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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 1.700 farmàcies de tot Catalunya, que pertanyen a alguna de les
quatre associacions empresarials catalanes que formen FEFAC:

Associació de Farmàcies de
Barcelona (AFB)

Associació Gironina
Farmacèutica Empresarial
(AGFE)

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

Associació de Farmacèutics
Empresaris de Lleida (AFELL)

Junta Directiva
La Junta Directiva de FEFAC en l’actualitat està formada pels següents membres:
President:
Vice-president:
Secretària:
Vice-secretari:
Tresorer:
Vice-tresorera:
Vocal 1r:
Vocal 2n:
Vocal 3r:

Antoni Torres i Vergara (AFB)
Ramon Anadón i Solé (AFELL)
Marina Oriol Carreras (AFB)
Josep Lluís Piñana i Pla (AFET)
Ignasi Marcet i Fernández (AFB)
Carme Rigall i Carré (AGFE)
Francesc Escobar i Poblet (AFET)
Albert Arqué (AGFE)
Josep Ramon Isanta i Garcia (AFELL)
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Introducció
Durant l’any 2020, 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.
Aquest 2020, amb la celebració del 30 aniversari de creació de la nostra entitat, volem
donar visibilitat a la FEFAC, reforçar el sentiment de pertinença dels socis i membres de
juntes, potenciar la relació amb col·laboradors i socis, situar FEFAC com a referent del
sector de les farmàcies a Catalunya, i transmetre un missatge d’unitat.

I.

Millora de la viabilitat empresarial i defensa del sector

Posicionar es oficines de farmàcia amb la industria i la distribució farmacèutica, ser
“catalitzador” amb l’Administració sanitàriai la resta de col·laboradors, influenciar en el
poder legislatiu per aconseguir lleis favorables a les oficines de farmàcia.
COMMEMORACIÓ DELS 30 ANYS DE FEFAC
 COMISSIÓ DEL 30 ANIVERSARI. Es crea una comissió del 30 aniversari per organitzar
les accions a realitzar, formada per membres de junta, personal de FEFAC i el
responsable de comunicació de la FEFAC. L’acte de celebració dels 30 anys queda
ajornat a 2021 donat la situació provocada per la COVID-19.
REUNIONS INSTITUCIONALS DE FEFAC
 GENER. Caridad Pontes, gerent d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut, i
Pilar López, cap de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques del CatSalut. Presentar
la FEFAC i propostes per millorar l’accessibilitat dels MHDA a través de la farmàcia.
 MARÇ. Meritxell Budó, consellera de presidència i portaveu del Govern. Traslladar les
millores que la farmàcia pot aportar a la societat i al benestar de les persones.
 MARÇ. Alba Vergés, consellera de Salut, Marc Ramentol, director general de
professionals de la salut, i Lluís Corral, cap de gabinet de la consellera. Fer valdre el
paper dels professionals de la Salut que intervenen en la crisi de la Covid-19. FEFAC
proposa que es redactin i difonguin protocols d’actuació per aquests àmbits: les
oficines de farmàcia, les residències geriàtriques, entitats d’ajuts a disminuïts
intel·lectuals, entitats hospitalàries i no hospitalàries i ortopedistes.
 ABRIL. Reunió amb Ciutadans. Antoni Torres, president de la FEFAC, i Jordi de
Dalmases, president del CCFC es reuneixen amb Lorena Roldán i els diputats Jorge
Soler, David Mejía i Laura Vilchez, en el context de la covid-19.
 MAIG. Reunió amb Junts per Catalunya. Antoni Torres, president de la FEFAC, i Jordi
de Dalmases, res reuneixen amb Meritxell Budó, Laura Borràs, Lluís Guinó i Pep Riera,
en el context de la covid-19.
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 MAIG. Reunió amb ERC. Antoni Torres, president de la FEFAC, i Jordi del Cacho, d’AFB
es reuneixen amb Juli Fernández, per parlar del paper de les farmàcies durant la crisi
de la covid-19. També les relacions que s’han mantingut amb les administracions. Es
destaca la farmàcia com a xarxa estratègica de proximitat.
 MAIG. Reunió amb el PP. Antoni Torres, president de la FEFAC, i Jordi de Dalmases,
president del CCFC, es reuneixen amb Santi Rodriguez en el context de la covid-19.
 MAIG. Reunió amb ERC. Antoni Torres, president de la FEFAC, i Jordi de Dalmases,
president del CCFC, es reuneixen amb Mireia Cortés, Joan Capdevila, Marc
Ramentol, Agnès Roser i Carme Bertral, en el context de la covid-19.
 MAIG. Reunió En Comú Podem. Antoni Torres, president de la FEFAC, i Jordi de
Dalmases, president del CCFC, es reuneixen amb Laura López i Marta Ribas, en el
context de la covid-19.
 MAIG. Reunió del president de la FEFAC, Antoni Torres, amb Marc Ramentol, director
general de Professionals de la Salut, en el context de la covid-19 per parlar del valor
social de la farmàcia i presentar l’enquesta de l’afectació de la covid-19.
 JULIOL. Reunió amb Marc Ramentol, secretari general de Salut de Catalunya, Rafa
Ruiz, director estratègic d’Atenció Primària al Departament de Salut i Lluís Corral, cap
de gabinet de Salut. Col·laboració en temes de Covid-19.
 JULIOL. Reunió de la junta de la FEFAC amb David Elvira, Europe Public Affairs Head
Sanofi-Genzyme MSOI de Sanofi.
 JULIOL. Reunió de la junta de la FEFAC amb Antoni Gilabert, Consorci de Salut i Social
de Catalunya.
 JULIOL. Reunió amb J.M Martínez Olmos, professor Escuela Andaluza de Salud
Pública.
 OCTUBRE. Reunió Agenda de transformació del sistema públic de salut. A través de
la Sectorial de Salut i Social de PIMEC participem en l’Agenda per la Transformació
del sistema de salut, impulsada pel Departament de Salut.
 OCTUBRE. Reunió amb Marc Ramentol, secretari general de Salut de Catalunya, i
Rafa Ruiz, director estratègic d’Atenció Primària del Departament de Salut.
 NOVEMBRE. Reunió amb Pere Aragonès, videpresident del Govern i president en
funcions. Amb Adrià Comella, director del CatSalut. Traslladar propostes de millora
de l’atenció a la ciutadania amb una major integració de la farmàcia al sistema
sanitaria (decàleg i 25 propostes de FEFAC)
 NOVEMBRE. Reunió amb Adrià Comella, director del CatSalut. Participa Caridad
Pontes, gerent d’Harmonització Farmacoterapèutica del CatSalut. Desplegament i
seguiment de les propostes de col·laboració.
 DESEMBRE. Reunió de la Junta amb M. Martinez, de IQVIA España.
 DESEMBRE. Reunió amb Maria Sardà Raventós, directora general d’Ordenació i
Regulació Sanitària. Presentar el decàleg de FEFAC i oferir línies de col·laboració.
 DESEMBRE. Reunió amb Junts per Catalunya. Miriam Nogueras. Per donar-los
informació sobre el paper que pot tenir la farmàcia en la realització dels test.
ACCIONS DE LA FEFAC PER FER FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19
Participació i treball conjunt de la FEFAC amb organismes i entitats
Hem estat en contacte directe amb el Departament de Salut i de Treball i d’Afers Socials
per intentar resoldre i agilitzar les qüestions operatives, com la necessitat de protecció i
com resoldre la manca d’EPIS (Equips de Protecció Individual). També hem facilitat la
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difusió dels comunicats de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària
(Departament de Salut), sobre l’ús de la missatgeria instantània en la venda a distància
de medicaments.
Hem estat part de la taula del CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya,
del Departament d’Interior) per habilitar solucions com la que vam aconseguir primer
per agilitzar la distribució de medicaments a la zona de confinament de l’Anoia i després
per facilitar la tasca dels repartidors a Catalunya en declarar-se l’estat d’alarma.
Posteriorment, d’acord amb Mossos d’Esquadra i policies locals, nota d’avís i
recomanació de mesures per extremar la vigilància en determinades zones amb poca
afluència de públic i sobre els serveis essencials. Tasques de recerca, via PIMEC, de
subministraments per altres serveis essencials també presentes a la taula del CECAT.
Hem tingut interlocució directa amb el Departament de Salut i el Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya per compartir informacions rellevants en les
diferents fases de la crisi i coordinar actuacions en matèria de lluita contra la COVID-19.
Hem treballat coordinadament amb el CCFC (Consell de Col·legis de Farmacèutics de
Catalunya) i SEFAC Catalunya perdonar una resposta adient a les necessitats de les
farmàcies. Sumar esforços va ser, és i serà una de les claus per fer palès la importància,
força i solidaritat de la farmàcia. S’ha compartit un espai a la web del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Barcelona (COFB) per publicar documents.
Hem presidit i participat en la Sectorial de Salut i Social de PIMEC, amb reunions de tots
els components de la sectorial, per coordinar i sumar peticions de tots.
Hem col·laborat estretament amb PIMEC, fent difusió de les enquestes per conèixer
l’impacte de la COVID-19 sobre les pimes i autònoms, compartint la informació i recursos
(vídeos, webinars, trobades digitals, notes de premsa, notícies, links, canals de suport
gratuïts) i totes aquelles informacions interessants per als professionals farmacèutics
associats a la nostra empresarial. També sessions formatives de PIMEC gratuïtes que
podien resultar d’interès pels associats, etc.

S’han mantingut trobades entre el president de FEFAC, Antoni Torres, i Jordi de Dalmases,
president del COFB i president del CCFC, amb representants de tots els partits polítics,
d’acord amb tres grans temes: com hem viscut les oficines de farmàcia l’emergència
sanitària provocada pel covid-19, perspectives de futur i demandes concretes de
participació amb propostes concretes.







Ciutadans (Lorena Roldán, Jorge Soler, David Mejía i Laura Vilchez)
PSC (Miquel Iceta i Assumpta Escarp)
PP (Santi Rodriguez)
Junts per Catalunya (Meritxell Budó, Laura Borràs, Lluís Guinó i Pep Riera)
En Comú Podem (Laura López i Marta Ribas)
ERC (Mireia Cortés, senadora Grup Republicà; Joan Capdevila, diputat al
Congrés del Grup Republicà; Marc Ramentol, director General de Professionals
de la Salut; Agnès Roser, presentant executiva nacional d’ERC; i Carme Bertral,
representant sectorial de Salut d’ERC).
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Borsa de treball d’emergència
Creació de la Borsa d’emergència covid-19 a partir dels missatges de companys i
professionals que s’ofereixen a col·laborar per incorporar-se com a reforç en
l’emergència sanitària provocada per la covid-19. L’objectiu ha estat preservar i
assegurar l’atenció al servei en l’empresa-oficina de farmàcia en favor de la ciutadania.
Documents de bones pràctiques

La FEFAC ha elaborat el document Coronavirus SARS-coV-2. Bones pràctiques
organitzatives per a l’oficina de farmàcia per donar algunes pautes organitzatives i
informatives per afrontar aquest important desafiament sanitari des de la farmàcia.
També ha elaborat el document Coronavirus SARS-coV-2. Bones pràctiques
organitzatives per a l’oficina de farmàcia en la transició cap a la nova normalitat.
Hem facilitat a les oficines de farmàcia informació sobre els nous protocols de
dispensació de determinats medicaments o a determinats col·lectius durant la crisi.
Hem fet un seguiment dels diferents protocols i mesures aplicades en diferents estats de
la UE en l’àmbit de la farmàcia comunitària per poder donar-ne trasllat a les
administracions i per a l’aplicació en el nostre cas d’aquelles mesures d’interès per a la
contenció de la pandèmia.
La FEFAC també ha dut a terme un seguiment de les informacions i protocols
desenvolupats pel Ministeri de Sanitat i pel Departament de Salut en matèries com ara
la prevenció, les mesures d’higiene i desinfecció, els productes virucides a utilitzar, els EPI,
les recomanacions a aplicar en sistemes de climatització... per poder donar-ne trasllat a
les oficines de farmàcia i garantir així la màxima protecció dels ciutadans.
En moments en què no es disposava de subministrament regular d’elements de
protecció, vam donar trasllat a les farmàcies de recomanacions per garantir la seguretat
dels productes dispensats i evitar que la farmàcia fos utilitzada per proveïdors aliens que
cercaven únicament el profit econòmic.
Hem elaborat el Protocol d’actuació per a l’oficina de farmàcia en cas de sospita d’un
cas de covid-19 entre el seu equip que es va actualitzant.
Hem elaborat una versió d’aquest Protocol d’actuació, conjuntament amb el Consell
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), amb propostes per protegir el servei
de les oficines de farmacia, que hem traslladat al Departament de Salut.
Plans de contingència econòmica
L’empresarial ha elaborat el seu Pla de contingència per a farmàcies amb dificultats
econòmiques davant la crisi del covid-19 on definim possibles escenaris de futur en
funció de la tipologia de farmàcies i establim orientacions en funció de cada situació.
Sobre aquest document també hem elaborat unes FAQ’s per facilitar la informació.
Circulars laborals
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L’empresarial ha fet arribar als associats les circulars dels seus assessors Perulles & Moya
(laboral) i ARCO (legal), així com del Departament de Subvencions FEFAC. El contingut
d’aquestes circulars ha estat: mesures relatives a la covid-19, estat d’alarma, procés de
tramitació de baixes mèdiques, suspensions de contractes i reduccions de jornada,
mesures per als autònoms en matèria laboral i de la SS, informació sobre ordres
ministerials, mesures de distància entre treballadors, notes sobre la funció d’adquisició i
dispensació de productes sanitaris, moratòries en el pagament de quotes de la
seguretat social, transició a la nova normalitat, etc. Pel que fa a la informació sobre
subvencions, notes sobre ajornaments de terminis de justificació de les subvencions del
Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).
Seguiment de normativa i mesures dels governs:
Hem dut a terme un seguiment de la normativa i de les diferents mesures aplicades pel
Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en els diferents àmbits (sanitari, social,
laboral i econòmic) i en les diferents fases de la crisi per donar-ne trasllat a les oficines
de farmàcia.
Igualment, FEFAC ha dut a terme un seguiment dels acords entre Generalitat, patronals
i sindicats a través del Consell de Relacions Laborals per traslladar les seves
recomanacions i garantir així la màxima protecció en l’entorn laboral.
Descomptes proveïdors
Durant la crisi sanitària, la FEFAC ha ampliat els seus acords amb proveïdors per donar
resposta a les necessitats dels associats, oferint serveis amb empreses que ja formaven
part de la cartera de l’empresarial, com UP3 (portes automàtiques) o Visegurity (serveis
de seguretat i vigilància), i també establint acords amb nous proveïdors de serveis:
Zerocatorze (mampares i pantalles publicitàries per control de la temperatura i
dispensadors) i Fluidsa (neteja i desinfecció d’equips de climatització i filtres d’aire). A
través de PIMEC, accés a la prescripció de proves diagnòstiques covid-19 en condicions
preferents als socis de (Prevención MÁS PREVENCIÓN I QUIRÓN PREVENCIÓN).
Enquesta de FEFAC
FEFAC ha dut a terme una enquesta entre farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia
de Catalunya sobre l’afectació de la covid-19 a la farmàcia. L’objectiu ha estat
conèixer el grau d’afectació en l’àmbit sanitari, laboral i econòmic de la crisi sobre la
farmàcia per proposar i implantar mesures que donin resposta a les necessitats del
sector. Per donar a conèixer els resultats de l’enquesta als professionals del sector i a la
població, es va convocar una roda de premsa virtual a la qual van assistir 25 periodistes
que van provocar un important ressò mediàtic. Segona enquesta sobre l’experiència i
el paper sanitari de la farmàcia durant la crisi de la Covid-19.
Experiències, aprenentatges i conclusions sobre el paper de l’oficina de farmàcia durant
la crisi sanitària de la covid-19
S’ha dut a terme un estudi, amb el testimoni de 30 titulars d’oficina de farmàcia, per
recollir les principals experiències, conclusions, perspectives i aprenentatges al voltant
de l’atenció prestada i el paper desenvolupat per les oficines de durant el període de
crisi sanitària de la covid-19.
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Informació i comunicació als socis
Des del Departament de Comunicació de l’empresarial s’ha fet un gran esforç per
analitzar, interpretar i sintetitzar l’allau d’informació, normativa sanitària, laboral i
econòmica, així com informaciónde caràcter tècnic (elements de protecció,
desinfecció…) per facilitar el dia a dia dels professionals farmacèutics a partir de les
informacions de Salut, Protecció Civil, PIMEC, Sanitat, Aemps, OMS i FIP, entre d’altres.
Destaquem els documents següents:
-

