfarmacias.es/noticia/17102/las-farmacias-de-cantabria-
se-suman-a-la-iniciativa-frena-el-sol-fre 

- FARMAVENTAS. 30 de enero. Las farmacias de Cantabria se suman a la 
iniciativa ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/8499-las-farmacias-de-
cantabria-se-suman-a-la-inciativa-frena-el-sol-frena-el-lupus.html 

- EL FARMACÉUTICO. 29 de enero. Las farmacias de Cantabria se suman a 
la iniciativa ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-
farmaceutica/item/9746-las-farmacias-de-cantabria-se-suman-a-la-
iniciativa-frena-el-sol-frena-el-lupus#.XKOBnZgzZPZ 

- DIARIOFARMA. 30 de enero. Farmacias de Cantabria se suman a la 
campaña ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
https://www.diariofarma.com/2019/01/30/farmacias-de-cantabria-se-
suman-a-la-campana-frena-el-sol-frena-el-lupus 
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 Fefac y Alliance Healthcare firman un acuerdo e implantan el Proyecto 
Unicom. Barcelona 30 de enero. 

- CORREO FARMACÉUTICO. 30 de enero. Fefac y Alliance se unen para 
mejorar la recepción de pedidos en las oficinas de farmacia: 
https://www.correofarmaceutico.com/gestion/oficina-de-
farmacia/fefac-y-alliance-se-unen-para-mejorar-la-recepcion-de-
pedidos-en-las-oficinas-de-farmacia.html 

- EL GLOBAL. 31 de enero. Fefac y Alliance Healthcare firman un acuerdo 
e implantan el Proyecto Unicom: 
http://www.elglobal.net/farmacia/fefac-y-alliance-healthcare-firman-
un-acuerdo-e-implantan-el-proyecto-unicom-HI1903108 

- DIARIOFARMA. 31 de enero. Alliance trabaja con un modelo único de 
albaranes y facturas, promovido por Fefac, para facilitar la gestión: 
https://www.diariofarma.com/2019/01/31/alliance-trabaja-con-un-
modelo-unico-de-albaranes-y-facturas-promovido-por-fefac-para-
facilitar-la-gestion 

- REVISTA FARMANATUR. 1 de febrero. Fefac y Alliance Healthcare firman 
un acuerdo e implantan el Proyecto Unicom: 
https://revistafarmanatur.com/gestion-farmaceutica/fefac-alliance-
healthcare-firman-acuerdo-e-implantan-proyecto-unicom/ 

- IM FARMACIAS. 30 de enero. Fefac y Alliance Healthcare implantan el 
Proyecto Unicom: https://www.imfarmacias.es/noticia/17117/fefac-y-
alliance-healthcare-implantan-el-proyecto-unicom 

- FARMAVENTAS. 31 de enero. Fefac y Alliance Healthcare firman un 
acuerdo e implantan el Proyecto UNICOM: 
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/8510-fefac-y-alliance-
healthcare-firman-un-acuerdo-e-implantan-el-proyecto-unicom.html 

 Núria Bosch es presenta a les eleccions de la Cambra de Comerç amb el 
suport del COFB i l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB). Barcelona 
14 de març.  

- EL FARMACÉUTICO. 15 de marzo. La vicepresidenta del COF de 
Barcelona, Núria Bosch, se presenta a las elecciones de la Cambra de 
Comerç: http://elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-
farmaceutica/item/9892-la-vicepresidenta-del-cof-de-barcelona-nuria-
bosch-se-presenta-a-las-elecciones-de-la-cambra-de-
comerc#.XKTCzZgzZPY 

- DIARIOFARMA. 15 de marzo. Núria Bosch, candidata de la farmacia a 
las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona: 
https://www.diariofarma.com/2019/03/15/nuria-bosch-candidata-de-la-
farmacia-a-la-elecciones-de-la-camara-de-comercio-de-barcelona 

- CORREO FARMACÉUTICO. 15 de marzo. Núria Bosch se presenta a las 
elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-
comunitaria/nuria-bosch-se-presenta-a-las-elecciones-de-la-camara-
de-comercio-de-barcelona.html 

- ACTA SANITARIA. 15 de marzo. Núria Bosch (COFB) se presenta a las 
elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona: 
https://www.actasanitaria.com/bosch-camara-comercio/ 

- EL GLOBAL. 22 de marzo. La farmacia aporta un fiel reflejo de lo que 
pasa en el comercio: http://www.elglobal.net/suplementos-y-
especiales/gestion-farmaceutica/la-farmacia-aporta-un-fiel-reflejo-de-
lo-que-pasa-en-el-comercio-LE1978269 
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 La farmacèutica Núria Bosch, candidata a les eleccions del Ple de la Cambra 
de Comerç 2019. Barcelona 30 d’abril. 

 

- EL FARMACÉUTICO. 25 de abril. Núria Bosch, candidata a las 
elecciones del Pleno de la Cambra de Comerç 2019: 
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-
farmaceutica/item/10003-nuria-bosch-candidata-a-las-elecciones-
del-pleno-de-la-cambra-de-comerc-2019#.XO6boogzZPZ 

 

 La farmacèutica Núria Bosch representarà als farmacèutics a la Cambra de 
Comerç. Barcelona 15 de maig. 
 

- DIARIOFARMA. 16 de mayo. Nuria Bosch representará finalmente a 
la profesión farmacéutica en la Cámara de comercio de Barcelona: 
https://www.diariofarma.com/2019/05/16/nuria-bosch-representara-
finalmente-a-la-profesion-farmaceutica-en-la-camara-de-comercio-
de-
barcelona?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaig
n=05/17/2019 

- CORREO FARMACÉUTICO. 16 de mayo. Núria Bosch representarà a 
los farmacéuticos en la Cámara de Comercio de Barcelona: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-
comunitaria/nuria-bosch-representara-a-los-farmaceuticos-en-la-
camara-de-comercio-de-barcelona.html 

- EL GLOBAL. 17 de mayo. Nuria Bosch, a la Cambra de Comerç: 
https://www.elglobal.es/suplementos-y-especiales/gestion-
farmaceutica/nuria-bosch-a-la-cambra-de-comerc-XB2065653 
 

 
 Fefac y Farmamundi suman fuerzas para potenciar la vertiente social y 

solidaria de la farmacia. Barcelona 30 d’abril. 
 

