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VALOR SOCIAL 
I SOLIDARI
El vessant social i solidari ens mostra com 
el que realment som, un col·lectiu  
compromès amb la salut de les persones

Són quatre els pilars sobre 
els quals s'assenta l'estra-
tègia de la FEFAC. Valors 
que ens defineixen i que 
mouen totes les nostres 

accions. En primer lloc, el valor 
estratègic de la farmàcia pel sistema 
sanitari, ja que la farmàcia és una 
peça clau. En segon lloc, el valor pro-
fessional dels farmacèutics, perquè 
la seva tasca suma en benefici del 
pacient. En tercer lloc, el valor em-
presarial i econòmic. Entenem que 
el futur ha de ser solvent i sostenible 
i l'atenció farmacèutica, òptima. En 
quart i últim lloc, un dels valors més 
importants, el valor social i solidari 
de la farmàcia, al qual dediquem 
aquest número de juliol.  
 
El paper de la farmàcia sobrepassa 
el paper sanitari. Des de la FEFAC 
hem creat la Fundació de Farmàcies 
de Catalunya, la funció més social 
de la farmàcia, per canalitzar tots els 
projectes de Responsabilitat Social 
Corporativa que desenvolupa, i per 
potenciar el vessant social i solidari 
de la farmàcia, ja que entenem que 
ens mostra com el que realment 
som els farmacèutics, un col·lectiu 
compromès amb la salut de les 
persones. En aquest número de la 
revista, el president de FEFAC i de 
la Fundació explica els objectius 
d'aquesta entitat, tot destacant 
un dels projectes amb més enver-
gadura, el ja conegut Frena el sol, 
Frena el Lupus. 1.144 farmàcies de 
tota Espanya participen, 300 d'elles 
a Catalunya. Aquest projecte per 
facilitar l'accés de les persones amb 
lupus a fotoprotectors de qualitat és 
un exemple de col·laboració entre 

professionals sanitaris (metges i 
farmacèutics), distribució, laboratoris 
i associacions de pacients.  
 
No us perdeu el tema de portada, 
on parlarem d'aquesta funció social 
de la farmàcia, identificant la seva 
contribució social en les línies defini-
des per l'Agenda 2030 de l'ONU.  
 
Com dèiem a l'inici, els valors im-
pregnen totes les nostres accions. 
Un altre exemple és el nou conveni 
col·lectiu de treball d'oficines de 
Farmàcia de Barcelona que va publi-
car-se al BOBP el passat 24 de maig 
i que serà vigent durant els anys 
2020, 2021 i 2022. Aquest nou acord 
incideix especialment en avenços so-
cials, entre d'altres, equiparant a les 
parelles de fet amb les parelles ma-
trimonials pel que fa a condicions. A 
més, defineix un pla d'igualtat entre 
dones i homes i integra un protocol 
per a les reclamacions d'assetjament 
sexual.  
 
En aquest número també trobareu 
informació per conèixer una mica 
més la FEFAC. Acabem d'editar un 
catàleg que podeu consultar a la 
Sala de Premsa de la nostra web, i 
us facilitem un resum de les eines i 
serveis per a socis.  
 
Aquest número també inclou infor-
mació sobre la nova convocatòria de 
subvencions del CCAM 2022, un recull 
de premsa de les darreres aparicions 
en mitjans de comunicació, lectures 
recomanades per a aquest estiu, no-
tícies internacionals i la nostra secció 
especial "Miscel·lània". Desitgem que 
t'agradi i et sigui d'utilitat. 
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VALOR SOCIAL
DE LA FARMÀCIA
Identifiquem la contribució social de la  
farmàcia en les línies definides per  
l'Agenda 2030 de l'ONU

Més enllà de la seva 
funció sanitària com 
a agent de salut 
proper i accessible, 
la farmàcia desenvo-

lupa un paper social molt important 
en la comunitat.  
 
En tots els àmbits, però especial-
ment en àrees rurals i zones urba-
nes desafavorides, la presència de la 
farmàcia, com a servei sanitari i com 
a suport social, a vegades també 
com a únic establiment comercial 
existent, esdevé un element cabdal 
a l’hora de donar atenció als grups 

més vulnerables, actuar com a 
sentinella de determinades situaci-
ons de risc i prestar un suport, una 
atenció, un consell i una orientació a 
les persones més necessitades. 
 
Són especialment destacables els 
programes de reducció de danys per 
a persones amb problemes de drogo-
dependència (intercanvi de xeringues, 
manteniment amb metadona...), la 
funció sentinella davant situacions de 
risc o de manca d’atenció sanitària i 
social o la detecció de situacions de 
violència masclista, altres tipus de 
maltractaments, fraus, abusos... 