Són els aparells d’ozó segurs i eficaços?
https://fefac.cat/empresarial/aparells-ozo-seguretat-eficacia/

-

Ventilació i climatització de locals:
https://fefac.cat/empresarial/recomanacions-climatitzacio-ventilacio-localsactualitzacio/

-

Ventilació d’espais tancats i mesuradors de C02.
https://fefac.cat/empresarial/covid-19-ventilacio-espais-tancats-mesuradorsc02-ok/

-

Desinfecció amb sistemes de ventilació Ultravioleta-C:
https://fefac.cat/empresarial/sistemes-de-desinfeccio-contra-la-covid-19radiaacio-c/

-

Protegeixen les pantalles facials?
https://fefac.cat/empresarial/pantalles-facials-covid-19/

-

Què hem de saber sobre les mascaretes?
https://fefac.cat/empresarial/que-hem-saber-mascaretes-tipus/

Creació del canal informatiu covid-19 a la web de la FEFAC:
Campanya d’activació del newsletter de l’empresarial per tots aquells socis que
l’estaven rebent poguessin accedir a tota la informació.
Creació d’un perfil a Facebook / Instagram
Dinamització de la secció El Semàfor del Soci, on s’ha reconegut l’esforç de
distribució, laboratoris, cooperatives, ONG’s i altres entitats en aquesta crisi.






Campanyes informatives
-

-

Campanya per informar a la població de l’ajornament de l’entrega de
mascaretes i la importància de no trencar el confinament.
Campanya “Quedar-se a casa és més important que sortir a buscar una
mascareta”, dirigida a la població per demanar responsabilitat als ciutadans,
prioritzant la recollida de la mascareta en els casos de persones vulnerables,
laboralment actives i per aquelles autoritzades a sortir de casa.
Cartell de FEFAC per informar de l’ús obligatori de la mascareta.
Cartell per informar de la finalització de la campanya de mascaretes de la
Generalitat. 21 de juny.
Cartell de FEFAC És obligatori portar la mascareta sempre
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Formació online gratuïta
A través de la plataforma FEFAC Formació online, i a causa de l’increment del teletreball
i l’ús de l’ordinador durant aquesta crisi sanitària, s’ha ofert als associats la possibilitat de
cursar la formació “Seguretat i privacitat tecnològiques” durant els mesos de març i abril.
ACCIONS EN DEFENSA DEL CANAL FARMÀCIA

 Des de la secció El Semàfor del Soci hem denunciat la pràctica comercial








desenvolupada per la companyia Pharmaturca per infringir el marc normatiu
europeu i nacional sobre distribució i venda a distància de medicaments.
Gràcies a la denúncia de la FEFAC, el Ministeri de Sanitat ha iniciat una
investigació al respecte per prendre les actuacions oportunes.
L’empresarial va fer arribar informació sobre l’existència de diferents mètodes
que utilitzen les aplicacions de missatgeria instantània per a l’encàrrec o compra
a distància de medicaments a la Direcció General d’Ordenació i Regulació
Sanitària del Departament de Salut, que va emetre un comunicat i,
posteriorment, una nota per aclarir l’ús de la missatgeria instantània en la venda
a distància de medicaments.
FEFAC ha alertat, a través de diferents mitjans, sobre la necessitat d’una
protecció segura i eficaç davant la covid-19, fet que es garanteix a través del
canal farmàcia.
FEFAC demana a l’organització de la FESTA Major de Gràcia que reconsideri
incloure una farmacèutica com a pregonera.
Publicació de carta al director del president de la FEFAC a la Vanguardia de
divendres, 13 de novembre, sobre la venda d’anticonceptius a la farmàcia
durant el confinament.

ESTUDI D’ACCESSIBILITAT
AMBULATÒRIA

ALS

MEDICAMENTS

HOSPITALARIS

DE

DISPENSACIÓ

 Hem dut a terme un estudi de l’accessibilitat territorial als MHDA a Catalunya, així
com diferents anàlisis del model i de les seves implicacions en l’àmbit sanitari,
econòmic i d’equitat.
RECULLS EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS
 FEFAC ha treballat en diferents documents de recull d’experiències
internacionals d’implicació de l’oficina de farmàcia en accions de salut del
sistema sanitari, especialment davant de la covid-19 i també en l’àmbit de
vacunació, per traslladar-los a diferents nivells de decisió.
https://fefac.cat/empresarial/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Ffefac.cat%2F
empresarial%2Fvisio-impacte-farmacia-cobertures-immunitzacio%2F
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ELABORACIÓ D’UN DECÀLEG PER A LA MILLORA DE LA CONTRIBUCIÓ DE L’OFICINA DE
FARMÀCIA A LA SALUT DE LA CIUTADANIA

 Hem elaborat un decàleg per a una millor contribució de l’oficina de farmàcia
a la salut de la ciutadania a través d’una major implicació en el sistema sanitari
https://fefac.cat/empresarial/decaleg-millora-contribucio-farmacia-salutpoblacio/

LA FEFAC S’ADHEREIX AL DECÀLEG PER A LA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUT DE
CATALUNYA

 La FEFAC s’ha adherit al Decàleg per a la reforma del Sistema de Salut de
Catalunya. Aquest document reclama la necessitat de reformes significatives i
urgents al sistema sanitari català, arran de les lliçons apreses durant la crisi
sanitària de la covid-19.
WEBINAR, TAULES RODONES I DEBATS. PARTICIPACIÓ DE LA FEFAC
 Webinar d’Antoni Torres per a Alliance Healthcare Academy. Juny 2020.
https://fefac.cat/empresarial/taula-rodona-virtual-16-de-juliol-17-00-h-replay/
 Debat digital. ¿Y esto cómo lo arreglamos? 9 de juliol. BOTTINI COMUNICACIÓ.
https://fefac.cat/empresarial/linktrobada-digital-yestocomoloarreglamos/
 La farmacia asistencial del siglo XXI. Después del covid-19. ¿Vamos a seguir
igual? 16 de juliol. IM FARMACIAS.
https://www.youtube.com/watch?v=ztB2joKj0j8
 Com podem fer compatible la tornada a la feina amb la prevenció de la
COVID19? 9 d’octubre. PIMEC. https://fefac.cat/empresarial/sessio-informativa9oct-pimec-prl-covid19/
 Jornada del sector farmàcies d’ESCURA i FEFAC. Novembre 2020.
 MEDIFORMPLUS en Instagram: “Ya puedes escuchar nuestra charla en directo
con Antonio Torres”
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II.

Millora del posicionament de la FEFAC

Donar visibilitat a les farmàcies, impulsant la comunicació

COMUNICACIÓ
Web i newsletter FEFAC
La principal via de comunicació de l’empresarial és la pàgina web, actualitzada
diàriament. Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre s’han publicat més de 400
noticies que s’han enviat als associats a través de la newsletter diària.

Coordinació
S’ha implantat un sistema de comunicació TEAMS del paquet Office 365 i es celebren
diferents reunions de grups i juntes, suposant aquest un pas important i transcendental
per a la cohesió de FEFAC. També per a la coordinació de les juntes i els seus membres,
en permetre el teletreball eficient en grup.
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Revista FEFAC. Número 15. Febrer 2020.
Al mes de febrer s’ha publicat el número 15 de la Revista FEFAC:
https://fefac.cat/empresarial/revista/
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Revista FEFAC. Número 16. Setembre 2020.
Al mes de febrer s’ha publicat el número 16 de la Revista FEFAC:
https://fefac.cat/empresarial/revista/
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Xarxes socials




Twitter @FEFAC_farmacia 2667 seguidors
Linkedin.com/company/fefac 169 seguidors

(A 1 de desembre de 2020)

Xarxes socials




Twitter @FrenaSol 791 seguidors
Facebook @FrenaLupus 3.050 seguidors

(A 1 de desembre de 2020)
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Cobertura informativa COVID-19
 Canal informatiu (COVID-19) web de la FEFAC. Des de la seva creació al mes de
març fins a l’1 de desembre, 260 noticies publicades.

 Informació ordenada per categories i subcategories.
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 Creació de la borsa d’emergència de FEFAC.

 Creació temporal de Facebook i Instagram per la borsa d’emergència Covid-19
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Campanya de difusió del 30 aniversari
Al mes de gener s’inicia la campanya de difusió del 30 aniversari a través de les eines de
comunicació de la FEFAC i els mitjans de comunicació.
 Adaptació per part del dissenyador Kaminsky la imatge corporativa perquè
integri la referència als 30 anys (logo 30 aniversari).

 Definició de l’eslògan del 30 aniversari: “Junts hem fet camí, units escriurem el
futur”. FEFAC, 30 anys defensant la farmàcia a Catalunya.

 Posada en marxa de la campanya #30anysFEFAC #30añosFEFAC a Twitter.
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 Promoció 30 Anys FEFAC (nous socis).
Tots els titulars de farmàcia que es
facin socis abans del 31 de
desembre de 2020 es beneficiaran
de l’alta i la quota del primer
trimestre de manara totalment
gratuïta. Aquesta promoció s’inclou
a la revista, es difon en xarxes
socials i es fa arribar a través de
carta a tote les farmàcies que no
són socies de Catalunya.

 Entrevistes a tots els ex presidents a la Revista del 30 aniversari
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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 resumim altres
col·laboracions que s’han anat realitzat al llarg d’aquest 2020.
 El País Medicina. 7 de marzo 2020. La farmacia y el coronavirus
https://www.saludymedicina.org/wp-content/uploads/2020/03/ELPA%C3%8DS-baja-Marzo-de-2020.pdf
 El País Medicina. 6 de junio 2020. La farmacia ante el virus:
https://www.saludymedicina.org/wp-content/uploads/2020/06/MEDICINA-6JUNIO-BAJA-OK.pdf
 El País Medicina. 12 de julio 2020. Covid-19 y la contribución de las farmacias:
https://fefac.cat/empresarial/covid19-contribucion-farmacias-pais-juliol-2020/
 El País Medicina. 17 de octubre 2020. La farmacia suma.
https://www.saludymedicina.org/post/el-pais-octubre-2020
 El Periódico. Agosto de 2020. Las farmacias ante la Covid-19.
https://www.saludymedicina.org/wp-content/uploads/2020/08/PERIODICObaja-CASTELLANO.pdf
 Revista Acofar. Nº 563. Enero-Febrero. La farmacia, un aliado del desarrollo
sostenible y el medio ambiente. https://fefac.cat/empresarial/farmcia-aliadodesarrollo-sostenbile-medio-ambiente/
 Revista Acofar. Nª 564. Marzo-Abril. Consejos para una buena gestión de las
oficinas de farmacia: https://revistaacofar.com/wpcontent/uploads/2020/04/N%C2%BA-564.-Marzo-Abril-2020.pdf
 Revista Acofar. Nª 565. Mayo-Junio. Consejos de ciberseguridad para la
farmacia: https://revistaacofar.com/gestion/consejos-de-ciberseguridadpara-la-farmacia/
 Revista Acofar. Nª 566. Septiembre-Octubre. Gestión de conflictos:
https://revistaacofar.com/wp-content/uploads/2020/10/Num.-566.Septiembre-Octubre-2020.pdf
 Revista Farmacéuticos. Nº 456. Abril 2020. Valor estratégico del medicamento
para la Seguridad de los europeos. https://fefac.cat/empresarial/wpcontent/uploads/2020/04/200401-revista-consejo-covid19.pdf
 Correo Farmacéutico. Tribuna Antoni Torres. Covid-19 y la contribución de las
farmacias. Septiembre 20202.
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/opinion/covid-19-y-lacontribucion-de-las-farmacias.html
 Diari ARA.CAT. 12 de abril de 2020. “El que aprenem del covid-19”. Article
d’Antoni Torres. https://www.ara.cat/opinio/que-aprenem-del-covid-19coronavirus-antoni-torres-vergara_0_2434556524.html