- IMFARMACIAS. 30 de abril. Potenciar la vertiente social y solidaria de 
la farmacia, objetivo de FEFAC y Farmamundi: 
https://www.imfarmacias.es/noticia/17779/potenciar-la-vertiente-
social-y-solidaria-de-la-farmacia-objetivo-de 

- EL FARMACÉUTICO. 30 de abril. Fefac y Farmamundi suman fuerzas 
para potenciar la vertiente social y solidaria de la farmacia: 
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-
farmaceutica/item/10020-fefac-y-farmamundi-suman-fuerzas-para-
potenciar-la-vertiente-social-y-solidaria-de-la-
farmacia#.XMhlLegzabh 

- CORREO FARMACÉUTICO. 30 d’abril. Fefac y Farmamundi impulsan el 
papel del boticario como agente de salud cercano y accesible: 
https://www.correofarmaceutico.com/gestion/oficina-de-
farmacia/fefac-y-farmamundi-impulsan-el-papel-del-boticario-
como-agente-de-salud-cercano-y-accesible.html 

- DIARIOFARMA. 30  de abril. Fefac y Farmamundi se asocian para 
fomentar la vertiente social y solidaria de la farmacia catalana: 
https://www.diariofarma.com/2019/04/30/fefac-y-farmamundi-se-
asocian-para-fomentar-la-vertiente-social-y-solidaria-de-la-
farmacia-catalana. 

- FARMAVENTAS. 2 de mayo. Fefac y Farmamundi suman fuerzas para 
potenciar la vertiente social y solidaria de la farmacia: 
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/8894-fefac-y-
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farmamundi-suman-fuerzas-para-potenciar-la-vertiente-social-y-
solidaria-de-la-farmacia.html 

- EL GLOBAL. 3 de mayo. Fefac y Farmamundi se unen para fomentar 
la vertiente social de la farmacia: 
https://www.elglobal.es/farmacia/fefac-y-farmamundi-se-unen-
para-fomentar-la-vertiente-social-de-la-farmacia-YA2046010 

- FARMAMUNDI. 3 de mayo. Sumamos fuerzas con FEFAC para 
potenciar la vertiente social y solidaria de la farmacia: 
https://farmaceuticosmundi.org/sumamos-fuerzas-con-fefac-para-
potenciar-la-vertiente-social-y-solidaria-de-la-farmacia/ 

- DIARI DE TERRASSA. 20 de setembre. Conveni per fomentar el 
vessant social i solidari de la farmàcia: 
http://www.diarideterrassa.es/salud/2019/09/21/conveni-per-fomentar-
vessant-social/119906.html 

 Comunicat de Fefac sobre l’anàlisi de l’OCU als fotoprotectors d’Isdin. 30 de 
maig. 
 

- Radio 4. Notícies 31/05/2019. A partir del minut 35.30: 
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SEDMIGD/mp3/2/8/1559305062782.
mp3 

- Cope. Las farmacias catalanas dudan del estudio de la OCU sobre las 
cremas solares: https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/las-
farmacias-catalanas-dudan-del-estudio-ocu-sobre-las-cremas-solares-
20190531_426746 

- Cope. La Linterna. 03/06/2019. Las farmacias catalanas dudan del 
estudio de la OCU sobre las cremas solares: 
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-
provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-
andorra/audios/lanalisi-locu-posa-entredit-els-protectors-solars-lempresa-
isdin-20190603_765399 

- El Periódico. 31 de mayo. Las farmacias defienden la crema Isdin y 
cargan contra la OCU: 
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20190531/farmacias-
farmaceuticos-crema-isdin-ocu-7482762 

- El País. 31 de mayo. Las farmacias dudan del rigor del estudio de la OCU 
que pide la retirada de dos cremas solares: 
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-farmacias-catalanas-
dudan-rigor-estudio-pide-retirada-cremas-solares-
201905311356_noticia.html 

- El País. 30 de mayo. La OCU pide la retirada de dos cremas solares 
infantiles porque no protegen en la medida en que se publicitan: 
https://elpais.com/sociedad/2019/05/30/actualidad/1559207800_144239
.html 

- La Vanguardia. 31 de mayo. Las farmacias catalanas dudan estudio OCU 
"que tiene intereses desconocidos: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190531/462579443758/las-
farmacias-catalanas-dudan-estudio-ocu-que-tiene-intereses-
desconocidos.html 

- La Vanguardia. 31 de mayo. Sanidad exige a la OCU el estudio por el que pide 
retirar dos cremas solares: 
https://www.lavanguardia.com/sanidad/20190531/462578647869/sanida
d-ocu-estudio-cremas-solares.html 

- El Punt Avui. 31 de maig. Els farmacèutics catalans acusen l’OCU de “falta de 
rigor”: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1612953-els-
farmaceutics-catalans-acusen-l-ocu-de-falta-de-rigor.html 
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- Ara.Cat. 31 de maig. Creixen les veus contra l’OCU per haver demanat la 
retirada de dues cremes solars infantils: https://www.ara.cat/societat/OCU-
cremes-infantils_0_2243775672.html 

- Betevé. 30 de maig. L’OCU demana retirar la crema solar infantil ISDIN 50+ 
perquè diuen que la protección és de 15: 
https://beteve.cat/societat/farmaceutics-isdin-pediatrics-crema-solar-
ocu/amp/?__twitter_impression=true 

- Emporda.info. 31 de maig. Els farmacèutics acusen l’OCU de “falta de rigor” 
en el cas dels protectors solars infantils: 
https://www.emporda.info/salut/2019/05/31/els-farmaceutics-acusen-locu-
falta/435037.html 

- El diario.es. 31 de mayo. Las farmacias catalanas dudan del estudio de la OCU 
sobre las cremas solares: https://www.eldiario.es/sociedad/farmacias-
catalanas-estudio-OCU-solares_0_905009690.html 

- Crónica Global. 31 de mayo. Farmacias catalanas cuestionan el estudio de 
la OCU sobre ISDIN: https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/farmacias-
ocu-isdin_249687_102.html 