 
Així mateix, el fet que la xarxa de far-
màcies, tant en zones rurals com en 
determinats barris de grans ciutats, 
sigui l'únic i més proper punt d'accés 
a un professional sanitari, fixa la po-
blació al territori, frena la despobla-
ció i incrementa la seguretat pública. 
Ser, en molts casos, l'únic servei de 
la zona, fa que sigui un agent relle-
vant de cohesió social. La farmàcia 
aporta seguretat, especialment als 
més fràgils, i és també un genera-
dor de confiança. Així, les farmàcies 
comunitàries han col·laborat des de 
sempre per protegir i afavorir tant la 
salut com el benestar social de les 
poblacions on són presents. 
 
Respecte la funció social de la farmà-
cia, el CGCOF ha identificat en el seu 
document "Agenda social y sanitaria 
de la farmacia"1 la contribució social 
de la farmàcia en cadascuna de les 
línies definides per l’Agenda 2030 
per al desenvolupament sostenible 
de l’ONU. 
 
Resumidament, podem relacionar les 
actuacions identificades pel CGCOF. 
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ODS 5: Igualtat de gènere 
Assolir la igualtat de gènere i l’em-
poderament de totes les dones i 
nenes a través d’aquest objectiu i, 
de forma transversal, de la resta 
d’objectius.
 
ODS 6: Aigua neta i sanejament. 
Aconseguir una aigua lliure d'impu-
reses i accessible per a tots. 

ODS 8: Treball decent i creixe-
ment econòmic 
Crear les condicions necessàries 
perquè les persones accedeixin a 
llocs de treball de qualitat, esti-
mulant l'economia sense danyar 
el medi ambient. També hi haurà 
d'haver oportunitats laborals per a 
tota la població en edat de treballar, 
amb condicions de treball decents.  
 
ODS 9: Indústria, innovació i  
infraestructura 
 Construir infraestructures resi-
lients, promoure la industrialitza-
ció inclusiva i sostenible i fomentar 
la innovació.
 
ODS 10: Reducció de les  
desigualtats
Reduir la desigualtat d'ingressos 
causada per motius com ara   el 
sexe, edat, discapacitat, raça, ètnia 

ODS AGENDA 2030

ODS 1: Fi de la pobresa 
Posar fi a la pobresa en totes les 
seves manifestacions el 2030. Garan-
tir la protecció social de les persones 
pobres i vulnerables, augmentar 
l’accés als serveis bàsics i ajudar les 
persones afectades per fenòmens cli-
màtics extrems i fer front als proble-
mes econòmics, socials i ambientals. 
 
ODS 2: Fam zero 
Posar fi a la fam, aconseguir la 
seguretat alimentària i la millora de 
la nutrició i promoure l’agricultura 
sostenible per a l’any 2030.  
 
ODS 3: Salut i benestar 
Assolir l’objectiu de salut com a bé 
en si mateix i com a mitjà per assolir 
altres objectius. 

o religió dins d'Espanya i la seva 
contribució a la reducció de la 
desigualtat entre països.  
 
ODS 12: Promoció i consum  
responsables
Promoure les modalitats de 
consum i producció sostenibles.  

ODS 17: Aliances per aconseguir 
els objectius
Construir aliances entre els governs, 
el sector privat i la societat civil 
sobre principis i valors, una visió 
compartida, i metes compartides, 
que col·loquin la gent i el planeta en 
el centre, tant a escala global com 
regional, nacional i local.

Cal potenciar i reconèixer aquesta 
tasca social de la farmàcia, impul-
sant i ampliant els programes de 
detecció de situacions de vulne-
rabilitat, de prevenció de maltrac-
taments i violència de gènere, de 
detecció del frau cap a persones 
fràgils, d’avisos de risc de desa-
tenció… Avançar cap a una major 
coordinació de la farmàcia amb els 
recursos i xarxes d’atenció social és 
clau per aconseguir una millor res-
posta, com a societat, a les necessi-
tats de les persones vulnerables o 
en risc d’exclusió social2.

Decàleg per a la millora de la contribu-
ció de la farmàcia comunitària a la salut 
de la població de FEFAC.

Agenda social y sanitaria de la farmacia. 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos (CGCOF).