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC

 Diari ARA.CAT. 21 de setembre de 2020. “L’ús de mascaretes i gel amb
garanties”. Article d’Antoni Torres. https://fefac.cat/empresarial/article-diariara-toni-torres-mascaretes-gels/
 Revista Farmaventas. Desembre 2020. “La robótica se adapta a la era de la
COVID-19”. https://issuu.com/podiumglobalmedia/docs/farmaventas_165/56
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Notes de premsa envidades per FEFAC
1. Farmacia e industria se sientan a dialogar en una mesa redonda organizada por
FEFAC y Beauty Cluster Barcelona. BARCELONA. 25 de febrero de 2020.
IM FARMACIAS. “Farmacia e industria dialogan en una mesa redonda
organizada por FEFAC y Beauty Cluster Barcelona”. 26/02/2020.
https://www.imfarmacias.es/noticia/19914/farmacia-e-industria-dialogan-enuna-mesa-redonda-organizada-por-fefac-y-beauty-cluster-barcelona
BEAUTY CLUSTER. “El futuro de la gestión en la farmacia a debate”. 28/11/2019.
http://beautyclusterbarcelona.com/es/el-futuro-de-la-gestion-en-la-farmaciaa-debate/
FARMAVENTAS. “Farmacia e Industria se sientan a dialogar sobre el futuro del
sector”. https://issuu.com/podiumglobalmedia/docs/fv_157_web/82
2. La farmacia se compromete con los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas. BARCELONA. 25 de febrero de 2020.
DIARIOFARMA. “La farmacia catalana busca nexos entre su actividad y los
ODS”. 04/03/2020. https://www.diariofarma.com/2020/03/04/la-farmaciacatalana-busca-nexos-entre-su-actividad-y-losods?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=03/05/2020&ut
m_source=diariofarma&utm_campaign=eedf135b4920160129MasLeidas_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_31971fe691eedf135b49-244621621
IM FARMACIAS. “¿Cómo aplicar los objetivos ODS en la farmacia y mejorar su
rentabilidad?”. 25/02/2020. https://www.imfarmacias.es/noticia/19921/comoaplicar-los-objetivos-ods-en-la-farmacia-y-mejorar-su-rentabil
ACTA SANITARIA. “FEFAC se compromete con los objetivos de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas”. 03/03/2020.
https://www.actasanitaria.com/fefac-se-compromete-con-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible-de-naciones-unidas/
REVISTA FARMANATUR. “FEFAC, la farmacia se compromete con los objetivos de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”. 14/03/2020.
https://revistafarmanatur.com/noticias/la-farmacia-se-compromete-losobjetivos-desarrollo-sostenible-las-naciones-unidas/
3. Comunicat de CCFC, SEFAC i FEFAC adreçat a tots els farmacèutics de
Catalunya. 18 de març.
4. Comunicat en relació a la disponibilitat de material de protecció per a
farmacèutics davant la Covid-19. 24 de març.
5. La policia extrema la vigilància en determinades zones amb poca afluència de
públic i sobre els serveis essencials. 1 d’abril.
6. Comunicado en relación a las declaraciones de Luis Piedrahita en la radio. 24
de abril.
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7. Luis Piedrahita se disculpa ante los farmacéuticos por sus palabras en “La
Ventana” de Cadena Ser. 25 de abril.
8. ¿Puedo usar Whatsapp como canal de venta en la farmacia? 20 de maig.
9. EL CCFC i la FEFAC es reuneixen amb diferents partits polítics de Catalunya per
donar a conèixer la realitat i el paper fonamental del farmacèutic durant la
covid-19. 29 de maig.
10. Laboratorios Cinfa se suma a la campaña ‘Frena el sol, frena el lupus’. 7 de maig.
REVISTA FARMANATUR. “Laboratorios Cinfa se suma a la campaña ‘Frena el so,
frena el lupus’”. 07/05/2020. https://revistafarmanatur.com/homeizq/laboratorios-cinfa-se-suma-la-campana-frena-sol-frena-lupus/
IM FARMACIAS. “Laboratorios Cinfa se suma a la campaña ‘Frena el sol, frena
el lupus’”. 07/05/2020. https://www.imfarmacias.es/noticia/20586/laboratorioscinfa-se-suma-a-la-campana-frena-el-sol-frena-ellupu?sus=Email&utm_source=news_2020-0508&utm_medium=IMFarmacias&utm_campaign=farmacia-comunitaria
ACTA SANITARIA. “Cinfa se suma la campaña ‘Frena el sol, frena el lupus’”.
07/05/2020. https://www.actasanitaria.com/cinfa-campana-lupus/
FARMAVENTAS “Laboratorios Cinfa se suma la campaña ‘Frena el sol, frena el
lupus’”. 08/05/2020. https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/10277laboratorios-cinfa-se-suma-a-la-campana-frena-el-sol-frena-el-lupus.html
11. FEFAC presenta al Departament de Salut un decàleg per a una millor
contribució de l’oficina de farmàcia a la salut de la ciutadania mitjançant una
major implicació del sistema sanitari. 30 de juliol.
EL FARMACÉUTICO “FEFAC presenta al Departament de Salut un decálogo para
una mejor contribución de la oficina de farmacia a la salud de los
ciudadanos”. 31/07/2020. http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticiasactualidad-farmaceutica/item/11063-fefac-presenta-al-departament-de-salutun-decalogo-para-una-mejor-contribucion-de-la-oficina-de-farmacia-a-lasalud-de-los-ciudadanos#.X5FyY9AzZPZ
DIARIOFARMA “Fefac propone medidas a Salud para afianzar a la farmacia
como un agente sanitario más”. 31/07/2020.
https://www.diariofarma.com/2020/07/31/fefac-propone-medidas-a-saludpara-afianzar-a-la-farmacia-como-un-agente-sanitario-mas
IM FARMACIAS. “FEFAC presenta un decálogo para facilitar la colaboración
desde la farmacia comunitaria a la salud de los ciudadanos”. 31/07/2020.
https://www.imfarmacias.es/noticia/21313/fefac-presenta-un-decalogo-parafacilitar-la-colaboracion-desde-la-f.html
FARMAVENTAS. “FEFAC presenta al Departament de Salut un decálogo para
una mejor contribución de la oficina de farmacia a la salud de los
ciudadanos”. 31/07/2020. https://www.farmaventas.es/ultimoslanzamientos/10631-fefac-presenta-al-departament-de-salut-un-decalogopara-una-mejor-contribucion-de-la-oficina-de-farmacia-a-la-salud-de-losciudadanos-mediante-una-mayor-implicacion-en-el-sistema-sanitario.html
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AULA DE LA FARMACIA. “FEFAC presenta un decálogo para mejorar la
contribución de la farmacia a la salud de la población”. 31/07/2020.
http://www.auladelafarmacia.com/articulo/noticias/fefac-presenta-decalogomejorar-contribucion-farmacia-salud-poblacion/20200731102411004303.html
COFARES “FEFAC presenta un decálogo para la colaboración desde la
farmacia comunitaria a la salud de los ciudadanos”. 03/08/2020.
https://www.cofares.es/web/cofares/-/fefac-presenta-un-decalogo-para-lacolaboracion-desde-la-farmacia-comunitaria-a-la-salud-de-los-ciudadanos
FEFARCAN. “FEFAC presenta un decálogo de propuestas para garantizar la
viabilidad de las farmacias”. 04/10/2011. http://fefarcan.org/Fefac-presenta-undecalogo-de-propuestas-para-garantizar-la-viabilidad-de-lasfarmacias.asp#Fefac-presenta-un-decalogo-de-propuestas-para-garantizar-laviabilidad-de-las-farmacias
ARA.CAT “Els farmacèutics demanen ampliar les seves responsabilitats per
reforçar el sistema sanitari”. 31/07/2020.
https://www.ara.cat/societat/farmaceutics-demanen-responsabilitats-reforcarsanitari_0_2499950098.html
LA VANGUARDIA. “Las farmacias catalanas piden ampliar su responsabilidad en
salud pública”. 31/07/2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200731/482591510520/las-farmaciascatalanas-piden-ampliar-su-responsabilidad-en-salud-publica.html
20 MINUTOS. “Las farmacias catalanas piden ampliar su responsabilidad en
salud pública”. 31/07/2020.
https://www.20minutos.es/noticia/4341781/0/farmacias-catalanas-pidenampliar-responsabilidad-salud-publica/
HERRERA COPE CATALUNYA I ANDORRA 31 DE JULIOL DE 2020.
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelonaprovincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/audios/herreracope-catalunya-andorra-julio-2020-20200731_1180424
12. PIMEC I la FEFAC ofereixen la seva col·laboració al Departament de Salut en la
implantació de sistemes de cribratge ràpids, fiables, asequibles i de baixa
complexitat. 16 de setembre.
FARMANATUR. “PIMEC y FEFAC ofrecen su colaboración al Departament de
Salut en la implantación de sistemas de cribado rápidos”. 16/09/2020.
https://revistafarmanatur.com/home-drch/pimec-fefac-ofrecen-colaboracional-departament-salut-la-implantacion-sistemas-cribado-rapidos/
FARMAVENTAS. “PIMEC y FEFAC ofrecen su colaboración al Departament de
Salut en la implantación de sistemas de cribado”. 17/09/2020.
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/10735-pimec-y-fefac-ofrecensu-colaboracion-al-departament-de-salut-en-la-implantacion-de-sistemas-decribado.html?utm_source=newsletter_1770&utm_medium=email&utm_campaig
n=noticias-farmaventas-autocontent-8-9-10-11-12-20-32-max-1-order-id-desctype-title
EL FARMACÉUTICO. “PIMEC Y FEFAC ofrecen su colaboración al Departament
de Salut en la implantación de sistemas de cribado rápidos, fiables, asequibles
y de baja complejidad”. 17/09/2020.
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https://elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidadfarmaceutica/item/11099-pimec-y-fefac-ofrecen-su-colaboracion-aldepartament-de-salut-en-la-implantacion-de-sistemas-de-cribado-rapidosfiables-asequibles-y-de-baja-complejidad#.X5F3gtAzZPY
IM FARMACIAS. “PIMEC Y FEFAC se ofrecen para implantar sistemas de cribado
rápido, fiables, asequibles y de baja complejidad”. 16/09/2020.
https://www.imfarmacias.es/noticia/21588/pimec-y-fefac-se-ofrecen-paraimplantar-sistemas-de-cribado-rapido-f.html
DIARIOFARMA. “Pimec pide extender los cribados rápidos de Covid-19 a las
‘pymes’ y FEFAC ofrece a las farmacias para ello. 16/09/2020.
https://www.diariofarma.com/2020/09/16/pimec-pide-extender-los-cribadosrapidos-de-covid-19-a-las-pymes-y-fefac-ofrece-a-las-farmacias-para-ello
DIARI DE GIRONA. “Les farmàcies ofereixen cribratges més ràpids”. 16/09/2020.
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/09/17/farmacies-ofereixencribratges-mes-rapids/1062979.html
ECONÒMIX. Ràdio 4. 20/09/2020. Minut 1, 12. https://mediavodlvlt.rtve.es/resources/TE_SECONIX/mp3/8/5/1600680673358.mp3
COPE. “Quan tindrem els testos ràpids per diagnosticar el coronavirus?
21/09/2020. https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelonaprovincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/audios/quantindrem-els-testos-rapids-per-diagnosticar-coronavirus-20200921_1218453
COPE. “Com seran els nous tests de cribatge ràpid?”. 18/09/2020.
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/lalinterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/com-seran-els-nous-tests-cribatgerapid-20200918_901394
13. FEFAC apoya el manifiesto del CGCOF por estar en la misma lína que el
decálogo publicado por FEFAC para la mejora de la contribución de la
farmacia a la salud de la población.
14. Carta oberta d’Alliance Healthcare, Fedefarma, Cofares, Grupo Hefame i
FEFAC. 15 de octubre.
LA VANGUARDIA. (DE EFE) “Farmacias y distribución colaborarán para afrontar
la situación sanitaria”. 15/10/2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20201015/484102824075/farmacias-ydistribucion-colaboraran-para-afrontar-la-situacion-sanitaria.html
VIA EMPRESA. “Les farmàcies s’obren a fer test de covid-19”. 16/10/2020.
https://www.viaempresa.cat/economia/farmacies-testscoronavirus_2139002_102.html?utm_source=Twitter
IM FARMACIAS. “La farmacia, al lado del ciudadano”. 15/10/2020.
https://www.imfarmacias.es/noticia/21878/la-farmacia-al-lado-delciudadano.html?s=09
FARMAVENTAS. “Carta abierta de Alliance, Fedefarma, Cofares, Hefame y
Farmacias FEFAC: La farmacia al lado del ciudadano. 16/10/2020”
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/10823-carta-abierta-de-
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alliance-fedefarma-cofares-y-hefame-y-farmacias-fefac-la-farmacia-al-ladodel-ciudadano.html
DIARIOFARMA. “FEFAC y la distribución piden juntas en Cataluña que se integre
a las farmacias en la solución a la crisis sanitaria”. 15/10/2020.
https://www.diariofarma.com/2020/10/15/fefac-y-la-distribucion-piden-juntasen-cataluna-que-se-integre-a-las-farmacias-en-la-solucion-a-la-crisis-sanitaria
DIARIOMEDICO. “Farmacias y Distribución insisten en que quieren ser “parte de
la solución” frente al coronavirus.
https://www.diariomedico.com/farmacia/distribucion/politica/farmacias-ydistribucion-insisten-en-que-quieren-ser-parte-de-la-solucion-frente-alcoronavirus.html
15. Comunicat Reunió Perè Aragonès i Adrià Comella. 5 de noviembre
DIARIOFARMA. “FEFAC busca que las autoridades sanitarias vean a la farmacia
como un apoyo estratégico, no coyuntural”. 05/11/2020
https://www.diariofarma.com/2020/11/05/fefac-busca-que-las-autoridadessanitarias-vean-a-la-farmacia-como-un-apoyo-estrategico-no-coyuntural
PMFARMA. “FEFAC se reunió con el vicepresidente de la Generalitat y con el
director del Servei Català de la Salut”. 09/11/2020.
http://www.pmfarma.es/noticias/29690-fefac-se-reunio-con-el-vicepresidentede-la-generalitat-y-con-el-director-del-servei-catala-de-la-salut.html
IM FARMACIAS. “La fórmula de colaboración de la oficina de farmacia en la
lucha contra la pandemia, a debate”. 06/11/2020
https://www.imfarmacias.es/noticia/22084/la-formula-de-colaboracion-de-laoficina-de-farmacia-en-la-lucha-con.html
IM FARMACIAS “Las farmacias deben ser un aliado en esta etapa de la
pandemia”, subraya el secretario de Salud de Cataluña”. 13/11/2020