- Consalud.es. 30 de mayo. Expertos ponen en entredicho el informe de la 
OCU sobre protectores solares: https://www.consalud.es/industria/expertos-
ponen-en-entredicho-el-informe-de-la-ocu-sobre-protectores-solares-
infantiles_64481_102.html 

- Diariofarma. 31 de mayo. Fefac acusa a la OCU de "hacer ruido mediático con intereses 
desconocidos" y perjudicar a Isdin y a la farmacia: 
https://www.diariofarma.com/2019/05/31/fefac-acusa-a-la-ocu-de-hacer-
ruido-mediatico-con-intereses-desconocidos-y-perjudicar-a-isdin-y-a-la-
farmacia 

- Acta Sanitaria. 31 de mayo. El oscurantismo de la OCU sobre protectores 
solares preocupa a la farmacia: 
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/el-oscurantismo-de-la-ocu-
sobre-protectores-solares-preocupa-a-la-farmacia/ 

- Womenshealth. 31 de mayo. Isdin, la OCU y la polémica sobre el factor solar de tu 
protector: https://www.womenshealthmag.com/es/moda-
belleza/a27675549/isdin-ocu-factor-protector-solar-polemica/ 

- Finance Yahoo.com. 31 de mayo. Las farmacias catalanas dudan del 
estudio de la OCU sobre las cremas solares: 
https://es.finance.yahoo.com/noticias/farmacias-catalanas-dudan-estudio-
ocu-cremas-solares-100932021.html?guccounter=1 

- Consalud.es. 9 de julio. La OCU crea alarma social y Sanidad le frena: 
https://www.consalud.es/opinion/ocu-crea-alarma-social-y-el-ministerio-le-
frena_66213_102.html 

 

 Fefac y la Fundación Pasqual Maragall colaborarán para mejora la calidad de vida 
de las personas con Alzheimer. 25 de julio. 

- Diariofarma. 25 de julio: https://www.diariofarma.com/2019/07/25/fefac-
une-fuerzas-con-la-fundacio-pasqual-maragall-contra-el-alzheimer 

- El Farmacéutico. 25 de julio. 
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-
farmaceutica/item/10256-fefac-y-la-fundacion-pasqual-maragall-
colaboraran-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-
alzheimer#.XTq_gOgzZPY 

- Correo Farmacéutico. 25 de julio. 
https://www.correofarmaceutico.com/autocuidado/fefac-y-la-fundacion-
pasqual-maragall-se-alian-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-pacientes-
con-alzheimer.html 
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- IM Farmacia. 26 de julio. https://www.imfarmacias.es/noticia/18452/fefac-y-la-
fundacion-pasqual-maragall-dan-la-mano-a-las-personas-con 

- La Vanguardia . 26 de julio. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190726/463701013878/farmacias-y-
fundacion-pasqual-maragall-colaboran-ayudar-a-enfermos-alzheimer.html 

- El Global. 26 de julio https://www.elglobal.es/editorial-opinion/foto-fija/fefac-y-
la-fundacion-pasqual-margall-unidas-por-el-alzheimer-IX2198208 

Recull de premsa 

Els mitjans de comunicació especialitzats i generalistes s’han fet ressò de les notes i 
comunicats, però també d’aquets temes: 

 Legalitat de la plataforma Luda 

- EXPANSIÓN. Jueves, 28 de febrero. 2019. Pulso entre el Govern y Luda 
Farma por la venta de fármacos. (Edición escrita). 

- CORREO FARMACÉUTICO. 25 de febrero. Los servicios de Luda, puestos 
en duda por el Departamento de Salud de Cataluña: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-
comunitaria/los-servicios-de-luda-puestos-en-duda-por-el-
departamento-de-salud-de-cataluna.html 

- CORREO FARMACÉUTICO. 27 de febrero. Adefarma: “Luda no realiza 
envíos y no participa en una venta directa ni indirecta del 
medicamento”: https://www.correofarmaceutico.com/gestion/oficina-
de-farmacia/adefarma-luda-no-realiza-envios-y-no-participa-en-una-
venta-directa-ni-indirecta-del-medicamento.html# 

- DIARIOFARMA. 25 de febrero. Las autoridades catalanas advierten de 
que el servicio de venta ‘on line’ a través de Luda sería ilegal: 
https://www.diariofarma.com/2019/02/25/las-autoridades-catalanas-
advierten-de-que-el-servicio-de-venta-on-line-a-traves-de-luda-seria-
ilegal?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=02/26/
2019 

- DIARIOFARMA. 26 de febrero. Luda responde al Departamento de Salud 
y a Fefac: “su actividad es legal”: 
https://www.diariofarma.com/2019/02/26/luda-responde-al-
departamento-de-salud-y-a-fefac-su-actividad-es-legal 

- EL GLOBAL. 1 de marzo. ¿Son legales las plataformas de conexión entre 
farmacias para solucionar desabastecimientos?: 
http://www.elglobal.net/farmacia/son-legales-las-plataformas-de-
conexion-entre-farmacias-para-solucionar-desabastecimientos-
XC1949312 

- ACTA SANITARIA. 25 de febrero. Cuestionado el servicio de 
compraventa online de medicamentos por Luda Partners: 
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/cuestionado-el-servicio-
de-compra-online-de-medicamentos-por-luda-partners/ 

- ACTA SANIARIA. 26 de febrero. Luda no vende medicamentos por 
internet ni los reparte a domicilio: https://www.actasanitaria.com/luda-
farma-no-vende-medicamentos-por-internet-i-es-una-empresa-de-
mensajeria/ 

- REDACCIÓN MÉDICA. 25 de febrero. Luda, señalada por posible 
incumplimiento de la norma de venta de fármacos: 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/farmacia/luda-
acusada-de-incumplir-la-normativa-catalana-sobre-venta-de-farmacos-
3379 
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- FARMANATUR. 27 de febrero. Sobre el sistema Luda en las farmacias 
catalanas: https://revistafarmanatur.com/gestion-
farmaceutica/sistema-luda-las-farmacias/ 

- FARMAVENTAS. 27 de febrero. Luda Farma sobre el reciente 
comunicado del departamento de Salud catalán: 
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/8629-luda-farma-sobre-
el-reciente-comunicado-del-departamento-de-salud-catalan.html 