DOCUMENT 2

DOCUMENT 1
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PUBLICAT EN EL BOPB 
EL CC DE BARCELONA
L'acord se centra en l'aportació de valor i productivitat per a preservar 
la viabilitat i solvència del conjunt de farmàcies i llocs de treball

El conveni de Barcelona 
històricament s'ha centrat en 
el salari real percebut, que 
engloba dos àmbits, el salari 
basi i un conjunt de comple-

ments retributius basats en l'aportació 
de valor o millora de la productivitat. 
Primer es van crear els plusos de 
transport i es va potenciar el plus del 
farmacèutic substitut, que actualment 
perceben el 98% dels farmacèutics de 
Barcelona. En segon lloc, es va crear 
un incentiu variable sobre la base de la 
puntualitat, assistència i emplenament 
del registre de presència (s'ha anat 
incrementant i, ara, suposa un 1,5% 
del salari basi). Amb el nou conveni, es 
desenvoluparà el Pla de Carrera, que 
suposarà millores retributives. 

El procés negociador del conveni 
col·lectiu es va iniciar al febrer de 
2020. Durant aquest any la crisi 
sanitària provocada per la Covid-
19 va fer que quedés paralitzat 
davant la impossibilitat de reunir-se 
presencialment i la complexitat de 
negociar per via telemàtica. Durant 
2021 la negociació es va veure 
condicionada per les diferents ones 
de la pandèmia, però durant l'últim 
trimestre de 2021 es va poder avan-
çar a bon ritme. Després d'un acord 
unànime de la comissió negociado-
ra per a prorrogar la ultraactivitat 
del conveni de 2018-2019 fins al 28 
de febrer de 2022, es va aconseguir 
un pacte àmpliament majoritari de 
la comissió negociadora, signant 

un nou acord per als anys 2020, 
2021 i 2022, que es va rubricar el 
passat 23 de febrer. El conveni es 
va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 24 
de maig. 
 
Van signar el nou conveni el 75% de 
la representació social. ASATEF (As-
sociació Sindical d’Auxiliars, Tècnics 
i Empleats d’Oficines de Farmàcia), 
els sindicats UGT i CCOO, en valorar 
favorablement l'última oferta pre-
sentada en la taula de negociació 
per l'AFB (Associació de Farmàcies 
de Barcelona, patronal que compta 
amb el 100% de la representativi-
tat en el sector de les farmàcies a 
Barcelona).
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L'AFB i la FEFAC valoren molt posi-
tivament el nou conveni. "L'acord 
per als anys 2020, 2021 i 2022 
s'ha signat gràcies al sentit de la 
realitat i experiència, tant per part 
dels sindicats com de la patronal, 
tots ells amb ampli coneixement 
del sector, ajustant els legítims de-
sitjos de cada organització a la rea-
litat i tenint en compte proposades 
de totes les parts, aconseguint 
millores per a totes elles i molt 
especialment per als farmacèu-
tics substituts”, assegura Antoni 
Torres, president de l'AFB-FEFAC.  
 
Es dona així compliment al pacte 
del conveni anterior, en el qual ja 
es va acordar que en el següent 
se centrarien els esforços en els 
farmacèutics substituts.  

Pel que fa als salaris, s'han pactat 
increments salarials acumulats del 
7,69% per a farmacèutics substituts, 
del 6,24% per a farmacèutics no 
substituts, del 6,31% per a tècnics i 
del 6,35% per a auxiliars. Cal tenir en 
compte que el 98% dels farmacèutics 
contractats a la província de Barcelo-
na són substituts i que, per tant, són 
els que reben el major augment.  
 
Respecte al plus de transport. Es fa 
universal, integrant-ho en el salari 
basi i conseqüentment en tot el 
referenciat al mateix (increment 

BALANÇ 
POSITIU

NOVETATS
de 72 euros mensuals al salari basi 
mensual de cada categoria/nivell 
professional a partir del 1/7/22). 
 
Per primera vegada en un conveni 
d'oficina de farmàcia, l'aportació de 
valor es tradueix en la cocreació, 
en una subcomissió dels signants 
del conveni, d'un Pla de Carrera 
per a farmacèutics i per a la resta 
de professionals. En aquest sentit, 
es redefiniran les competències i 
allò que es considera “aportació 
de valor”. També com es retribuirà 
aquesta aportació de valor, configu-

L'AFB agraeix a totes les parts i equips 
negociadors haver treballat amb la 
voluntat d'acord i aconseguir millores 
assumibles per a tots

És voluntat de la patronal que el 
conveni continuï centrant-se en 
l'aportació de valor i productivitat 
per a estimular el desenvolupa-
ment de l'oficina de farmàcia cap 
al seu vessant més professional i 
per a afavorir la viabilitat i sol-

vència de tota la xarxa farmàcies 
catalana, donades les periòdiques 
baixades de preu dels medica-
ments, en diverses ocasions cada 
any, i que la parafarmàcia entra 
en competència de preus amb la 
venda en línia. 