"Las farmacias deben ser un aliado en esta etapa de la pandemia",
subraya el secretario de Salud de Cataluña (imfarmacias.es)
REDACCIÓN MÉDICA. “Cataluña estudia que los test Covid-19 se hagan en las
farmacias”. 13/11/2020

Cataluña estudia que los test Covid-19 se hagan en farmacias
(redaccionmedica.com)
El GLOBAL. “Cataluña también plantea realizar test rápidos de COVID-19 en
farmacias”. 06/11/2020

https://elglobal.es/farmacia/cataluna-tambien-quiere-realizar-testrapidos-de-covid-19-en-farmacias/
RAC 1. VIA Lliure. Declaracions de Marc RAMENTOL. 14/11/2020. Minut 8.55

https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/8f3ea129-2150-473c-9412105d36dfc03d?program=undefined&section=undefined
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FARMAVENTAS. “FEFAC se reúne con Pere Aragonès y Adrià Comella”.
06/11/2020.
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/10929-fefac-se-reune-conpere-aragones-y-adria-comella.html?idU=1

16. Segunda mesa redonda orgnizada por FEFAC y Beauty Cluster Barcelona
PMFARMA. “Farmacia e industria se sientan a dialogar en la segunda mesa
redonda organizada por FEFAC y Beauty Cluster”. 30/11/2020
http://www.pmfarma.es/noticias/29863-farmacia-e-industria-se-sientan-adialogar-en-la-segunda-mesa-redonda-organizada-por-fefac-y-beautycluster.html
IM FARMACIAS. “Diálogo entre farmacia e industria en la segunda mesa
redonda que organizan FEFAC y Beauty Cluster”. 26/11/2020
https://www.imfarmacias.es/noticia/22282/dialogo-entre-farmacia-e-industriaen-la-segunda-mesa-redonda-que-org.html
FARMAVENTAS. “Faramcia e industria se sientan a dialogar en la segunda mesa
redonda organizada por FEFAC y Beauty Cluster”. 26/11/2020.

https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/11005-farmacia-eindustria-se-sientan-a-dialogar-en-la-segunda-mesa-redondaorganizada-por-fefac-y-beauty-cluster.html

17. FEFAC, reconocida por PIMEC por su esfuerzo a la hora de ofrecer segundas
oportunidades
DIARIOFARMA. “Fefac reconocida por la empresa catalana
por su esfuerzo a la hora de ofrecer segundas oportunidades”. 22/12/2020
https://www.diariofarma.com/2020/12/22/fefac-reconocida-por-la-empresacatalana-por-su-esfuerzo-a-la-hora-de-ofrecer-segundas-oportunidades
IM FARMACIAS “Fefac recibe el Reconocimiento-Homenaje CaixaBank a las
segundas oportunidades”. 22/12/2020
https://www.imfarmacias.es/noticia/22522/fefac-recibe-elreconocimientohomenaje-caixabank-a-las-segundas-oport.html
PM FARMA. “Fefac, reconocida por PIMEC por su esfuerzo a la hora de ofrecer
segundas oportunidades”. 24/12/2020
http://www.pmfarma.es/noticias/30089-fefac-reconocida-por-pimec-por-suesfuerzo-a-la-hora-de-ofrecer-segundas-oportunidades.html
EL PERIÓDICO. “PIMEC reconoce la innovación de las empresas en tiempos de
pandemia”. 18/12/2020
https://www.elperiodico.com/es/economia/20201218/pimec-reconoceinnovacion-empresas-tiempos-11410421
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EUROPA PRESS. “Pimec reconoce el esfuerzo de Fefac, ACES, La Unió y el CSC
por ofrecer segundas oportunidades”. 17/12/2020
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-pimec-reconoce-esfuerzo-fefacaces-unio-csc-ofrecer-segundas-oportunidades-20201217144151.html
ELNACIONAL.CAT “Pimec galardona empresas catalanas en un año marcado
por la Covid”. 18/12/2020
https://www.elnacional.cat/es/economia/pimec-galardona-empresascatalanas-ano-marcado-covid_567096_102.html
LA VANGUARDIA (DE EFE). “Pimec premia a servicios sanitarios privados por su
“esfuerzo” en pandemia. 18/12/2020
https://www.lavanguardia.com/vida/20201218/6134376/pimec-premiaservicios-sanitarios-privados-esfuerzo-pandemia.html
VIAEMPRESA.CAT “VIA Empresa, Premio Pime 2020 a la lengua como
herramienta de cohesión”. 19/12/2020.
https://www.viaempresa.cat/es/economia/via-empresa-premio-pime2020_2145666_102.html
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Recull de premsa
CORONAVIRUS (Covid-19) FEBRER
1. Esgotament de les mascaretes a les farmàcies catalanes
LA VANGUARDIA (EFE). “Agotadas las mascarillas protectores en las farmacias
catalanas”. 10/02/2020.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200210/473419858213/agotadas-lasmascarillas-protectoras-en-las-farmacias-catalanas.html
EL PERIÓDICO. 10/02/2020. “Agotadas las mascarillas en Cataluña”.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200211/coronavirus-china-ultimasnoticias-directo-7817968
ABC. “Se agotan las mascarillas protectores en las farmacias catalanas”. 10/02/2020.

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-coronavirus-agotan-mascarillasprotectoras-farmacias-catalanas202002101600_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
CATALUNYA RÀDIO. Catalunya nit. De 22 a 23 h. 10/02/2020. Minut 36,40.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/catalunya-nit-de-22a-23-h-10022020/audio/1063232/
AS. “Sin mascarillas en las farmacias catalanas”. 10/02/2020.
https://as.com/deporteyvida/2020/02/10/portada/1581323435_345185.html
CNN. “A raíz del coronavirus, se agotan las mascarillas protectores en Cataluña”.
11/02/2020. https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/11/a-raiz-del-coronavirus-se-agotanlas-mascarillas-protectoras-en-cataluna-espana/
TV3. Tot es mou. 14/02/2020. “S’esgoten les mascaretes i es disparen les vendes dels
gels desinfectants”. https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/sesgoten-lesmascaretes-i-es-disparen-les-vendes-dels-gels-desinfectants/video/6029531/
CORONAVIRUS (Covid-19) MARÇ
2. Reunió de FEFAC amb la consellera de Salut Alba Vergés
IM FARMACIAS. 09/03/2020. “FEFAC y el Departamento de Salud trabajan para lograr
la máxima eficacia en la lucha contra el coronavirus”:
https://www.imfarmacias.es/noticia/20024/fefac-y-el-departamento-de-saludtrabajan-para-lograr-la-maxima-efica
FARMAVENTAS. 09/03/2020. “FEFAC trabaja con el Departamento de Salud para
alcanzar la máxima eficiencia en la lucha contra el coronavirus”:

https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/otras-noticias/10022-fefactrabaja-con-el-departamento-de-salud-para-alcanzar-la-maxima-eficienciaen-la-lucha-contra-el-coronavirus.html
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REVISTA FARMANATUR. 06/03/2020. “Reunió del presidente de FEFAC con Alba Vergés
para difundir protocolos de actuación específicos para la farmacia”:

https://revistafarmanatur.com/gestion-farmaceutica/antoni-torres-presidentefefac-se-reunio-ayer-alba-verges-se-redacten-protocolos-actuacionespecificos-la-farmacia/
DIARIOFARMA. 06/03/2020. “La farmacia catalana, a disposición de la Consejería para
apoyar en la gestión del coronavirus”:

https://www.diariofarma.com/2020/03/09/la-farmacia-catalana-a-disposicionde-la-consejeria-para-apoyar-en-la-gestion-delcoronavirus?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=03/10/
2020&utm_source=diariofarma&utm_campaign=d1f70f4fd2-
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3. Roda de premsa a PIMEC. 11 de març de 2020
FEFAC. 06/03/2020. “El sector de la salut i social català demana corresponsabilitat al
Govern de la Generalitat, treballadors i ciutadans per fer front al coronavirus”:
https://fefac.cat/empresarial/sector-salut-demana-corresponsabilitat-fer-frontcoronavirus/
IM FARMACIAS. 11/03/2020. “FEFAC pide corresponsabilidad al Govern, trabajadores y
ciudadanos para hacer frente al coronavirus”:

https://www.imfarmacias.es/noticia/20056/fefac-pide-corresponsabilidad-algovern-trabajadores-y-ciudadanos-par
FARMAVENTAS. 11/03/2020. “El sector de la salud y social catalán pide
corresponsabilidad al Gobierno de Cataluña, trabajadores y ciudadanos para hacer
frente al coronavirus”: https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/10037-el-

sector-de-la-salud-y-social-catalan-pide-corresponsabilidad-al-gobierno-decataluna-trabajadores-y-ciudadanos-para-hacer-frente-al-coronavirus.html
AULA DE LA FARMACIA. 13/03/2020. “El sector de la salud y social catalán pide
corresponsabilidad para hacer frente al coronavirus”:

http://www.auladelafarmacia.com/articulo/noticias/sector-salud-socialcatalan-pide-corresponsabilidad-hacer-frentecoronavirus/20200313085419003787.html

4. Responsabilitat del farmacèutic davant la Covid-19
Comunicat CCFC, FEFAC i SEFAC Catalunya. 18/03/2020. “Comunicat adreçat a tots els
farmacèutics de Catalunya”: https://fefac.cat/empresarial/comunicat-ccfc-sefacfefac-farmaceutics-coronavirus/
Ara.cat 15/03/2020. “Els farmacèutics davant el coronavirus: som prescriptors de
serenor”: https://www.ara.cat/societat/farmaceutics-prescriptors-serenor-finestretainformacio_0_2417158392.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campai
gn=ara
RAC1 15/03/2020. “El món a Rac1”. Minut 18.00: https://www.ivoox.com/mon-a-rac-115-03-2020-minut-18-00-audios-mp3_rf_48942790_1.html
EL PAÍS. 15/03/2020. “Imprescindibles en plena crisis”:
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-03-15/imprescindibles-en-plena-crisis.html
VIA EMPRESA 24/03/2020. “La farmàcia, la trinxera sanitària”:
https://www.viaempresa.cat/economia/farmacies-coronavirusmedicaments_2117102_102.html
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5. Sanitat descarta dotar de protecció a les farmàcies (Declaracions F. Simón)
Comunicat CCFC, FEFAC i SEFAC Catalunya. 24/03/2020. “Comunicat en relació a la
disponibilitat de material de protección per a farmacèutics davant la Covid-19”:
https://fefac.cat/empresarial/comunicat-de-ccfc-sefac-i-fefac-material-protecciocovid/
VIlAWEB 24/03/2020. Antoni Torres: ‘Simón no sap la feina que fan els farmacèutics,
donant la cara’: https://www.vilaweb.cat/noticies/antoni-torres-farmaceuticscoronavirus/?f=rel
EFE 24/03/2020. “Farmacéuticos critican a Simón por limitar protección a distancia de
seguridad: https://www.lavanguardia.com/vida/20200324/4887595279/farmaceuticoscritican-simon-por-limitar-proteccion-a-distancia-de-seguridad.html
EUROPA PRESS 24/03/2020. “Los farmacéuticos catalanes critican las palabras de
Fernando Simón sobre la protección de los sanitarios”.
https://noticias.medicinatv.com/los-farmaceuticos-catalanes-critican-las-palabras-defernando-simon-sobre-la-proteccion-de-los-sanitarios
TVE Catalunya 25/03/2020. “L’Informatiu”.
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1242879385755058177
https://twitter.com/annagrimau/status/1242828886523678722
https://twitter.com/annagrimau/status/1242805680018468867
Catalunya Ràdio 29/03/2020. Informatiu migdia. Minut 28.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia-cap-desetmana/catalunya-migdia-cap-de-setmana-de-14-a-15-h-29032020/audio/1067663/
Catalunya Ràdio 30/03/2020. El Matí de Catalunya Ràdio.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-decatalunya-radio-de-9-a-10-h-30032020/audio/1067702/

6. Escassetat de termòmetres
El CASO. 31/03/2020. “Crisis del coronavirus: Imposible encontrar termómetros en las
farmacias”: https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/coronavirus-termometrosfarmacias-barcelona-espana_29278_102.html
CUATRO. Todo es mentira. 02/04/2020. Sobre l’escassetat de termòmetres. Minut 1:22:42
https://www.cuatro.com/todoesmentira/programa-completo-311_18_2924520312.html
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CORONAVIRUS (Covid-19) ABRIL
7. Venda al públic de productes sanitaris a preus excepcionalment alts
Ara.cat. 01/04/2020. “El mercat negre al voltant del material sanitari per lluitar contra el
covid-19”: https://www.ara.cat/societat/farmaceutics-denuncien-mercat-entornmaterial-covid-19-coronavirus_0_2426757370.html
PÚBLIC. 02/04/2020. “Les farmàcies esquiven un mercat negre de guants, mascaretes i
gels que pot derivar-se ara al consumidor final”: https://www.publico.es/public/lesfarmacies-esquiven-mercat-negre-guants-mascaretes-i-gels-pot-derivar-araconsumidor-final.html
Telemadrid (informatius migdia) 04/04/2020:
https://twitter.com/FEFAC_farmacia/status/1247097907507052546
Telemadrid (informatius nit) 04/04/2020:
https://twitter.com/FEFAC_farmacia/status/1247099768033198081
Cadena Ser. Hora 25. 06/04/2020. “El mercado negro del coronavirus: una pesadilla
para los farmacéuticos”:
https://cadenaser.com/programa/2020/04/06/hora_25/1586199342_551016.html
Vilaweb. 09/04/2020. “Els farmacèutics denuncien desabastiment de productes bàsics
contra l’epidèmia”: https://www.vilaweb.cat/noticies/els-farmaceutics-denunciendesabastiment-de-productes-basics-contra-lepidemia/