 Infarma Barcelona 2019. Taula “¿Cómo puede ayudar la distribución a los 
retos del comercio electrónico?” moderada per Antoni Torres 

- El PERIÓDICO. Sábado, 23 de marzo. La venta ‘on line’ obliga a las 
farmacias a replantearse el modelo de negocio: 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20190323/farmacias-venta-
on-line-modelo-de-negocio-espana-catalunya-
7368365?utm_source=whatsapp&utm_medium=social 

- El PERIÓDICO DE ARAGÓN. 24 de marzo. La venta ‘on line’ obliga a un 
nuevo modelo de negocio en la farmacia: 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/venta-on-
line-obliga-nuevo-modelo-negocio-farmacia_1351094.html 

- ECONOMÍA DIGITAL. 30 de marzo. Eduardo Pastor anuncia el ‘Cofares 
Digital Hub’ en Infarma: https://www.economiadigital.es/directivos-y-
empresas/eduardo-pastor-anuncia-el-cofares-digital-hub-en-
infarma_613547_102.html 

- OK DIARIO. 21 de marzo. Eduardo Pastor (Cofares) aboga por que la 
venta ‘online’ no salga del canal farmacia: 
https://okdiario.com/economia/eduardo-pastor-cofares-aboga-que-
venta-online-no-salga-del-canal-farmacia-3878642 

- C DE COMUNICACIÓN. Cofares apuesta por la logística colaborativa 
para competir con Amazon en la venta online de salud: 
https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/31374/cofares
-apuesta-por-la-logistica-colaborativa-para-competir-contra-amazon-
en-la-venta-online-de-salud 

- CORREO FARMACÉUTICO. 21 de marzo. ¿Cómo puede ayudar la 
distribución a los retos del comercio electrónico?: 
https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/como-puede-
ayudar-la-distribucion-a-los-retos-del-comercio-electronico.html 

- El GLOBAL. 22 de marzo. Las distribuidoras enfrían la opción de crear un 
‘marketplace’ común: http://www.elglobal.net/farmacia/infarma/las-
distribuidoras-enfrian-la-opcion-de-crear-un-marketplace-comun-
CE1978567 

- DIARIOFARMA. 25 de marzo. El ‘e-commerce’ es una oportunidad para 
la farmacia, según la distribución: 
https://www.diariofarma.com/2019/03/25/el-comercio-electronico-es-
una-oportunidad-para-la-farmacia-segun-la-
distribucion?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=
03/26/2019 

- IM FARMACIAS. 25 de marzo. Infarma 2019: Internet solo es assumible 
desde la colectividad de la farmacia: 
https://www.imfarmacias.es/noticia/17505/infarma-2019-internet-solo-es-
asumible-desde-la-colectividad-de-la-f 

- INFARMA. 22 de marzo. La distribución, aliada de las farmacias ante los 
retos que plantea el comercio electrónico: 
https://www.infarma.es/infarma2019/es/News/View/8950-la-distribucion-
aliada-de-las-farmacias-ante-los-retos-que-plantea-el-comercio-electr 
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- YOUTUBE. 28  de febrero. ¿Cómo puede ayudar la distribución a los retos 
del comercio electrónico?: 
https://www.youtube.com/watch?v=KGLJUV6hAkM&feature=youtu.be 

 Denunciem un establiment de Perfumeria Julia a Girona. 
 

- CORREO FARMACÉUTICO. 2 de abril de 2019. Fefac denuncia el uso 
de la cruz verde por una pefumería de Gerona: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-
comunitaria/fefac-denuncia-el-uso-de-la-cruz-verde-por-una-
perfumeria-en-gerona.html 

- CORREO FARMACÉUTICO. 23 de abril de 2019. Canarias: 
parafarmacias comienzan a retirar las cruces verdes pero 
mantienen letreros ambiguos: 
https://www.correofarmaceutico.com/politica-
sanitaria/parafarmacias-canarias-sin-cruces-verdes-pero-con-
letreros-ambiguos.html 

-  
 Segona Denúncia de FEFAC a Glovo per venda il·legal de medicaments 

MITJANS GENERALISTES 

- LA VANGUARDIA. 16 de mayo. Las farmacias catalanas denuncian a 
Glovo por vender medicamentos. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190516/462277254862/farmacias
-catalanas-denuncia-glovo-vender-medicamentos.html 

- LA VANGUARDIA (edición impresa). 17 de mayo. Nueva denuncia de 
las farmacias contra Glovo por repartir medicines. 

- EL PERIÓDICO. 16 de maig. Les farmàcies catalanes denuncien davant 
de Salut Glovo per vendre medicaments: 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190516/farmacies-
denuncien-salut-glovo-vendre-medicaments-7457510 

- EL PERIÓDICO.16 de maig. Les farmàcies catalanes denuncien davant 
de Salut Glovo per vendre medicaments: 
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190516/farmacies-
denuncien-salut-glovo-vendre-medicaments-7457510 

- EL PERIÓDICO (edición impresa). 17 de mayo. Las farmacias catalanas 
denuncian a Glovo ante Salut: 
http://www.aproafa.com/contents/pdfs/Lasfarmaciascatalanasdenunc
ianaGlovoanteSalut.pdf 

- EL PAIS. 16 de mayo. Las farmacias recrudecen su lucha contra Glovo 
por la venta de medicines a domicilio: 
https://elpais.com/sociedad/2019/05/16/actualidad/1558006029_311844
.html 

- ABC. 16 de mayo. Los farmacéuticos catalanes, contra Glovo por 
vender medicamentos: 
https://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-farmaceuticos-
catalanes-contra-glovo-vender-medicamentos-
201905161650_noticia.html 

- ABC (edición impresa). 17 de mayo.  Cataluña denuncia a Glovo por 
vender medicamentos: 
http://www.aproafa.com/contents/pdfs/CataluadenunciaaGlovoporve
ndermedicamentos.pdf 

- 20 MINUTOS. 16 de mayo. Las farmacias catalalas denuncian a la ‘app’ 
de Glovo por vender medicamentos: 
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https://www.20minutos.es/noticia/3642166/0/farmacias-catalanas-
denuncian-web-glovo-vender-medicamentos/ 