Primera jornada del conveni col·lectiu 
de Barcelona realitzada a la seu de 
PIMEC a Barcelona el 2 de maig

Imatge 2

Portada de la presentació del conveni 
col·lectiu de Barcelona realitzada per 
Consultoría y Estudio Legal

Imatge 1

rant-se així un augment addicional 
en el salari dels professionals. 
 
Finalment, pel que fa a la vessant 
social, beneficis innovadors i únics 
que es donen per primera vegada 
en un conveni de farmàcia.
 
AFB agraeix a totes les parts i 
equips negociadors haver treballat 
amb voluntat d'acord i aconseguir 
millores assumibles per a tots els 
professionals, sense depassar el 
límit de posar en risc la sostenibili-
tat econòmica de les farmàcies.
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BARCELONA 
9 DE MAIG DE 2022

BARCELONA 
2 DE MAIG DE 2022

JORNADES CONVENI COL·LECTIU 
BARCELONA

GRANOLLERS
26 DE MAIG DE 2022

TERRASSA 
19 DE MAIG DE 2022

ST FELIU DE LLOBREGAT 
02 DE JUNY DE 2022

VIC 
30 DE MAIG DE 2022
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SUBVENCIONS
CCAM 2022
Els titulars d'oficina de farmàcia poden sol·licitar els ajuts del  
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

de venda i projectes d'estratègia 
digital 360º. La inversió mínima és 
de 1.000 euros. La data límit per 
presentar el projecte és el 31 de 
desembre de 2022. Disponibles en 
llengua catalana, com a mínim.   
 
La segona és el programa de suport 
per a la obertura de comerços i de 
suport a la reforma i millora dels 
establiments. Hi ha dos àmbits 
subvencionables. El primer és per 
la recuperació de locals buits i 
obertures (derivades de la compra, 
lloguer, traspàs o concessió i desp-
eses d'obertura...). El segon és per 
realitzar reformes d'establiments 
(no inclou mobiliari ni maquinària). 
La quantia de la subvenció és de 

El Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Cata-
lunya obre un any més el 
seu programa d'ajuts al 
Comerç i Serveis. Són sis 

les línies a les quals les empreses 
es poden acollir. Les farmàcies, 
concretament, poden beneficiar-se 
de dues d'elles.  
 
La primera és el Programa de 
suport en el procés de transfor-
mació digital de les empreses. Són 
accions subvencionables les webs 
personalitzades amb sistemes 
informàtics que permetin la gestió, 
màrqueting digital, xarxes socials, 
formació en màrqueting digital, 
e-commerce, digitalització del punt 

fins al 50% de les despeses sub-
vencionables, amb un màxim de 
5.000 euros. La inversió mínima és 
de 2.000 euros. La tramitació per 
ordre cronològic de presentació de 
sol·licituds, i fins al 31 de desembre 
de 2022 o fins a l'exhauriment del 
seu pressupost. 
 
Recordeu que la FEFAC posa a 
disposició dels associats el seu De-
partament de Subvencions. A través 
de la web i la newsletter de la FEFAC 
es manté als socis informats de 
les novetats sobre els programes 
d'ajuts. Recordeu que si teniu 
dubtes podeu contactar trucant al 
93 323 24 22 o enviant un correu 
electrònic a fefac@fefac.cat
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FORMACIÓ EN LLEI DE
PROTECCIÓ DE DADES 
La formació del personal en protecció de dades no és una obligació 
legal, però això no vol dir que no sigui necessària i aconsellable

Ernest Rovira / Anuska Sales 
ASSERTIS S.L. 

Portem ja 42 mesos d’apli-
cació de la Llei Orgànica 
de Protecció de dades i 
garantia dels drets digi-
tals (llei 3/2018 de 5 de 

desembre), com a transposició del 
RGPD 2016/679 UE. Al llarg d’aquest 
temps, les adaptacions a la nova 
Llei i les seves implicacions han anat 
incrementant el compromís de les 
organitzacions i la sensibilitat dels 
ciutadans pel que fa a la preservació 
de les seves dades, la seva confiden-
cialitat i els drets que assisteixen a 
qualsevol de nosaltres en el conei-
xement de quines són les finalitats 
lligades al tractament i el requeri-
ment del fet que aportem, de forma 
general, el nostre consentiment per 
als esmentats tractaments.

Lògicament, aquests aspectes apli-
quen també a qualsevol dels despat-
xos de farmàcia, més quan la majoria 
de les dades que tracten estan dins 
la categoria de sensibles.