8. La policia extrema la vigilància sobre els serveis essencials
Ara.cat. 03/04/2020. “Las farmacias se blindan para evitar atracos durante el
confinamiento”: https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/farmacias-se-blindanevitar-atracos-durante-confinamiento_334626_102.html

9. Sobre la disponibilitat de hidroxicloroquina (Dolquine) a les farmàcies
Ara.cat. 02/04/2020. “Hidroxicloroquina, el medicament que el coronavirus ha
populartizat”: https://www.ara.cat/societat/covid-19-coronavirus-medicamentfarmacies-hidroxicloroquina_0_2427957255.html

10. Article d’opinió d’Antoni Torres, president de FEFAC, publicat a diari Ara
Ara.cat. 12/04/2020. “El que aprenem del covid-19: https://www.ara.cat/opinio/queaprenem-del-covid-19-coronavirus-antoni-torres-vergara_0_2434556524.html
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11. Entrevista a Antoni Torres, president de FEFAC, a la revista Farmaventas
Farmaventas. 15/04/2020. “Entrevista a Antoni Torres, presidente de FEFAC: “Somos el
único punto de referencia fàcilment accessible”:
https://www.farmaventas.es/entrevistas/10177-entrevista-a-antoni-torres-presidente-defefac-somos-el-unico-punto-de-referencia-facilmente-accesible.html

12. Torra anuncia 14 milions de mascaretes disponibles pel 14 d’abril (Mascareta Salut)
i 24 hores després el Govern de la Generalitat ajorna la campanya al 20 d’abril per
repartir inicialment 1,4 milions del 14 anunciats
Ara.cat. 10/04/2020. “Farmacèutics i ajuntaments demanen concreció al Govern sobre
el repartiment de noves mascaretes”: https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid19-farmacies-farmaceutics-esceptics-mascaretes-governdimarts_0_2432756765.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=
ara
Antena 3 Noticias. 10/04/2020:
https://twitter.com/FEFAC_farmacia/status/1249311671518183424
Rac 1. Via Lliure. (Minut 30.00) 11/04/2020: https://www.ivoox.com/via-lliure-rac-1-11-042020-minut-30-00-audios-mp3_rf_49930439_1.html
La Vanguardia (EFE). 18/04/2020 “Farmacéuticos recuerdan que habrá mascarillas
para todos y piden evitar colas:
https://www.lavanguardia.com/vida/20200418/48585376026/farmaceuticosrecuerdan-que-habra-mascarillas-para-todos-y-piden-evitar-colas.html
El Nacional.cat (EFE) 18/04/2020 “Coronavirus. Los farmacéuticos piden calma para
obtenir mascarillas”: https://www.elnacional.cat/es/salud/coronavirus-farmaceuticospiden-calma-mascarillas_493926_102.html
Cope (EFE) 18/04/2020 “Los farmacéuticos piden no hacer colas para obtenir
mascarillas de la Generalitat: https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/losfarmaceuticos-piden-hacer-colas-para-obtener-mascarillas-generalitat20200418_686495
La Xarxa Notícies 19/04/2020:
https://twitter.com/xarxanoticies/status/1251947241134227468
La Xarxa Notícies 19/04/2020:
https://twitter.com/xarxanoticies/status/1251947241134227468
Diari de Tarragona 19/04/2020 “Farmacias de Tarragona piden calma en el inicio del
Reparto de mascarillas”: https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Farmacias-deTarragona-piden-calma-en-el-inicio-del-reparto-de-mascarillas-20200419-0070.html
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iSabadell. 19/04/2020. “Tot el que has de saber sobre el repartiment de mascaretes a les
farmàcies”:
https://www.isabadell.cat/coronavirus/tot-el-que-has-de-saber-sobre-elrepartiment-de-mascaretes-a-les-farmacies/
Diari de Girona. 20/04/2020. “El Govern: Que ningú trenqui el confinament”:
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/04/21/govern-que-ningu-trenquiconfinament/1040266.html
Cerdanyola al dia. 21/04/2020. “Govern i farmacèutics demanem no trencar el
confinament per anar a buscar les mascaretes”:
http://www.cerdanyolaaldia.com/ciutat/item/1424-govern-i-farmaceutics-demanenno-trencar-el-confinament-per-anar-a-buscar-les-mascaretes
13. Campanya de FEFAC “Quedarse en casa es más importante que salir a buscar una
mascarilla”.
Europa Press. 19/04/2020. “Fefac pide no recoger la mascarilla si no es imprescindible”:
https://amp.europapress.es/catalunya/noticia-fefac-pide-no-recoger-mascarilla-lunessi-no-imprescindible-20200419172809.html?__twitter_impression=true
IM Farmacias. 20/04/2020. “FEFAC inicia una campaña para evitar aglomeracions en
la recogida de mascarillas”: https://www.imfarmacias.es/noticia/20414/fefac-iniciauna-campana-para-evitar-aglomeraciones-en-la-recogida-de
Farmaventas. 20/04/2020. “FEFAC recuerda: Quedarse en casa es más importante que
salir a buscar una mascarilla”: https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/10200fefac-recuerda-quedarse-en-casa-es-mas-importante-que-salir-a-buscar-unamascarilla.html
Diariofarma. 20/04/2020. “Comienza el Reparto de mascarillas en farmacias de
Cataluña con el apoyo de la distribución”:
https://www.diariofarma.com/2020/04/20/comienza-el-reparto-de-mascarillas-enfarmacias-de-cataluna-con-el-apoyo-de-la-distribucion
Betevé. 20/04/2020. “Com es reparteixen les mascaretes a les farmàcies de
Catalunya?”: https://beteve.cat/societat/com-repartir-mascaretes-despresconfinament-coronavirus/

14. Fixació del preu de les mascaretes quirúrgiques per part del Govern de l’Estat
Antena 3 Noticias. 19/04/2020:
https://twitter.com/FEFAC_farmacia/status/1251960635870633990
Ara.cat. 19/04/2020. “El Govern espanyol passa a controlar el preu de mascaretes,
guants i antisèptics: https://www.ara.cat/societat/govern-espanyol-Control-preumascaretes-guants-solucions-hidroalcoholiques-Coronavirus-Covid19_0_2438156251.html
Diariomedico. 22/04/2020: “¿Qué hacen ahora las farmacias que adquirieron
mascarillas quirúrgicas a un precio más caro?”:
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https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/politica/que-hacen-ahora-lasfarmacias-que-adquirieron-mascarillas-quirurgicas-un-precio-mas-caro.html

15. Disponibilitat de mascaretes infantils a les farmàcies
Niusdiario. 19/04/2020. “La razón por la que no hay mascarillas infantiles: porque no se
están fabricando”: https://www.niusdiario.es/sociedad/sanidad/razon-no-haymascarillas-infantiles-coronavirus-estan-fabricando_18_2932395101.html

16. Primer dia de dispensació de mascaretes de la Generalitat 20 d’abril
Catalunya Ràdio. El matí. (Minut 9.28). 20/04/2020:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-decatalunya-radio-de-8-a-9-h-20042020/audio/1068997/
20 minutos (EFE). 20/04/2020: “Las 3.227 farmacias catalanas distribuyen desde este
lunes 1,5 millones de mascarillas a la población”:
https://www.20minutos.es/noticia/4232448/0/las-3-227-farmacias-catalanas-distribuyendesde-este-lunes-1-5-millones-de-mascarillas-a-la-poblacion/
La Vanguardia. 20/04/2020: “Las farmacias catalanas empiezan hoy a distribuir
mascarillas a la población:
“https://www.lavanguardia.com/vida/20200420/48613981264/mascarillas-gratispoblacion-cataluna-farmacias-generalitat-tarjeta-sanitaria.html
ABC. 20/04/2020: “Las farmacias, preparades para una avalancha de clientes el primer
día de reparto de mascarillas”.
https://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-coronavirus-farmaciaspreparadas-para-avalancha-clientes-primer-reparto-mascarillas202004201112_noticia.html
EFE.com. 20/04/2020. “La demanda de mascarillas bloquea el sistema en las farmacias
catalanas”: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-demanda-de-mascarillasbloquea-el-sistema-en-las-farmacicas-catalanas/10004-4225737
La Vanguardia (EFE). 20/04/2020. “Farmacias catalanas ya habían repartido unas cien
mil mascarillas a las 10.h”:
https://www.expansion.com/catalunya/2020/04/20/5e9d349ce5fdea7f7e8b45c7.html
La Vanguardia (EFE). 20/04/2020. “Tranquilidad en las farmacias aunque el sistema no
funciona desde las 10.15”:
https://www.lavanguardia.com/politica/20200420/48627720892/tranquilidad-en-lasfarmacias-aunque-el-sistema-no-funciona-desde-las-1015.html
La Vanguardia (EFE). 20/04/2020. “La demanda de mascarillas bloquea el sistema en
las farmacias catalanas”:
https://www.lavanguardia.com/politica/20200420/48629544572/la-demanda-demascarillas-bloquea-el-sistema-en-las-farmacicas-catalanas.html
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Eldiario.es (EFE). 20/04/2020. “La demanda de mascarillas bloquea el sistema en las
farmacias catalanas”: https://www.eldiario.es/sociedad/demanda-mascarillasbloquea-farmacicas-catalanas_0_1018748493.html
El Periódico 20/04/2020. “El sistema informático de las farmacias catalanas se bloquea
por el Reparto de mascarillas”:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200420/farmacias-reparto-mascarillascoronavirus-colas-7933647
Expansión. 20/04/2020. “El sistema de la Generalitat de distribución de mascarillas
colapsa”:
https://www.expansion.com/catalunya/2020/04/20/5e9d349ce5fdea7f7e8b45c7.html
Antena 3 Noticias. 20/04/2020.: “El sistema informático de las farmacias catalanas se
bloquea ante la gran demanda de mascarillas:
“https://www.antena3.com/noticias/sociedad/sistema-informatico-farmaciascatalanas-bloquea-gran-demandamascarillas_202004205e9d7961e4f6910001f97c63.html
Cope. La linterna. 20/04/2020: “Mascaretes. Hi ha per tots? Fins quan? Els nens hauran
de portar una mascareta? De quin tipus?”:
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linternacope-catalunya-i-andorra/noticias/mascaretes-per-tots-fins-quan-els-nens-hauranportar-una-mascareta-quin-tipus-20200420_688715
Ara.cat. 20/04/2020: “El sistema es col·lapsa el primer dia de venda de mascaretes i les
farmàcies dispensen com poden: https://www.ara.cat/societat/coronavirus-covid-19sistema-farmacies-collapsa-primer-dia-mascaretes_0_2438756172.html

17. Segon dia de dispensació de mascaretes de la Generalitat 21 d’abril
La Vanguardia (EFE). 21/04/2020. “Segundo día de reparto de mascarillas en Cataluña,
con dudas en el sistema”:
https://www.lavanguardia.com/politica/20200421/48661248395/arranca-el-segundodia-de-reparto-de-mascarillas-todavia-con-dudas-en-sistema.html
Eldiario.es (EFE). 21/01/2020: “Segundo día de reparto de mascarillas en Cataluña, con
dudas en el sistema”: https://www.eldiario.es/sociedad/Segundo-reparto-mascarillasCataluna-sistema_0_1019098189.html
Crónica Global. 21/04/2020. “Farmacéuticos adiverten de que el próximo col·lapso
llegará con las mascarillas para ninos”:
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/farmaceuticos-colapso-mascarillasninos_340101_102.html
Crónica Global. 21/04/2020. “Nuevo col·lapso del sistema informático en las farmacias”:
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/nuevo-colapso-sistema-informaticofarmacias-catalanas_340260_102.html
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Cope (EFE). 21/04/2020. “Segundo día de reparto de mascarillas en Cataluña, con
dudas en el sistema”: https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/segundodia-reparto-mascarillas-cataluna-con-dudas-sistema-20200421_689015
Cuatro. Todo es mentira. (21/04/2020). Minuto 1:22:15:
https://www.cuatro.com/todoesmentira/programa-completo-hd_18_2934495313.html
El Periódico. 21/04/2020. “Segundo día de fallos en el sistema de reparto de
mascarillas”: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200421/fallos-informaticosfarmacias-reparto-mascarillas-7935426
Ara.cat. 21/04/2020. “Les farmàcies tripliquen les dispensacions tot i la incidència per la
demanda de mascaretes”: https://www.ara.cat/societat/sistema-informatic-farmaciesbloquejar-se-segon-dia-mascaretes-coronavirus-covid-19_0_2439356145.html
20 minutos. 21/04/2020. “Segundo día de reparto de mascarillas en Cataluña, con dudas
en el sistema”: https://www.20minutos.es/noticia/4233717/0/segundo-dia-de-repartode-mascarillas-en-cataluna-con-dudas-en-el-sistema-coronavirus/
La Vanguardia (EFE). 22/04/2020. “Farmacéuticos achacan fallos del sistema a la
precipitación con mascarillas”.