- EL ECONOMISTA (edición impresa). 27 de mayo. Las farmacias 
denuncian por quinta vez a Glovo por vender medicamentos: 
http://www.aproafa.com/contents/pdfs/Lasfarmaciasdenuncianporqui
ntavezaGlovoporvendermedicamentos.pdf 

- ECONOMIA DIGITAL.16 de maig. El lobby farmacéutico denuncia a 
Glovo por la venta de medicamentos: 
https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/glovo-venta-
ilegal-de-medicamentos_625145_102.html 

- VOZPÓPULI. 16 de mayo. Las farmacias catalanas vuelven a denunciar 
a Glovo por llevar a cabo “venta ilegal” de medicamentos: 
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/farmacias-glovo-
venta-ilegal-medicamentos_0_1245776611.html 

- ELDIARIO.ES. 16 de mayo. Las farnacias catalanas denuncian a Glovo 
ante la Generalitat por vender medicamentos: 
https://www.eldiario.es/catalunya/farmacias-catalanas-denuncian-
Glovo-medicamentos_0_899760332.html 

- CATALUNYA PRESS. 16 de maig. Farmàcies catalanes denuncien a Glovo 
davant Salut per venda il·legal de medicaments: 
https://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/1421243/farmcies-
catalanes-denuncien-glovo-davant-salut-per-venda-illegal-
medicaments 

- ALDIA.CAT. 16 de maig. Farmàcies catalanes denuncien Glovo davant 
Salut per venda il·legal de medicaments: 
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-farmacies-catalanes-
denuncien-glovo-davant-salut-per-venda-illegal-medicaments-
20190516184917.html 

- DIARI DE GIRONA. 17 de maig. Les farmàcies catalanes denuncien 
Glovo per vendre medicaments: 
17https://www.diaridegirona.cat/economia/2019/05/17/farmacies-
catalanes-denuncien-glovo-vendre/980776.html 

- HERALDO. 16 de mayo. ¿Es legal que un repartidor de Glovo te traiga los 
medicamentos a casa?: 
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/05/16/es-legal-que-un-
repartidor-de-glovo-te-traiga-los-medicamentos-a-casa-1315103.html 

- EL DIARIO VASCO. 16 de mayo. Las farmacias catalanas denuncian a la 
web de Glovo por vender medicamentos: 
https://www.diariovasco.com/agencias/201905/16/farmacias-
catalanas-denuncian-glovo-1410779.html 

- FOODRETAIL. 16 de mayo. Glovo se defiende: “No vendemos 
medicamentos”: https://www.foodretail.es/non_food/Glovo-defiende-
vendemos-medicamentos_0_1328267203.html 

- CONTRAINFORMACIOM.ES. 16 de mayo. Las farmacias catalanas 
denuncian a Glovo ante la Generalitat por vender medicamentos: 
https://contrainformacion.es/catalunya-las-farmacias-catalanas-
denuncian-a-glovo-ante-la-generalitat-por-vender-medicamentos/ 

- RAC 1. No ho sé. 20 de maig. A partir del minut 21.30: 
https://www.ivoox.com/no-ho-se-rac-1-sobre-segona-audios-
mp3_rf_36074831_1.html 

- RAC 1. 16 de maig. Les farmàcies denuncien Glovo per vendre 
medicaments a través de la seva aplicació mòbil: 
https://www.rac1.cat/info-rac1/20190516/462280085039/glovo-venda-
medicaments-farmacia-denuncia.html 

- RARDIO 4. Metròpoli. A partir del minut 21.22: 
https://www.ivoox.com/metropoli-20-maig-primera-hora-radio-4-audios-
mp3_rf_36126603_1.html 
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- COPE. 16 de mayo. Las farmacias catalanas denuncian a la web de 
Glovo por vender medicamentos: 
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/las-farmacias-
catalanas-denuncian-web-glovo-por-vender-medicamentos-
20190516_415256 

- LA SEXTA. 8 de juny. Los farmacéuticos denuncian por quinta vez a 
Glovo por repartir medicamentos a domicilio: 
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/los-farmaceuticos-
denuncian-por-quinta-vez-a-glovo-por-repartir-medicamentos-a-
domicilio-video_201906085cfbc4b10cf2414740a65bad.html 

- TV3. Notícies. 17 de maig. Els farmacèutics denuncien Glovo per portar 
medicaments a domicili: http://fefac.cat/empresarial/els-farmacuetics-
denuncien-glovo-per-portar-medicaments-domicili/ 

- BETEVÉ. 17 de maig. Els farmacèutics tornen a denunciar Glovo per la 
venda de medicaments: https://beteve.cat/societat/farmaceutics-
glovo-denuncia-medicaments/ 

MITJANS ESPECIALITZATS 

- CORREO FARMACÉUTICO. 16 de mayo. Fefac denuncia de nuevo a 
Glovo por no cesar con el envio legal de medicamentos: 
https://www.correofarmaceutico.com/salud-publica/fefac-denuncia-
de-nuevo-a-glovo-por-no-cesar-con-el-envio-ilegal-de-
medicamentos.html 

- DIARIOFARMA. 16 de mayo. Fefac vuelve a denunciar el Reparto de 
medicamentos a domicilio de Glovo: 
https://www.diariofarma.com/2019/05/16/fefac-vuelve-a-denunciar-el-
reparto-de-medicamentos-a-domicilio-de-glovo 

- EL GLOBAL. 16 de mayo. Glovo: la amenaza (ilegal) que no cesa: 
https://www.elglobal.es/suplementos-y-especiales/gestion-
farmaceutica/glovo-la-amenaza-ilegal-que-no-cesa-AB2065534 

- IM FARMACIAS. 16 de mayo. Fefac vuelve a denunciar a Glovo por la 
venta ilegal de medicamentos: 
https://www.imfarmacias.es/noticia/17887/fefac-vuelve-a-denunciar-a-
glovo-por-la-venta-ilegal-de-medicamentos 

- REDACCIÓN MÉDICA. 16 de mayo. Las farmacias denuncian a Glovo 
por la venta ilegal de medicamentos: 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/las-
farmacias-denuncian-a-glovo-por-la-venta-ilegal-de-medicamentos-
7920 