Entre les diverses clàusules que 
conté la Llei, òbviament hi ha les 
relacionades amb les responsabilitats 
tant dels responsables de tractament 
com les dels encarregats o sots en-
carregats de tractament de les dades, 
pel que fa a la seva responsabilitat 
proactiva en el compliment dels re-
quisits, entre d’altres, de confidencia-
litat, registres de tractament, anàlisis 
de riscos que puguin afectar a les 
dades, disponibilitat de procediments 
de recollida d’incidències i d’aplicació 
dels drets dels usuaris, etc. 

Avui ens volem centrar en un aspecte 
bàsic com és la informació / forma-

ció al personal de qualsevol de les 
organitzacions implicades en el trac-
tament de les dades que, òbviament, 
han de conèixer i aplicar els criteris 
de confidencialitat, preservació, 
custòdia i accés autoritzat a les dades 
personals que s’escaiguin dins la 
gestió del despatx de farmàcia. 

Cal posar per endavant que un 
despatx de farmàcia treballa amb 
usuaris/es (clients) i tot el personal 
de farmàcia ha d’estar implicat i 
compromès amb aquesta realitat 
i la responsabilitat que les seves 
actuacions poden representar com 
impacte sobre les dades d’aquests 
usuaris i/o disconformitat de 
tractament si no es mantenen els 
criteris recollits en la necessària 
documentació interna que en 
reguli els requisits de la Llei 3/2018 
de 5 de desembre.
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ÉS OBLIGATORI LA FORMACIÓ EN PROTECCIÓ DE DADES?
Una plantilla formada en protecció 
de dades tindrà menys probabilitats 
de cometre errors de seguretat o ser 
la causa d'una bretxa de seguretat, ja 
que sabran quin grau de responsabi-
litat tenen i quines normes i mesures 
de seguretat han de respectar i posar 
en pràctica per evitar incidents greus 
o molt greus de seguretat, que puguin 
afectar negativament les dades per-
sonals i els seus titulars,  cosa que, a 
més, podria derivar en conseqüències 
econòmiques (sancions i possibles 
indemnitzacions) i reputacionals.

Això no vol dir que la formació sigui 
obligatòria ni regulada normativament 
ni a través de la llei. Per tant, no és 
obligatori fer un curs de protecció 
de dades, ja que ni el RGPD ni la 
LOPDGDD recullen la formació en 
protecció de dades com una obligació, 
tot i que sí que podem entendre que 
formar el personal en la matèria pot 
ser necessari i aconsellable.

Per tant, una de les funcions del 
Responsable de Seguretat de Dades 
personals o del DPD és la de formar 
en les obligacions de la normativa al 
personal amb accés a dades perso-
nals. Més enllà del fet que cal també 

Això comporta que cal informar 
(podem dir-ne també formació) a 
tot el personal del despatx. Aquesta 
responsabilitat recau en el/la titular del 
despatx o en la persona delegada com 
a Responsable de Seguretat de les 
Dades Personals o en el DPD (Delegat 
de Protecció de Dades) si així ho ha 
designat. D'altra banda, si el personal 
del despatx no coneix mínimament la 
normativa i els riscos i amenaces que 
un tractament de dades pot compor-
tar per als interessats (titulars de les 
dades, clients, empleats...) és impossi-
ble que compleixin adequadament el 
protocol de protecció de dades, per 
molta clàusula de confidencialitat que 
signin en el contracte.

tenir en compte que tot el personal 
ha de signar un acord de confidenci-
alitat intern en relació amb els criteris 
d’aplicació relatius a la legislació i als 
requeriments relacionats. Aquest 
acord de confidencialitat pot recollir 
documentadament els punts que cal 
tenir en compte i, a la vegada, pot ser 
l’eina emprada per a la formació inter-
na al personal del despatx de farmàcia.

La formació del personal en protecció 
de dades pot ser una mesura organit-
zativa per ajudar a complir de manera 
efectiva la normativa de protecció de 
dades i, per tant, una orientació clara 
de cara a complir amb el principi de 
responsabilitat proactiva.

Sota la premissa que el personal s’ha 
de formar/informar sobre protecció de 
dades, hi ha organitzacions que s'apro-
fiten i ofereixen “formacions o serveis 
que ajuden a complir amb la norma-
tiva”, amb l’argument que fer els seus 
cursos  és "obligatori", quan no ho és 
en absolut. Cal assenyalar, doncs, que 
qualsevol organització externa que 
vengui un curs de protecció de dades 
per a un despatx de farmàcies o altra 
organització o un curs de protecció de 
dades per a autònoms com a obliga-

tori per llei estaria intentant enganyar, 
perquè, encara que desitjable i molt 
recomanable,  els cursos de protecció 
de dades no són una obligació legal.