18. Situació de les mascaretes a les farmàcies
Rac1. El Món a Rac 1. 24/04/2020: https://www.ivoox.com/mon-a-rac-1-amb-jordibaste-audios-mp3_rf_50399632_1.html

19. Test de coronavirus
Cope Catalunya. La Linterna. 24/04/2020:
https://twitter.com/COPE_Catalunya/status/1254720697168990208

20. Carta del president A. Torres “Avui no he pogut dispensar i, a més...”
Farmaventas. 24/04/2020. Carta del presidente de FEFAC, Antoni Torres, a los titulares
de oficina de farmacia: https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/10228-hoy-nohe-podido-dispensar-y-encima.html
IM Farmacias. 24/04/2020. Carta del presidente de FEFAC, Antoni Torres, a los titulares
de oficina de farmacia: https://www.imfarmacias.es/noticia/20463/carta-delpresidente-de-fefac-antoni-torres-a-los-titulares-de-ofici
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21. Encuentro El Periódico y BBVA. Participa Ignasi Marcet, d’AFB.
El Periódico. 26/04/2020. Trabajadores esenciales en primera línia frente al virus:
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20200426/trabajadores-esenciales-enprimera-linea-frente-al-virus-7939496

CORONAVIRUS (Covid-19) MAIG
22. Preu màxim de venda de les mascaretes, gels i solucions hidroalcohòliques
IM FARMACIA. 01/05/2020. “El sector farmacéutico, ante la respuesta al Covid-19”:
https://www.imfarmacias.es/noticia/20534/el-sector-farmaceutico-ante-la-respuestaal-covid19

23. El 4 de maig serà obligatori portar mascareta per anar en transport públic
RAC 1. Via Lliure. 03/05/2020. “Els farmacèutics avisen: Les mascaretes que reparteix
l’Estat no passen controls sanitaris”:
https://www.rac1.cat/societat/20200503/48935071594/mascareta-farmacia-transportpublic-antoni-torres-farmaceutic-higienica-quirurgica-control-sanitarieficacia.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=rac1_societat
Vilaweb. 03/05/2020. “Els farmacèutics alerten que les màscares que repartirà el
govern espanyol als transports públics no passen controls sanitaris”:
https://www.vilaweb.cat/noticies/els-farmaceutics-alerten-que-les-mascaretes-querepartira-el-govern-espanyol-als-transports-publics-no-passen-controls-sanitaris/
El Nacional.cat. 03/05/2020. “Els farmacèutics catalans destapen un nou nyap de
l’Estat amb les mascaretes”: https://www.elnacional.cat/ca/politica/coronavirusmascaretes-transport-public-estat-espanyol-antoni-torresfarmaceutics_499188_102.html
Cope Catalunya i Andorra. 05/05/2020. “T’expliquem les diferències entre les
mascaretes de farmàcia i les que et donen als transport públic”:
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-acope-catalunya-i-andorra/audios/texpliquem-les-diferencies-entre-les-mascaretesfarmacia-les-que-donen-transport-public-20200505_1095514
Catalunya Ràdio. Catalunya migdia. 05/05/2020. Minut 47.34:
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14a-15-h-05052020/audio/1069983/
24. La Covid-19 i el rol social de les farmàcies
Pime al dia. 07/05/2020. “La covid-19 i el rol social de les farmàcies”:
https://www.pimealdia.org/covid-19-rol-social-farmacies/
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IM Farmacias. 13/05/2020. “Fefac pide al Gobierno reconocimiento del papel sanitario
de las farmacias”: https://www.imfarmacias.es/noticia/20607/fefac-pide-al-gobiernostrong-

strongreconocimiento-del-papel-sanit

25. Mascaretes obligatòries
COPE Catalunya i Andorra. La Linterna. 21/05/2020. “Mascaretes obligatòries. Quines
són les adequades? És recomanable utilitzar guants?”:
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linternacope-catalunya-i-andorra/noticias/mascaretes-obligatories-quines-son-les-adequadesrecomanable-utilitzar-guants-20200521_729616

CORONAVIRUS (Covid-19) JUNY I JULIOL
COPE Catalunya i Andorra. 14/07/2020. “¿ES perjudicial llevar mascarilla más de 12
horas al día?”: https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelonaprovincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/perjudicial-usomascarilla-horas-dia-20200714_814876

26. Dexometasona per tractar la COVID-19
L’informatiu TVE. Juny 2020. “Marina Oriol, membre de junta de la FEFAC, recorda que
la dexametasona no és tractament preventiu: https://fefac.cat/empresarial/marinaoriol-informatiu-dexometasona-17-juny/

27. Paper de les farmàcies durant la crisi de la COVID-19
PM Farma. Entrevista. Juliol 2020. “El papel de las farmacias tras la pandemia va a salir
muy reforzado”: https://fefac.cat/empresarial/entrevista-pmfarma-atorres-covid1/
IM Farmacias. Entrevista. Setembre 2020. “Se dispone de una farmacia superdotada”.
https://www.imfarmacias.es/noticia/21537/se-dispone-de-una-farmaciasuperdotada.html
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CORONAVIRUS (Covid-19) OCTUBRE
28. Serveis a les farmàcies: test de COVID-19 i vacunació de la grip
COPE Catalunya i Andorra. La Linterna. 19/10/2020. “¿Por qué no se hacen PCR
automuestra ni se vacuna contra la gripe en las farmacias?”.
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linternacope-catalunya-i-andorra/noticias/per-que-fan-pcr-automostra-vacuna-contra-griples-farmacies-20201019_951657
VilaWeb. 19/10/2020. “Antoni Torres: ‘Amb les proves d’antígens s’ha avançat molt,
però cal fer un pas més’”. https://www.vilaweb.cat/noticies/antoni-torres-caldemostrar-que-els-tests-dantigens-son-igual-de-fiables-en-les-personesasimptomatiques/
El Matí de Catalunya Ràdio. 26/10/2020. Minut 1.40.

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunyaradio-d11-a-12-h-26102020/audio/1082551/
Catalunya migdia. 26/10/2020. Minut 4.00.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14a-15-h-26102020/audio/1082574/
Cope Catalunya i Andorra. 28/10/2020
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linternacope-catalunya-i-andorra/noticias/els-farmaceutics-sofereixen-descongestionarprimaria-vacunant-fent-testos-20201028_969286

CORONAVIRUS (Covid-19) NOVEMBRE
29. Test de COVID-19 a les farmàcies catalanes
NIUS. “Las farmacias venderán los test de autodiagnóstico de covid por 25 euros y solo
con receta médica”. 16/11/2020. Las farmacias venderán los test autodiagnóstico por
25 euros y solo con receta médica - NIUS (niusdiario.es)
RAC.1. “Les farmàcies vendran testos de covid amb recepta mèdica”. 14/11/2020
https://www.rac1.cat/info-rac1/20201114/49441252885/farmacies-testos-serologicsproves-coronavirus-covid.html
Cope Catalunya i Andorra. “Les farmàcies reclamen poder vendre els test de detecció
del coronavirus”. 06/11/2020
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/migdiacope-catalunya-i-andorra/noticias/les-farmacies-reclamen-poder-vendre-els-testsdeteccio-del-coronavirus-20201106_984667

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC

Cope Catalunya i Andorra. Linterna. 25/11/2020
https://copecdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/4/4/1606321697944.mp3?download
Catalunya Ràdio. El Matí. 16/11/2020. Minut 12.30
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-decatalunya-radio-de-8-a-9-h-16112020/audio/1084632/
Ràdio 4. Informatius. 24/11/2020.
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/9/9/1606216646399.mp3
Ràdio 4. Economix. 16/11/2020. Minut 11.00
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SECONIX/mp3/2/2/1605515657222.mp3
Antena 3. Informatius 04/12/2020. Minut 11.45

https://www.atresplayer.com/antena3/noticias/noticias-2/noviembre-2020/1711-20-espana-registra-el-maximo-de-muertes-diario-por-coronavirus-en-lasegunda-ola_5fb409f07ed1a8bd77d99ee8/
CORONAVIRUS (Covid-19) DESEMBRE
30. Venda online
RAC.1. “Els farmacèutics rebutgen la venda per internet, encara que en tinguessin el
monopoli”. 03/12/2020.
https://www.rac1.cat/societat/20201203/49848465801/farmacia-per-nternetmedicaments-amazon-vendafarmacs.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=rac1_societat
30. Test d’autodiagnòstic a les farmàcies
COPE. Herrera Cope Catalunya i Andorra. “Ja podem comprar els test ràpid de Covid19 a les farmàcies”. Entrevista a A. Torres, president de la FEFAC. 03/12/2020
https://www.rac1.cat/societat/20201203/49848465801/farmacia-per-nternetmedicaments-amazon-vendafarmacs.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=rac1_societat
COPE. La Linterna de la Cope Catalunnya i Andorra. “Ja podem comprar els test ràpids
de la Covid-19 a les farmàcies? 09/12/2020
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-acope-catalunya-i-andorra/audios/podem-comprar-els-tests-rapids-covid-19-lesfarmacies-20201209_1299440
COPE. La Linterna de la Cope Catalunya i Andorra. “El barri de les Corts a BCN fa el pla
pilot dels test de saliva per detectar la Covid-19”. 21/12/2020
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linternacope-catalunya-i-andorra/noticias/barri-les-corts-bcn-pla-pilot-dels-test-saliva-perdetectar-covid-19-20201221_1056803
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30. Presència de les dones a les farmàcies
Onda Cero.Lideratges. 10/12/2020. A la tertúlia parlen amb Marina Oriol, farmacèutica i
secretària de FEFAC, i amb Carme Hernández, farmacèutica a Benissanet.

Lideratges, la presencia femenina a les empreses de l’IBEX35 | Onda Cero Radio
31. Taxa rosa.
UPF Ràdio. 7 Pecats Capitals. Desembre 2020. https://www.ivoox.com/7-pecatscapitals-8211-el-color-rosa-surt-audios-mp3_rf_62240830_1.html
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Roda de premsa telemàtica
ENQUESTA FEFAC COVID-19: “L’afectació de la covid-19 en la farmàcia comunitària”
El 26 de maig, la FEFAC va organitzar una roda de premsa telemàtica per explicar als
mitjans professionals i generalistes, els resultats de l’enquesta realitzada per la FEFAC a
titulars d’oficina de farmàcia de Catalunya. L’objectiu és estudiar l’impacte i afectació
de la covid-19 en les oficines de farmàcia, amb l’objectiu de plantejar propostes de
millora en el futur. La roda de premsa va comptar amb la participació de 25 periodistes.
EL FARMACÉUTICO. “Más del 80% de las farmacias catalanas han aconsejado a
personas que manifestaban síntomas de la covid-19”. 26/05/2020:
http://elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-farmaceutica/item/10914mas-del-80-de-las-farmacias-catalanas-han-aconsejado-a-personas-quemanifestaban-sintomas-de-la-covid-19#.Xs5Lf2gzZPZ
IM FARMACIAS. “Más del 80% de las farmacias catalanas aconsejaron a personas con
síntomas de la covid-19”. 26/05/2020: https://www.imfarmacias.es/noticia/20746/masdel-80-de-las-farmacias-catalanas-aconsejaron-a-personas-con-si
CORREO FARMACÉUTICO. “Más del 80% de las farmacias de Cataluña ha atendido a
pacientes Covid-19” 26/05/2020:
https://www.diariomedico.com/farmacia/comunitaria/mas-del-80-de-farmacias-decataluna-ha-atendido-pacientes-covid-19.html
REVISTA ACOFAR. “Más del 80% de las farmacias han aconsejado sobre la covid-19 a
pacientes que no podían acceder al sistema de salud” 26/05/2020:
https://revistaacofar.com/actualidad/noticias/mas-del-80-de-las-farmacias-hanaconsejado-sobre-la-covid-19-a-pacientes-que-no-podian-acceder-al-sistema-desalud/
PM FARMA “Más del 80% de las farmacias han aconsejado a personas que
manifestaban síntomas de la covid-19 que no habían podido acceder al sistema de
salud”. 05/06/2020. http://www.pmfarma.es/noticias/28643-mas-del-80-de-lasfarmacias-han-aconsejado-a-personas-que-manifestaban-sintomas-de-la-covid-19que-no-habian-podido-acceder-al-sistema-de-s.html
FARMANATUR. “El 75% de los farmacéuticos catalanes considera que la crisis de la
covid-19 ha reforzado el papel de la farmacia”. Nº 53. 2020.
https://es.calameo.com/read/003032842ca33cbbf71e5
EUROPA PRESS: “Más de un 80% de las farmacias catalanas atienden a pacientes con
síntomas”. 26/05/2020: https://www.europapress.es/catalunya/noticia-mas-80farmacias-catalanas-atienden-pacientes-sintomas-20200526120708.html
EFE (La Vanguardia). “El 80% de las farmacias catalanas ha orientado sobre covid pese
al casi col·lapso” 26/05/2020:
https://www.lavanguardia.com/vida/20200526/481417118455/el-80-de-farmaciascatalanas-ha-orientado-sobre-covid-pese-al-casi-colapso.html
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LA VANGUARDIA. “Un 80% de los farmacéuticos, asesores de Covid”. 27/05/2020:
http://www.aproafa.com/contents/pdfs/Un80delosfarmacuticosasesoresdeCovid.pdf
EL PERIÓDICO. “El 80% de las farmacias catalanas ha orientado sobre covid pese al
“casi colapso” 26/05/2020: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200526/80farmacias-catalanas-ha-orientado-coronavirus-pese-casi-colapso-7975676
EL MUNDO. “El casi colapso en las farmacias no impide que la mayoría asesore a
personas con síntomas de Covid-19”. 26/05/2020:
https://www.elmundo.es/cataluna/2020/05/26/5ecd0a7521efa023768b4707.html
VOZPÓPULI. “Más de un 80% de las farmacias catalanas atienden a pacientes con
síntomas de coronavirus”. 26/05/2020:
https://www.vozpopuli.com/elliberal/sanidad/farmacias-catalanas-atiendenpacientes-sintomas_0_1358564574.html
20 MINUTOS. “Más de un 80% de las farmacias catalanas atienden a pacientes con
síntomas de Covid-19”. 26/05/2020: https://www.20minutos.es/noticia/4270760/0/masde-un-80-de-las-farmacias-catalanas-atienden-a-pacientes-con-sintomas-de-covid-19/
EL PUNT AVUI. “El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de Covid-19
que no havien pogut accedir als serveis de salut”. 26/05/2020:
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1796112-el-80-de-les-farmacieshan-ates-persones-amb-simptomes-de-covid-19-que-no-havien-pogut-accedir-alsserveis-de-salut.html
REGIÓ 7 /ACN “ El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de Covid19”. 26/05/2020: https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/05/27/80farmacies-han-ates-persones/613848.html
EL 9 NOU.CAT/ACN “El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de
Covid-19 que no havien pogut accedir als serveis de salut”. 26/05/2020:
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2020/05/27/80-farmacies-hanates-persones/613848.html
DIARI DE TARRAGONA. “Más de un 80% de las farmacias catalanas atienden a
pacientes con síntomas de Covid-19”. 26/05/2020:
https://www.diaridetarragona.com/catalunya/Mas-de-un-80-de-las-farmaciascatalanas-atienden-a-pacientes-con-sintomas-de-Covid-19-20200526-0030.html
DIARI DE BARCELONA/ACN. “El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes
de Covid-19 que no havien pogut accedir als serveis de salut”. 26/05/2020:
https://www.diaridebarcelona.cat/w/farmacies-catalanes-crisi-sanitaria?redirect=%2F
DIARI DE GIRONA/ACN. “El 80 de les farmàcies ha atès persones amb símptomes de
Covid-19. 26/05/2020: https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/05/27/80farmacies-han-ates-persones/1045195.html
EIX DIARI / ACN. “El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de covid19 que no havien pogut accedir als serveis de salut. 20/05/2020:
https://www.eixdiari.cat/societat/doc/89004/el-80-de-les-farmacies-han-ates-personesamb-simptomes-de-covid-19-que-no-havien-pogut-accedir-als-s.html
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SETMANARI L’EBRE /ACN. “El 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes
de covid-19 que no havien pogut accedir als serveis de salut. 26/05/2020:
https://www.setmanarilebre.cat/noticia/117669/el-80-de-les-farmacies-han-atespersones-amb-simptomes-de-covid-19-que-no-havien-pogut-acc
EMPORDA.INFO “eL 80% de les farmàcies han atès persones amb símptomes de covid19 que no havien pogut accedir als serveis de salut”. 26/05/2020:
https://www.emporda.info/catalunya/2020/05/26/80-farmacies-han-atespersones/466388.html
EL ECONOMISTA. “El 80% de las farmacias catalanas atendió a personas con síntomas
de covid por el colapso sanitario”. 26/05/2020:
https://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/10565607/05/20/El-80-de-lasfarmacias-atendio-a-personas-con-sintomas-de-covid-por-el-colapso-sanitario.html
CRÒNICA GLOBAL. “Las farmacias catalanas actúan de ‘cortaguegos’ de la
saturación en hospitales durante la pandèmia” 26/05/2020:
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/farmacias-cortafuegos-saturacionhospitales_351456_102.html
TV3. Planta Baixa. 26/05/2020:
https://twitter.com/plantabaixatv3/status/1265217583244095488
TV1 Catalunya. Informatius. 26/05/2020:
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1265282646055292930
Betevé. ”Més del 80% de les farmàcies ha atès pacients amb símptomes de covid-19”.
26/05/2020: https://beteve.cat/societat/80-per-cent-farmacies-ates-pacients-senseacces-sistema-sanitari-coronavirus/
COPE. “Más de un 80% de las farmacias catalanas atienden a pacientes con
síntomas”. 26/05/2020:
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/coronavirus--mas-las-farmaciascatalanas-atienden-pacientes-con-sintomas-20200526_735977
COPE. “Un 80% de las farmacias catalanas ha atendido a pacientes con síntomas de
coronavirus” 26/05/2020: https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelonaprovincia/barcelona/noticias/las-farmacias-catalanas-atendido-pacientes-consintomas-coronavirus-20200526_736175
RAC 1. Notícies. 26/05/2020. Minut. 3.00: https://www.ivoox.com/rac-1-noticies-26-052020-minut-3-00-audios-mp3_rf_51508190_1.html
ONDA CERO. Notícies. 26/05/2020: https://www.ivoox.com/podcast-apariciones-fefacemisoras-radio_sq_f1450102_1.html
RADIO 4 En directe. 27/05/2020. Minut 15.55: https://www.ivoox.com/podcastapariciones-fefac-emisoras-radio_sq_f1450102_1.html
COPE Herrera a Cope Cataluña i Andorra. 28/05/2020. Minut 29.25:
https://www.ivoox.com/cope-herrera-a-cope-cataluna-i-andorra-minut-audiosmp3_rf_51550915_1.html
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COPE La Linterna COPE Catalunya i Andorra. 16/07/2020. “¿Es perjudicial llevar
mascarilla más de 12 horas al día?”.
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linternacope-catalunya-i-andorra/noticias/perjudicial-uso-mascarilla-horas-dia20200714_814876
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
‘Frena el sol, frena el lupus’
Rellançament de la campanya Frena el sol, frena el
lupus a Cantàbria, Sevilla, Granada, Jaén, Murcia,
Astúries, Aragón i Balears durant el primer trimestre
de 2020 (gener, febrer i març).
Situació d’emergència Covid-19. Informació per a
pacients “Dispensació de medicaments amb
cloroquina o hidroxicloroquina.