- ACTA SANITARIA. 20 de mayo. Fefac vuelve a denunciar la actividad de 
Glovo en el campo farmacéutico: 
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/fefac-vuelve-a-
denunciar-la-actividad-de-glovo-en-el-campo-farmaceutico/ 

- PLANTA DOCE. 17 de mayo.  Las farmacias catalanas vuelven a 
denunciar a Glovo por “la venta ilegal de medicamentos”: 
https://www.plantadoce.com/empresa/las-farmacias-catalanas-
vuelven-a-denunciar-a-glovo-por-la-venta-ilegal-de-medicamentos.html 

- CONSALUD.ES. 16 de mayo. Fefac vuelve a denunciar a Glovo por 
“venta ilegal de medicamentos”: 
https://www.consalud.es/ecsalud/nacional/fefac-vuelve-a-denunciar-
a-glovo-por-venta-ilegal-de-medicamentos_63833_102.html 
www.aproafa.com/contents/pdfs/LasfarmaciasdenuncianaGlovoporve
ndermedicinas.pdf 

 



FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 

Peticions de premsa 

1. L’econòmic. GRAN ANGULAR. Barcelona. 13 de gener 2019. Setge als fàrmacs 
falsos. Farmacèutiques i firmes de ‘packaging’ preparades per la nova norma 
europea: https://www.leconomic.cat/article/1533955-setge-als-farmacs-
falsos.html 

2. Correo Farmacéutico. ESPECIAL INFARMA 2019 (edición impresa). Marzo 2019. La 
distribución apoya a la botica en su aventura ‘on line’. Tribuna de Antonio Torres 
“¿Cómo puede ayudar la distribución a los retos del comercio electrónico?: 
https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/como-puede-ayudar-
la-distribucion-a-los-retos-del-comercio-electronico.html 

3. Correo Farmacéutico. TECNOLOGÍA. 20 de marzo. Dudas sobre la legalidad de 
‘Entregoo’, otra aplicación de envio de medicamentos: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/dudas-
sobre-la-legalidad-de-entregoo-otra-aplicacion-de-envio-de-
medicamentos.html 

4. Farmaventas. ESPECIAL INFARMA. Abril. Página 114: 
https://issuu.com/podiumglobalmedia/docs/pdf_-
_farmaventas_149_web_817f39d52ec6ce?e=31431736/69909225 

5. Correo Farmacéutico. PROFESIÓN. 16 de abril. Detectada en Cataluña la venta 
de fármacos fuera del canal farmacia: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/detectada-en-
cataluna-la-venta-de-farmacos-fuera-del-canal-farmacia.html 

6. El Global. Edición impresa. 13 al 19 de mayo. “Las subastas nacionales 
“supondrían repetir un error y elevarlo a la màxima potencia”. 

7. Correo Farmacéutico. AUTOCUIDADO (edición impresa). Mayo 2019. 
“Protección solar y no estresarse ayudan al paciente con lupus”. 
http://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/05/CFA06MYMAD_825-
CORREOFARMACEUTICO-Autocuidado-pag-14.pdf 

8. El Global. SUPLEMENTO DE GESTIÓN FARMACÉUTICA. Mayo 2019. “Glovo: la 
amenaza (il·legal) que no cesa / Opinión de Antoni Torres “La normativa lo deja 
claro”: http://fefac.cat/empresarial/columna-opinio-antoni-torres-el-global-sobre-
venda-distancia-medicaments/ 

9. La Vanguardia. 17 de mayo (edición impresa). “Nueva denuncia de las 
farmacias contra Glovo por repartir medicines”. Por Blanca Gispert. 

10. TV3. NOTÍCIES. 17 de maig. “Els farmacèutics denuncien Glovo per portar 
medicaments a domicili”: http://fefac.cat/empresarial/els-farmacuetics-denuncien-
glovo-per-portar-medicaments-domicili/ 

11. Betevé. NOTÍCIES. 17de mayo. “Els farmacèutics tornen a denunciar Glovo per 
la venda de medicaments”: https://beteve.cat/societat/farmaceutics-glovo-
denuncia-medicaments/ 

12. Rac 1. NO HO SÉ. 20 de maig. A partir del minut 21.30: 
https://www.ivoox.com/no-ho-se-rac-1-sobre-segona-audios-
mp3_rf_36074831_1.html 

13. Radio 4. METRÒPOLI. 20 de maig. A partir del minut 21.22: 
https://www.ivoox.com/metropoli-20-maig-primera-hora-radio-4-audios-
mp3_rf_36126603_1.html 

14. La Cope Barcelona. LA LINTERNA. 20 DE MAYO. A partir del minut 38.40. Sobre 
farmàcies VEC: https://www.ivoox.com/linterna-cope-20-mayo-audios-
mp3_rf_36127536_1.html 

15. Onda Cero. LA BRÚIXOLA. 31 de maig. A partir del minut 1.14.30. Sobre la venda 
d’ibuprofèn i paracetamol a les farmàcies: 
http://fefac.cat/empresarial/antoni-torres-bruixola-onda-cero-ibuprofen-
recepta-600-mg/ 
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16. La Sexta. NOTICIAS. 8 de junio. “Los farmacéuticos denuncian por quinta vez a 
Glovo por repartir medicamentos a domicilio”: 
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/los-farmaceuticos-denuncian-por-
quinta-vez-a-glovo-por-repartir-medicamentos-a-domicilio-
video_201906085cfbc4b10cf2414740a65bad.html 

17. Antena 3. Va entrevistar a Antoni Torres sobre la denúncia de Glovo. No es va 
publicar. 

18. España Directo (RTVE). Va entrevistar a Antoni Torres sobre la denúncia de 
Glovo. No ves va publicar. 

19. Aula de Farmacia. 26 de junio. “Pautas de estilo de vida para mujeres con stui”: 
20. http://www.auladelafarmacia.com/articulo/area-stui/pautas-estilo-vida-

mujeres-stui/20190626083910002925.html 
21. Pime al dia (PIMEC). “Una mirada al professional que hi ha al darrere d’una 

oficina de farmàcia”. Entrevista a Antoni Torres: 
https://www.pimealdia.org/mirada-professional-que-hi-ha-darrere-duna-
oficina-farmacia/ 