Així mateix, els "cursos bonificats" 
podrien derivar en sancions. En aquest 
sentit, l’administració pública compe-
tent (Seguretat Social, AEPD, FUNDAE) 
ha publicat notes informatives 
advertint de sancions per empreses 
que contractin la realització de cursos 
de protecció de dades amb càrrec als 
crèdits de formació del sistema de 
bonificacions de la Fundae.

La resposta a si s'ha de formar al 
personal en protecció de dades és 
no, tot considerant que el despatx de 
farmàcia responsable o encarregat del 
tractament ha d'assegurar la confiden-
cialitat de les dades personals que ges-
tiona, i per això és necessari traslladar 
aquesta obligació als treballadors/es 
que accedeixen a les dades.

El que ha de fer el despatx de farmàcia 
és informar-los d'aquesta obligació i 
assegurar-se que la comprenen. Per 
això, res millor que una declaració de 
confidencialitat i el registre intern de la 
sessió informativa realitzada.
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QUI SOM? QUÈ FEM 
CATÀLEG FEFAC
La FEFAC és l'única l’entitat que representa els  interessos dels  
titulars d’oficina de farmàcia de Catalunya

La  FEFAC ha editat un 
catàleg per explicar què 
és i què fa l'empresarial. 
Està disponible a la sala 
de premsa de la web de 

l'empresarial. El catàleg consta de 
vuit pàgines que revisen la història 
de la FEFAC. Aquesta va néixer 
l'any 1990 de la unió de les quatre 
associacions provincials. A més, 
inclou una cronologia dels farma-
cèutics i farmacèutiques que han 
presidit l'empresarial al llarg de la 
seva història. 
 
L'actual president de FEFAC, el 
barceloní Antoni Torres, detalla en 
una carta del president la impor-
tància de ser soci i de tenir una 

xarxa forta i ben consolidada de 
farmàcies. L'objectiu és preser-
var l'actual model de farmàcia, 
adaptant-lo a les necessitats de la 
ciutadania i el sistema de salut.  
 
El catàleg vol transmetre els valors 
de la FEFAC, que són el valor estra-
tègic de la farmàcia per al sistema 
sanitari; el valor social i solidari de 
la farmàcia; el valor professional 
dels farmacèutics; i el valor em-
presarial econòmic.  
 
El catàleg informa dels serveis 
que l'empresarial ofereix als socis, 
com la borsa de treball, formació, 
newsletter diària de notícies, espai 
Covid-19 amb informació actu-

alitzada, assessorament, espais 
d'opinió i participació.  
 
També inclou informació dels prove-
ïdors amb els quals la FEFAC té un 
acord de col·laboració per facilitar la 
gestió i el dia a dia de la farmàcia. 
 
El catàleg està pensat per donar a 
conèixer la FEFAC als farmacèutics, 
siguin o no socis.  
 
Als farmacèutics associats els 
servirà com a recordatori d'aquells 
serveis i acords dels quals poden 
beneficiar-se. Per als farmacèutics 
no socis és una carta de presenta-
ció per animar-los a sumar-se a la 
Federació.
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JORNADA FP DUAL 
ESCOLA MONTSERRAT
La sessió va reunir farmacèutics titulars i alumnes per parlar de 
l'FP Dual i resoldre dubtes en matèria de formació

posar de professionals qualificats, 
adaptats a les seves necessitats. A 
més, els aprenents adquireixen els 
coneixements sobre els equipa-
ments, processos i valors de la 
farmàcia. 
 
Els titulars van aprofitar la trobada 
per realitzar preguntes al president 
de la FEFAC relacionades amb la 
professió farmacèutica, el sector i 
la mateixa empresarial. 
 
Els estudiants van detallar les 
motivacions que els han portat a 
escollir la branca d’auxiliar de far-
màcia. A partir d’aquí, va iniciar-se 
un diàleg de preguntes i respostes 
amb ells. 

LLa FEFAC va participar, el 
passat 28 d’abril, en una 
reunió de l’Escola Montser-
rat de Rubí amb farmacèu-
tics titulars i alumnes per 

parlar de l’FP Dual. 
 
Antoni Torres, president de la 
FEFAC, acompanyat de Montse 
Ruiz, responsable de relacions ex-
ternes de l'empresarial, va destacar 
la importància d’involucrar-se en 
la formació dels joves que estu-
dien per ser tècnics de farmàcia i 
parafarmàcia. 
 