Es manté amb ISDIN i s’han mantingut reunions amb FEDIFAR pequè es pugui afegir tota
la distribució al projecte. La decisió està pendent de resolució.












Aragó: 105
Astúries: 47
Balears: 71
Catalunya: 222
Cantàbria: 55
Madrid: 108
Granada: 12
Jaén: 24
Murcia: 52
Pontevedra: 35
Sevilla: 89

FEFAC i Oncolliga posen en marxa una campanya de salut sobre el càncer de pròstata
a les farmàcies.
Oncolliga i la Federació
d’Associacions de Farmàcies
de Catalunya (FEFAC) inicien
el 19 de juny una campanya
sobre el càncer de pròstata
a les farmàcies catalanes. Els
farmacèutics distribuiran
tríptics informatius sobre el
càncer de pròstata,
patrocinats pel laboratori
farmacèutic Janssen i amb la
col·laboració d’Alliance Healthcare.
FEFAC i Oncolliga posen en marxa una campanya de Salut sobre el càncer de mama.
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La FEFAC ajuda a difondre la campanya de la Fundació Pasqual Maragall per la recerca
per la prevenció i detecció precoç de l’Alzheimer

La FEFAC ajuda a difondre entre les
farmàcies la campanya “Comerç
Inoblidable” de la Fundació Pasqual
Maragall. Ho fa a través de
l’enviament d’una carta i un fulletó
a totes les farmàcies, gràcies a la
col·laboració d’Alliance
Healthcare. També a través del
canal online, publicant una notícia
a la web de l’empresarial, enviant
la informació als socis a través de la
newsletter i fent difusió en xarxes
socials.

La FEFAC anima a les farmàcies a col·laborar amb la lotería digital solidària de Nadal
de la Fundació Pasqual Maragall
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La FEFAC anima a les farmàcies a col·laborar amb la Loteria Solidària de Nadal de
Farmamundi
La FEFAC anima a les farmàcies a col·laborar amb la Loteria Solidària de Nadal de
Farmamundi. Les farmàcies interessades en vendre la Loteria poden demanar els
talonaris seguint les instruccions de Farmamundi.

La FEFAC anima a les farmàcies a sumar-se a la ventda de mascaretes solidàries de la
Fundación Vicente Ferrer
Des de l’empresarial animem a totes les farmàcies a sumar-se a la venda de mascaretes
solidàries de la Fundación Vicente Ferrer, l’ONG de desenvolupament compromesa
amb el procés de transformació d’una de les zones més pobres i necessitades de la
India, en els estats d’Andra Pradesh i Telangana.
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III.

Ser més útils als socis - SERVEIS

1. CONVENI COL·LECTIU
Les empresarials de la FEFAC negocien els convenis col·lectius d’oficines de farmàcia
amb els sindicats i les associacions professionals. D’una banda el de la província de
Barcelona i d’altra, l’interprovincial. A l’hora de negociar, FEFAC consulta als socis
sobre quines millores introduirien en el següent conveni, de manera que es tenen en
compte les necessitats dels titulars de farmàcia. A més, organitza reunions per explicar
les novetats dels convenis signats. De la negociació del conveni col·lectiu es
beneficien tots els titulars d’oficina de farmàcia, independent de si són socis o no, però
per dur a terme les negociacions cal tenir el suport del major nombre de farmacèutics.

-

Conveni col·lectiu
https://fefac.cat/empresarial/serveis/serveis-conveni-collectiu/

2. ASSESSORAMENT
L’empresarial ofereix als seus socis assessorament sobre qüestions que afecten la gestió
de l’oficina de farmàcia: Perulles & Moya (laboral), Buxaderas (fiscal), ARCO (legal), TRES
60 Consultores (Tics i protecció de dades), AMC (botigues online), FEFAC (subvencions).
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 Gener 2020. Perulles & Moya. Quin és el calendari de festes laborals a Catalunya
aquest 2020?
 Gener 2020. Amc Gestión Personalizada. Disponible l’Excel per a l’elaboració del
calendari anual
 Febrer 2020. FEFAC Subvencions. Justificació de la concessió de les subvencions
per al suport en el procés de transformació digital de les empreses: fins el 31 de
març de 2020.
 Febrer 2020. Perulles & Moya. Mesures urgents per a la garantia de la igualtat de
tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.
 Febrer 2020. Buxaderas. Tenen obligació les empreses de facilitar-nos la
informació necessària per presentar el model 347?.
 Març 2020. Perulles & Moya. Nota informativa en relació a la convocatòria de
vaga general del dia 8 de març.
 Març 2020. Perulles & Moya. Circular laboral Covid-19. Implicacions laborals per
l’empresa (I i II).
 Març 2020. ARCO. Circular. Informació urgent sobre mesures relatives a la Covid19.
 Març 2020. Perulles & Moya. Circular laboral Covid-19. Estat d’alarma en tot el
territori espanyol. Mesures de contenció del risc d’expansió i contagi del
coronavirus.
 Març 2020. Perulles & Moya. Circular laboral Covid-19. Procés de tramitació de
les baixes mèdiques.
 Març 2020. Perulles & Moya. Circular laboral Covid-19. Ertes, suspensions de
contractes i reducció de jornada.
 Març 2020. Perulles & Moya. Circular laboral Covid-19. Mesures per als autònoms
en matèria laboral i de la seguretat social.
 Març 2020. FEFAC Subvencions. Aplaçades les justificacions dels ajuts del CCAM
2019
 Març 2020. ARCO. Circular. Afecta a la farmàcia l’ordre ministerial sobre el deure
de comunicació d’estocs (mascaretes i gels) a Sanitat?
 Març 2020. Perulles & Moya. Mesures de distància entre treballadors i usuaris amb
els quals interactuen.
 Març 2020. Duran Sindreu. Informació sobre protecció de dades personals i la
Covid-19 per a les farmàcies comunitàries.
 Març 2020. ARCO. Nota. Responsabilitat de l’oficina de farmàcia davant de la
seva funció d’adquisició i dispensació de productes sanitaris.
 Abril 2020. Perulles & Moya. Moratòria en el pagament de quotes de la seguretat
social i ajornament de deutes amb la seguretat social.
 Abril 2020. FEFAC Subvencions. Informació sobre justificació dels ajuts, que han
estat ajornat per la crisi del Covid-19.
 Abril 20202. Perulles & Moya. Circular laboral. Noves mesures laborals incloses en
el nou Reial Decret llei 15/2020
 Abril 2020. FEFAC Subvencions. Subvencions CCAM 2020 per a les farmàcies
 Maig 2020. Perulles & Moya. Circular laboral. Covid-19. Pla per a la “transició cap
a la nova normalitat”.
 Maig 2020. FEFAC Subvencions. El termini de justificació dels ajuts del CCAM
finalitza el 29 de maig.
 Maig 2020. ARCO. Puc fer servir Whatsapp com a canal de venda a la farmàcia?
 Juny 2020. Buxaderas Advocats. Novetats en matèria tributària que poden
afectar a les oficines de farmàcia.
 Juliol. Perulles & Moya. Cirular laboral sobre mesures de prevenció de la covid-19
en l’àmbit laboral: obligacions empresarials, infraccions i sancions.
 Juliol 2020. FEFAC Subvencions. Ajut extraordinari per al manteniment de
l’ocupació en microempreses treballadores autònomes.
 Juliol 2020. FEFAC Subvencions. Subvencions CCAM. Resolució provisional.
 Octubre. Perulles & Moya. FAQ’S COVID: Tornada a l’escola, baixes covid i
pròrroga Plan Me Cuida.
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 Octubre. Perulles & Moya. Circular laboral sobre els ERTES COVID-19: pròrroga fins
al 31 de gener de 2021.
 Novembre. FEFAC Subvencions. Programa TICCámaras de la Cámara de
Comercio de España.
 Novembre. Perulles & Moya. Calendari de festes laborals i locals a Catalunya
per a l’any 2021
 Desembre. FEFAC Subvencions. Últims dies per realitzar el registre d’accés als
ajuts per a autònoms.