22. Aula de Farmacia. 5 de julio. “La confianza del farmacéutico facilita la 
detección de stui en hombres”: 
http://www.auladelafarmacia.com/articulo/area-stui/confianza-farmaceutico-
facilita-deteccion-stui-hombres/20190522102432002796.html 

23. Aula de Farmacia. 8 de julio. “El farmacéutico debe escuchar, derivar y realizar 
el seguimiento de los varones con STUI”. 
http://www.auladelafarmacia.com/articulo/area-stui/farmaceutico-debe-escuchar-
derivar-realizar-seguimiento-varones-stui/20190708135257002963.html 

24. IM FARMACIAS. Anuario 2018-2019. Informe del Sector IM Farmacias. “La 
distribución puede ser una buena aliada para definir la estrategia digital de la 
farmacia”. http://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/07/FEFAC-
imfarmacias-anuario2019.pdf 

25. FARMAVENTAS. Empresas Destacadas 2019. Ficha de FEFAC. 
26. DIARI DE TERRASSA. Suplement GentDT. Dissabte, 29 de setembre de 2019. 
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Col·laboracions  

El Periódico de Catalunya i El País dediquen un espai del suplement mensual de salut i 
medicina a iniciatives desenvolupades a les farmàcies de cara a la prevenció i millora 
de la salut de la població en el qual Fefac col·labora. També s’han publicat articles a la 
Revista Acofar, sobre gestió de l’oficina de farmàcia: 

 El País Medicina. 23 de febrero 2019. Fármacos más seguros. 
https://www.saludymedicina.org/post/el-pais-febrero-2019 
 

 El País Medicina. 3 de mayo 2019. Atención farmacéutica domiciliaria 
https://www.saludymedicina.org/post/el-pais-mayo-2019 
 

 El País Medicina. 6 de julio  2019. Accesibilidad de la farmacia en España 
https://www.saludymedicina.org/post/el-pais-mayo-2019 
 

 El Periódico. 25 de mayo 2019. Desabastecimiento de medicamentos 
https://www.saludymedicina.org/post/el-periodico-mayo-2019 
 

 El Periódico. 1 de agosto 2019. La fotoprotección, en la farmacia 
https://www.saludymedicina.org/post/el-periodico-agosto-2019 
 

 Revista Acofar. Nº 559. Marzo-Abril. Estrategias online para captar usuarios. 
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 Revista Acofar. Nº 560. Mayo-Julio. Estrategias online para captar usuarios. 

 
 Revista Acofar. Nº 561. Septiembre-Octubre. Creación de un espacio natural en 

la farmacia. 
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

‘Frena el sol, frena el lupus’ 

 28 de gener. Santander (CANTABRIA). Primera província en sumar-se al 
projecte ‘Frena el sol, frena el lupus’ durant el 2019: 
https://www.frenaellupus.com/blog/?p=2185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 de maig. Dia Mundial del 
Lupus. ‘Frena el sol, frena el 
lupus’ ha dissenyat un cartell 
perquè les farmàcies 
participants puguin posar-lo a la 
porta del seu establiment. 
Gràcies al cartell, pacients i 
familiars poden identificar les 
farmàcies inscrites a ‘Frena el 
sol, frena el lupus’. Serveixen, a 
la vegada, per continuar 
difonent aquesta iniciativa entre 
la població. El cartell es 
presenta amb motiu del Dia 
Mundial del Lupus, coincidint 
amb que Catalunya ha arribat a 
les 200 farmàcies participants a 
Catalunya.  
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Col·laboració de FEFAC amb la Fundació IMO 

 12 de març. Dia Mundial del 
Glaucoma. Fefac ha col·laborat 
amb la Fundació IMO en la difusió 
de la campanya en motiu del Dia 
Mundial Del Glaucoma. Aquest 
any es proposava un repte: que 
les persones poguessin 
experimentar en primera persona 
com es veu i viu amb glaucoma. 
Es va organitzar una activitat e 
realitat virtual. També oferien 
revisions periòdiques gratuïtes de 
diagnòstic precoç i la 
participació en el programa de 
ràdio “Islàndia” de RAC 1, que va 
emetre entrevistes i cròniques en 
directe. El programa es pot 
consultar en el següent enllaç: 
http://fefac.cat/empresarial/12m-
dia-mundial-del-glaucoma/  

 

Fefac y Farmamundi signen un conveni per potenciar la vessant social i solidària de la 
farmàcia 

 30 d’abril. Signatura del 
conveni entre l’empresarial 
i Farmamundi. Amb 
aquesta aliança, FEFAC es 
compromet a fer difusió 
entre el sector de les 
farmàcies, activitats i 
campanyes que 
Farmamundi desenvolupi, 
així com a compartir 
informació generada sobre 
Farmamundi. L’acord 
planteja també la 
possibilitat de proposar 
accions conjuntes per 
realitzar activitats 
interessants per als 
respectius associats. A les 
imatges, Antoni Torres, 
president de FEFAC; Ricard 
Troiano, president de 
Farmamundi; i Joan Duran, 
delegat general de 
Farmamundi. 
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Fefac, entitat col·laboradora en la presentació del Primer Manifest de les Valvulopaties. 

 26 de juny.  L’Associació Espanyola de Portadors de Vàlvules Cardíaques i 
Anticoagulats (AEPOVAC), amb la col·laboració de Corazón Sin Fronteras, 
va presentar a Barcelona el Primer Manifest de les Valvulopaties. AEPOVAC 
lidera a Espanya l’Aliança de Conscienciació de la Valvulopatia, que en 
l’àmbit europeu s’ha materialitzat amb la celebració del Dia Europeu de 
les Valvulopaties el 8 de setembre, a través de la presentació d’un llibre 
blanc. Aquest recull tota la informació rellevant sobre les valvulopaties 
cardíaques de la mà de professionals de la salut de tota Europa. 

 

Fefac i la Fundació Pasqual Maragall signen un conveni de col·laboració 

 25 de juliol.  La FEFAC ha signat un conveni de col·laboració amb la 
Fundació Pasqual Maragall, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida 
de les persones amb Alzheimer i els seus familiars. 
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III. Ser útils als socis 

ASSESSORAMENT  

L’empresarial ofereix als seus socis assessorament sobre qüestions que afecten la gestió 
de l’oficina de farmàcia: Perulles & Moya (laboral), Buxaderas (fiscal) i ARCO (legal). 
 