Torres va explicar als titulars els 
avantatges de l’FP Dual. Aquesta 
permet a l’oficina de farmàcia dis-

Alguns dels dubtes estaven re-
lacionats amb l’accés al grau de 
farmàcia des dels cicles formatius. 
Actualment, només es pot acce-
dir des del grau superior. També 
preguntes relacionades amb les 
competències dels tècnics, com per 
exemple si poden preparar SPD 
o fer el control dels paràmetres 
biomètrics com la tensió arterial, 
l’hemoglobina glicada o el coleste-
rol. La resposta és sí, sempre que 
ho facin sota la supervisió d’un 
farmacèutic. 
 
Va ser una trobada molt enriqui-
dora i amena per ambdues parts. 
Està previst realitzar altres sessi-
ons d'aquest tipus més endavant.
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LA DIGITALITZACIÓ DE LA 
RECEPTA S'ESTÉN A EUROPA
Les noves aplicacions permeten establir una relació més fluida 
entre el pacient i l'oficina de farmàcia 

La necessitat de millorar la 
seguretat, l’autonomia del 
pacient, la relació entre 
els sanitaris i els usuaris i 
també l’observança del trac-

tament està portant a desenvolupar 
sistemes plenament digitalitzats en 
el procés de prescripció i dispensa-
ció de medicaments. En els dar-
rers anys quatre països europeus, 
França, Alemanya, Bèlgica i Itàlia, han 
emprès un gran esforç per tal de 
posar les noves tecnologies al servei 
de l’usuari.
 
 
 
 

FRANÇA
 
A l’hexàgon el procés comença 
quan el metge registra les dades 
de la recepta a la base nacional de 
prescripcions electròniques i es 
rep un codi QR per aportar segu-
retat al conjunt de la informació. 
A més a més, i si el pacient dona 
el seu consentiment, el metge pot 
veure els medicaments que el far-
macèutic acaba dispensant.  
 
La recepta es pot emmagatzemar 
a Mon espace santé, una aplicació 
digital posada en marxa el gener 
de 2022, la qual permet emmagat-
zemar i compartir les dades amb 

tota seguretat. Una vegada a la far-
màcia, es recuperen les dades de 
la recepta gràcies a la lectura del 
codi QR. I quan acaba la jornada, el 
farmacèutic ja pot transmetre les 
dades de les prescripcions electrò-
niques a l’Assurance Maladie. 
 
ALEMANYA 
 
El juliol del 2021 es va iniciar 
la fase de prova del sistema de 
recepta electrònica a la regió de 
Berlín-Bradenburg i avui dia ja està 
implantada a tota Alemanya. En 
aquest cas, el metge expedeix la 
recepta electrònica, que es pot in-
corporar directament a l’aplicació

Francesc Arcas Ruscalleda
Farmacèutic especialitzat en Ciència  
de Dades i Intel·ligència Artificial
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E-Rezept o bé imprimir-la. Així 
doncs, quan el pacient arriba a la 
farmàcia, només caldrà llegir el 
codi QR que incorpora la recepta 
per fer la dispensació dels medica-
ments.
 
A banda de guardar digitalment les 
dades, l’aplicació E-Rezept també 
permet al pacient consultar si la 
farmàcia disposa del medicament 
en estoc. De fet, a la mateixa apli-
cació apareix un mapa amb totes 
les oficines que estan connectades 
a aquest sistema. Una vegada feta 
la consulta, la farmàcia confirma 
a través de l’aplicació quan estarà 
disponible el medicament.
 
 

BÈLGICA

A Bèlgica s’ha creat un portal i una 
aplicació (Masante, en la versió 
francòfona) on hi ha totes les dades 
relatives al pacient. Així, a l’apartat 
medicaments es pot obtenir una 
visió global de la medicació actual, 
amb un esquema de tots els me-
dicaments que l’usuari pren i, fins i 
tot, amb el detall de quan s’han de 
prendre. 

El programa també permet afegir 
notes respecte al tractament per 
tal que el pacient no s’oblidi de res 
abans de la visita al metge. Això 
resulta especialment interessant 
en el cas d’efectes secundaris, 
perquè permet compartir-ho amb 
els especialistes. La tercera funci-
onalitat és consultar i gestionar la 

A Alemanya l’aplicació E-Rezept  
permet al pacient consultar si la  
farmàcia habitual disposa del  
medicament en estoc

llista de prescripcions i veure quins 
medicaments queden per dispen-
sar. A més a més, també es poden 
reservar els productes a la farmàcia. 
Per defecte, el farmacèutic pot veure 
les prescripcions, però el pacient pot 
excloure aquesta funcionalitat per a 
un o més medicaments.
 