3. BORSA DE TREBALL
 Borsa de Treball: A través de la col·laboració amb Infojobs de manera gratuïta.
Els farmacèutics i auxiliars poden enviar CV i passen a formar part de la borsa de
treball de la FEFAC. La FEFAC fa arribar el CV a les farmàcies interessades.
Les farmàcies que necessiten personal es posen en contacte amb la FEFAC per
trobar el candidat ideal.
o 7 de cada 10 farmàcies troben personal.
o 55% de les sol·licituds per trobar farmacèutic cobertes
o 87% de les sol·licituds per trobar auxiliar cobertes
o 1.350 e-mails enviats durant 2019 (entre l’1 de gener i el 7 de desembre)
https://fefac.cat/empresarial/borsa-de-treball-fefac/
 Suport a la borsa de treball amb Marlex:
https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2020/10/MARLEXRECRUITING.pdf
 Anuncis a Infojobs:
https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2020/10/Fitxa-web-infojobs1.pdf
 Borsa d’emergència: Es crea amb la situació d’emergència de la Covid-19 per
reforçar l’emergència sanitària per coronavirus.
o 100 e-mails enviats entre març i juny de 2020
o 73 farmàcies van demanar currículums durant l’emergència sanitària
https://fefac.cat/empresarial/borsa-de-treball-fefac/
 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.
(Durant els mesos de confinament queda aturaada). A principis de juny de 2020
es reactiva la Formació Dual, oferint currículums a les farmàcies d’alumnes que
estaven pendents abans de la crisi de la Covid-19. La reactivació continua als
mesos de setembre i octubre de 2020.
https://fefac.cat/empresarial/busques-personal-en-modalitat-fp-dual/

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC

4. CONFERÈNCIES I FORMACIÓ
FEFAC FORMACIÓ
 Cursos PRESENCIALS amb Benvist Bcn
(CANCEL·LAT PER LA CRISI DE LA COVID-19)
Taller d’aparadorisme primaveral
(FEFAC I BENVISTBCN by Anna Roser).
26 de març
 Cursos ONLINE AMB Benvist Bcn
Taller d’aparadors de tardor
(FEFAC I BENVISTBCN by Anna Roser)
 Cursos ONLINE AMB Benvist Bcn
Taller d’aparadors de Nadal
(FEFAC I BENVISTBCN by Anna Roser)
 Cursos ONLINE (fefac.foxizecloud.com)
L’empresarial llança FEFAC Formació, plataforma de cursos online per a socis.
-

Seguretat i privacitat tecnològiques (febrer-març)
Parlar en públic (febrero-març)
Runions eficaces (maig)
Cómo negociar de forma eficiente (juny)
Actuar orientado hacia el consumidor y la innovación (juny)
Desarrolla la creatividad de tu equipo (juliol)
Gestión de conflictos (juliol)
Gestión de equipos y talento (agost)
Gestión de tiempo y de tareas (agost)
Trabajo en red (setembre)
Aprende a dar feedback (setembre)
Inspirar y capacitar a los demás (octubre)
Introducción a las metodologías ágiles (octubre)

JORNADES







ODS i farmàcia FEFAC - PIMEC. 25 de febrer. Barcelona.
Jornada PIMEC “Com a empesa, ¿puc contribuir als ODS?”. 4 de març. Manresa.
Webinar Marlex amb Àlex Rovira. 11 de novembre.
Jornada laboral online sobre COVID-19 de Perulles & Moya i FEFAC.
Jornada del sector farmàcies d’ESCURA I FEFAC. 25 de novembre.
6th Beauty Innovation Days (26 al 29 de gener 2021). Inscripció gratuïta socis.

CURSOS AMB COL·LABORADORS
 PIMEC
Els socis realitzen els cursos a preu de soci PIMEC per pertànyer a la FEFAC.
 ISMET
La FEFAC arriba a un acord amb l’Escola ISMET per facilitar als socis l’accés a
cursos formatius sobre teràpies naturals amb descomptes especials. També
facilita als socis informació sobre els webinars gratuïts d’Ismet.
 CORREO FARMACÉUTICO
Jornada online de Gestió de la Cronicitat des de la farmàcia. 14 de setembre.
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CERTIFICACIÓ FEFAC
 FEFAC y PIME Coneixement impartirán un programa formatiu per a farmacèutics
certificat per TÜV Rheinland Academy & LC.
TÜV Rheinland Academy & LC a Espanya i PIME Coneixement (Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya), en representació de la FEFAC (Federació
dAssociacions de Farmàcies de Catalunya) han signat un acord de
col·laboració. L’objectiu és certificar les competències professionals adquirides
a través de la impartició d’un programa formatiu impartit per PIME
Coneixement i la FEFAC.

5. ACORDS AMB PROVEÏDORS DE PRODUCTES I SERVEIS
Consultories
-

ASSERTIS
Consultoria integral d’empreses
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2020/10/Fitxaweb_Assertis_FEFAC-2020-21-ert.pdf

-

B+V TALLER ARQUITECTURA
Consultoria en espais
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogo-bvarquitectura.pdf

Finançament i assegurances
-

LA CAIXA
Entitat bancària
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/10/FDFarmaceuticos-CAT-hasta-31-12-2019.pdf

-

SEGURCAIXA CIBERRIESGOS
SegurCaixa Adeslas
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wpcontent/uploads/2019/05/Presentaci%C3%B3-CIBERRIESGOS.pdf

Serveis mèdics i prevenció de riscos laborals
-

GESEME
Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogogeseme.pdf
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Estudis de mercat
-

MERCADINÀMICA (Només Barcelona)
Investigació de mercats. Especialistes en observació del punt de venda
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2020/10/MERCADINAMICA-FITXA.pdf

Disseny, màrqueting, publicitat i comunicació
-

KAMINSKY (Només Barcelona)
Disseny, publicitat i comunicació
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wpcontent/uploads/2019/02/catalogo_kaminsky_2015.pdf

-

TOTAROMA (Només Barcelona)
Empresa especialista en màrqueting olfactiu aromatitzant espais
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2020/05/TOTAROMAfinal-scaled.jpg

Aplicacions mòbil (app)
-

INFOAVISOS
Empresa especialitzada en desenvolupament d’aplicacions (app)
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogoinfoavisos-app_fefac.pdf

Mystery Shopper
-

KAMINSKY (Només Barcelona)
Comprador misteriós.
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogomystery.pdf

Subministraments
-

FACTOR ENERGÍA
Comercialitzadora elèctrica
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wpcontent/uploads/2020/10/mailing_colaboracio_fefac_factorenergia.jpg

-

FLUIDSA
Realització i muntatge d’instal·lacions, reformes, ampliacions i manteniments de
climatització, calefacció, ventilació, electricitat, cablejat i telecomunicacions.
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2020/06/Fluidsafarmacies.pdf

-

TODO OFICINA (només BARCELONA)
Subministrament integral de material d’oficina
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wpcontent/uploads/2019/02/catalogo_web_todooficina_2017.pdf
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Neteja, recollida i gestió de residus
-

PG RESIDUS
Empresa especialitzada en gestió de residus sanitaris produïts en centres de
salut
Fixa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogo-pgresidus-sanitaris.pdf

-

VIPER-LIMP (Només BARCELONA)
Empresa de neteja.
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogoafb_viperlimp_20161.pdf

Sistemes de control d’accés
-

CUCORENT
Sistemes de control d’accessos i presència
Fixa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/Cucorent2019.pdf

Portes automàtiques
-

UP3 Portes automàtiques
Portes automàtiques i tancaments comercials
Fixa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/06/Fitxaweb_2019_.jpg

Màquines de cobrament
-

BRIN GROUP
Especialista en gestió i salvaguarda d’efectiu en el negoci
Fitxa Brin: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2020/04/OFERTAGROUP-BRIN-FEFAC.pdf
Fitxa Inlane: https://fefac.cat/empresarial/wpcontent/uploads/2020/09/promocio-inlane-FEFAC-1brin.pdf

Mampares i pantalles de protecció
-

ZEROCATORZE
Serveis integrals de retolació y serigrafia
Fitxa de mampares: https://fefac.cat/empresarial/wpcontent/uploads/2020/04/Fitxa-web-mampares.pdf
Fitxa de pantalles: https://fefac.cat/empresarial/descompte-pantalles-controltemperatura-disp-zerocatorze/

Vestuari per a professionals
-

UNIFORMES I LOGOS BCN
Empresa dedicada a uniformar empreses de tots els sectors laborals
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Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/Ficha-webbcn-logos.pdf

Art i decoració
-

GALERIES D’ART SALA PARÉS
Quadres i obra gràfica d’artistes
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogosala-pares.pdf

PIMEC
-

FEFAC és soci de PIMEC i, per tant, els socis de la FEFAC poden beneficiar-se
dels avantatges que ofereix PIMEC per:
o DINAMITZAR EL NEGOCI
o RESERVAR PÀRQUING AMB APARCA&GO
o OBTENIR DESCOMPTES EN TARIFES ELÈCTRIQUES AMB FACTORENERGIA
o GESTIONAR TAXIS AMB HAIL
o ESTALVIAR EN LA FACTURA DE LA LLUM AMB ENDESA
o OBTENIR DESCOMPTES EN COMBUSTIBLE I VIAT AMB SOLRED
o GAUDIR DE PROMOCIONS DE SEIENT PREFERENT A VUELING
o DISPOSAR DE SERVEIS DE MÀRQUEGINT AMB INFORMA
o ACCEDIR A SERVEIS DE CONSTRUCCIÓ AMB CONSTRUNEXT
o GESTIONAR DESCOMPTES I AVANTATGES AMB BARCELONA PREMIUM
o BENEFICIAR-SE DE SERVEIS DE RÈNTING AMB NORTHGATE
o TENIR SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA AMB SALICRU
o PAGAR ELS PROVEÏDORS AMB EL QUE DEUEN ELS CLIENTS AMB DEUDAE
o SUSCRIURE’S A LA VANGUARDIA GRATIS DURANT 60 DIES
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/02/catalogopimec.pdf

Altres avantatges
-

INMUNOTEK
Laboratori farmacèutic que desenvolupa, fabrica i comercialitza productes en
el camp de l’al·lèrgia i la immunologia.
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/inmunotek-vacunes-gir-bancari-30-dies/

Observatori de Preus
http://fefac.cat/empresarial/serveis/observatori-preus-3-2-2-2-2-2/
Els socis de l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB) 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 i que els socis puguin anar fent els comentaris
que creguin convenients per millorar la informació que ens facilita Mercadinamica.
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6. EINES DIGITALS PER A LA FARMÀCIA
Vols optimitzar els preus de la teva farmàcia de forma fàcil i àgil?
-

Pharmacy Price Analytics d’IQVIA
425+iva/any (PVP general 500 + iva/any)
Accés a la plataforma Pharmacy Pricie Analytics d’IQVIA, que permet la gestió
de preus. Ajuda a entendre els preus, rangs i imports més freqüents en el mercat
farmacèutic, proporcionant valor per a la presa de decisions estratègiques.
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/pharmacy-price-analytics-socios-fefac/

-

Observatori de preus (Només Barcelona)
Servei gratuït
Bases de dades per conèixer i comprar els preus de productes de
parafarmàcia a diferents punts de venda que no són farmàcies.
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/serveis/observatori-preus-3-2-2-2-2-2/

Elabora el teu calendari anual
-

AMC Gestión Personalizada
30 euros
Document Excel per elaborar el calendari anual. Suport tècnic inclòs
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/disponible-lexcel-per-a-lelaboracio-delcalendari-anual-2020/

Necessites elaborar la teva facturació i el compliment de les teves
obligacions tributàries?
-

PIMEC Facturafy
Gratis
Accés a la plataforma digital PIMEC Facturafy per gestionar online la facturació
Fitxa: https://fefac.cat/empresarial/programa-facturacio-petites-empresesautonoms/

7. NEWSLETTER DIÀRIA DE NOTÍCIES
http://bit.do/noticiesfefac

Fefac envia una newsletter diària de notícies, un servei bàsic per a tot associat per rebre
les novetats de l’empresarial i el sector farmacèutic a la seva bústia. Des del
Departament de Comunicació de l’empresarial es fa un gran esforç per analitzar,
interpretar i sintetitzar l’allau d’informació, normativa sanitària, laboral i econòmica, així
com les informacions de caràcter tècnic per facilitar el dia a dia dels professionals, a
partir de les informacions procedents de diferents fonts. Totes aquestes informacions es
van publicant a la secció d’actualitat de la web.







Novetats del conveni col·lectiu
Borsa de treball
Conferències i formació
Nous proveïdors
Descomptes
Assessorament legal, fiscal i laboral
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Subvencions
Sanitat i Política sanitària
Estudis i informes
Eines digitals per a la farmàcia
Gestió de la farmàcia
Recull de premsa
Professió
I molt més.

8. AGENDA
http://fefac.cat/empresarial/esdeveniments/
A la secció “Agenda” de la web de la FEFAC el soci disposa d’un calendari mensual
amb les dates més importants de:
 Reunions de la Junta Directiva FEFAC
 Reunions de comissions de treball FEFAC
 Reunions i sessions de treball
 Reunions amb proveïdors
 Reunions Formació
 Reunions amb l’Administració
 Reunions conveni col·lectiu
 Sessions i jornades destacades del sector
 Conferències i Formació
 Actes FEFAC i presidència

9. ATENCIÓ PROPERA





Atenció propera, personalitzada i individualitzada (dilluns – div. de 9 a 20 h.).
Visita’ns al Carrer Casanova, 84 de Barcelona
Truca’ns per telèfon al 933 23 24 22
Envia’ns un e-mail a fefac@fefac.cat

 Des de l’1 de gener de 2020, cada província disposa d’un prefix telefònic
propi per trucar a la FEFAC. 209 trucades ateses durant el primer trimestre.
BCN: 933 23 24 22 / GI.: 872550580 / TARRAG.: 877991610 / LLEIDA: 873400613
 Durant la crisi sanitària de la Covid-19, la FEFAC va mantenir l’atenció al soci de
dilluns a divendres de 9 a 20 h. des de casa.

10. OPINIÓ I PARTICIPACIÓ: El semàfor del soci 2020
http://fefac.cat/empresarial/category/semafor-soci/

Què et preocupa? Opina, participa, no estàs sol.
-

Comenta les notícies i proposa temes
Participa en les enquestes de FEFAC
Fes-nos arribar les teves denúncies per la secció El Semàfor del Soci
Envia’ns propostes de millora
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El semàfor del soci és una secció on posem un color verd, ambre o vermell a iniciatives,
entitats, laboratoris, personalitats, etc. que hagin realitzat alguna acció que ens sembli
més o menys encertada. Els semàfors es realitzen en base a propostes dels associats.
 Gener 2020. SEMÀFOR VERMELL a Pharmaturca per vendre online medicaments
subjectes a prescripció mèdica.
 Març 2020. SEMÀFOR VERD a Dentaid per les mesures preventives d’higiene bucal
per protegir-nos de la Covid-19.
 Març 2020. SEMÀFOR VERD a Alliance Healthcare per reconèixer la tasca dels
farmacèutics durant la crisi de la Covid-19.
 Març 2020. SEMÀFOR VERD a ISDIN per donar les gràcies als farmacèutics durant
la Covid-19.
 Març 2020. SEMÀFOR VERD a Fedefarma per reconèixer la tasca de farmacèutics
i farmacèutiques durant la Covid-19.
 Maig 2020. SEMÀFOR VERMELL. Fefac demana a l’Ajuntament de Sabadell que
“reconsideri” el missatge dels seus avisos sobre mascaretes.
 Maig 2020. SEMÀFOR VERD a Farmamundi pel seu agraïment a tot el sector.
 Maig 2020. SEMÀFOR VERD a Fedefarma per facilitar l’accés a la formació a totes
les farmàcies, siguin o no sòcies de la cooperativa.
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