Periòdicament, a la secció L’Assessor Respon, publiquem els dubtes més freqüents: 
 

 Afecta l’eliminació del geobloqueig als productes de parafarmàcia? (ARCO). 
 Disposem de les taules salarials 2019? (Perulles & Moya). 
 Vaga general 21 de febrer (Perulles & Moya). 
 Vaga feminista  8 de març. (Perulles & Moya). 
 Tributació de fórmules magistrals. (Buxaderas). 
 Decret de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte (P. & Moya). 
 Quin és el calendari de festes laborals a Catalunya l’any 2019? (Perulles & Moya). 
 Permisos als treballadors el dia de les eleccions 28 d’abril (Perulles & Moya). 
 Novetats en protecció social i lluita contra la precarietat laboral (P. & Moya). 
 Si l’empresa no compleix el registre de jornada, Inspecció de Treball pot imposar 

sanció directament o primer efectua una advertència? (Perulles & Moya). 
 Com evitar el contagi d’un virus informàtic (Pau Jimoloskin, enginyer informàtic). 
 

Destaca l’assessorament en l’àmbit del Comerç: 
 

 Subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). 
S’ha informat els socis sobre el procés de justificació de subvencions 2018. 
S’ha informat els socis sobre les bases i obertura de la convocatòria per al 
programa de la transformació digital i les excepcions que poden entrar, com els 
lectors de la farmàcia i les despeses en community management.  
S’ha informat de la convocatòria per a la nova implantació de comerços, millora 
dels establiments i instal·lació de sistemes click & collect. 
També s’ha proporcionat informació sobre la proposta de resolució. 

 
Assessorament i informació respecte al Conveni Col·lectiu: 
 

- Interprovincial:  
o Nota informativa sobre el III cc interprovincial de treball. 1 juliol. 

(Perulles & Moya). 
o Nova circular publicació conveni col·lectiu interprovincial. 31 de 

juliol. (Perulles & Moya). 
o Publicat el III conveni col·lecitu de treball de les províncies de 

Girona, Lleida i Tarragona (Perulles & Moya). 18 de setembre.  
 

- Barcelona: 
o Aprovació / signatura del conveni col·lectiu de treball per a 

oficines de farmàcia de la provincia de Barcelona per 2018-2019. 
2 d’agost. (Perulles & Moya) 

o CC de treball de Barcelona: pendent de publicació!. 22 
setembre. 

o Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la 
provincia de Barcelona 2018 i 2019 (Esmenes). 26 de setembre. 
(Perulles & Moya). 

o Conveni col·lectiu de treball per a oficines de farmàcia de la 
provincia de Barcelona 2018 i 2019 (Resolució inscripció). 4 de 
octubre. (Perulles & Moya). 
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ACORDS AMB PROVEÏDORS DE PRODUCTES I SERVEIS 
 
Incorporació de nous proveïdors a la cartera de l’empresarial. 
 

 SegurCaixa Adeslas: procurar als socis condicions avantatjoses i descomptes en 
la contractació d’assegurances ciberriscos, per combatre els ciberatacs.  

 Visegurity: facilitar als associats la contractació de serveis de seguretat com 
custòdia de còpies, documents, claus, videovigilància, tancaments/apertures i 
rondes presencials amb patrulla de vigilància. 

 
La FEFAC manté acord amb els proveïdors següents: 
 

- AMC Gestión Personalizada 
- Arco Abogados y Asesores Tributarios 
- Assertis 
- B+V Taller d’arquitectura 
- Bufete Perulles & Moya 
- Buxaderas (Només Barcelona) 
- Cucorent 
- Eco-Shredder 
- Factor Energía 
- Sala Parés Galeries d’art 
- Geseme, prevenció de riscos laborals 
- Infoavisos 
- Infojobs 
- Kaminsky (Només Barcelona) 
- La Caixa 
- La Forja 
- Mercadinamica (Només Barcelona) 
- MRW 
- Mystery Shopper 
- PG Residus Sanitaris 
- PIMEC 
- SegurCaixa Ciberriesgos 
- Thuya – Formació Professional 
- Todo oficina (Només Barcelona) 
- Tres 60 Consultores 
- Uniformes y Logos BCN 
- UP3 Puertas Automáticas 
- Viper-Limp (Només Barcelona) 
- Visegurity 

 
 
Observatori de Preus: els socis de l’Associació de Farmàcies de Barcelona disposen del 
servei Observatori de Preus. El seu objectiu és posar a la seva disposició diferents bases 
de dades que permeten conèixer i comparar els preus dels productes de parafarmàcia 
a diferents punts de venda que no són oficines de farmàcia. La idea es que resulti útil en 
la política de preus de cada oficina de farmàcia. 
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FORMACIÓ 
 
S’ha informat als socis dels cursos de PIMEC següents, per considerar-se aquests 
interessants per la gestió de l’oficina de farmàcia: 
 

 Novetats laborals: RD-Llei 6/2019 en Matèria d’Igualtat i RD 8/2019 sobre el 
Registre de Jornada. Jornada de PIMEC per a socis. Barcelona. 

 Novetats laborals: RD-Llei 6/2019 en Matèria d’Igualtat i RD 8/2019 sobre el 
Registre de Jornada. Jornada de PIMEC per a socis. Sabadell. 

 La desplastificació de la industria. Barcelona. 
 

L’empresarial ha obtingut descomptes per als associats en realitzar els següents cursos: 

 Masterclass Natural Mediformplus. 27 juny. Barcelona. 25% descompte. 
 Meeting Feng Mediformplus. 19 i 20 de novembre. Madrid. 15% descompte. 
 

BORSA DE TREBALL 
 

 Formació Dual: Gràcies als acords amb diverses escoles que ofereixen aquesta 
opció formativa amb l’objectiu de promoure que alumnes que cursen els seus 
estudis en aquests centres realitzin estades formatives en modalitat FP Dual. 
 

 Borsa de Treball: A través de la col·laboració amb Infojobs. 