 
ITÀLIA 
La recepta electrònica es va intro-
duir a Itàlia el 2016 per als medica-
ments de classe A, que són aquells 
prescrits per a malalties cròniques i 
amb el cost a càrrec de l’estat. Pos-
teriorment, es van produir diferents 
ampliacions en els tipus de medic-
aments que es poden prescriure 

Digitalització. Els beneficis de situar la 
recepta a la xarxa són quatre:

1. Augment de la seguretat en la dis-
pensació. 
2. Millora de l'autonomia.
3. Major relació amb el sanitaris
4. Increment de l'observança en el 
tractament.

INFOGRAFIA

electrònicament. Una vegada el 
metge ha pujat les dades del pa-
cient i la recepta al sistema, aquest 
retorna un codi dins del qual són 
continguts les dades sanitàries, les 
possibles exempcions de paga-
ment i el nom del fàrmac.  

Quan ha finalitzat aquest procés, 
el metge pot transmetre la recepta 
electrònica al pacient a través de 
correu electrònic, SMS o un altre 
sistema. Itàlia no té un sistema de 
salut tan centralitzat com Aleman-
ya i França. Això comporta algunes 
particularitats com ara el fet que 
existeixin regions amb aplicacions 
mòbils pròpies per emmagatzemar 
digitalment les dades sanitàries i 
les receptes. 
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ANTONI TORRES
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ 
DE FARMÀCIES DE CATALUNYA
Frena el sol, frena el lupus és el projecte de més envergadura que 
la Fundació ha posat en marxa fins al moment

El farmacèutic Antoni 
Torres presideix la FEFAC 
i la Fundació de Farmàcies 
de Catalunya. En aquesta 
entrevista ens explica 

com la Fundació canalitza els 
projectes de Responsabilitat Social 
Corporativa i ens mostra la funció 
més social de la farmàcia. 
 
Quin és l'objectiu de la Fundació 
de Farmàcies de Catalunya?
La FEFAC ha creat la Fundació amb 
la finalitat de canalitzar tots els 
projectes de Responsabilitat Social 
Corporativa que desenvolupa i 
potenciar el vessant social i solidari 
de la farmàcia, ja que entenem que 
ens mostra com el que realment 
som els farmacèutics, un col·lectiu 

compromès amb la salut de les 
persones.

En quins àmbits treballa la Fun-
dació?
La Fundació promou programes 
i accions en matèria de protecció 
de Salut Pública, especialment en 
l'àmbit de la farmàcia, farmaco-vigi-
lància, dermoprotecció i cosmètica. 
També la promoció de la coopera-
ció científica i en matèria d'investi-
gació i desenvolupament entre el 
col·lectiu de farmacèutics i la resta 
de professions sanitàries.

Qui forma part del Patronat de la 
Fundació?
Està format per les quatre associa-
cions empresarials catalaes d'àmbit 

provincial i els seus presidents. AFB 
a Barcelona; AGFE a Girona, amb la 
seva presidenta, Carme Rigall; AFET 
a Tarragona, amb el seu president 
Josep Lluís Pinyana; i AFELL a Lleida, 
on la presidència l'ocupa Ramon 
Anadón.

COL·LABORADORS
Amb quines entitats col·labora 
actualment la Fundació?
En l'àmbit farmacèutic, tenim un 
conveni de col·laboració signat amb 
Farmamundi, i també col·laborem 
puntualment amb altres entitats 
com per exemple Farmacéuticos 
Sin Fronteras o Banco Farmacéuti-
co. Treballem també amb entitats 
d'altres àrees de salut. Per exemple, 
en aquests moments estem desen-
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LA FUNCIÓ MÉS SOCIAL DE LA FARMÀCIA
A més de col·laborar amb entitats 
externes, la Fundació desenvo-
lupa els seus propis projectes. 
Quina és la iniciativa de més 
envergadura que ha engegat la 
Fundació?
La campanya Frena el sol, frena el 

lupus és el projecte de més enver-
gadura que la Fundació ha posat en 
marxa fins al moment. Consisteix a 
posar a l'abast de les persones amb 
lupus, fotoprotectors de qualitat a 
preu reduït, gràcies a la xarxa de 
farmàcies que col·laboren. Només 

a Catalunya participen prop de 300 
farmàcies. A Catalunya va ser on va 
iniciar-se la campanya, gràcies a un 
acord amb l'Associació Catalana de 
Lupus Eritematoso (ACLEG), Ferrer, 
la FEFAC i Alliance Healtchare, i a la 
qual després s'hi va sumar Fedefar-
ma. La iniciativa va començar com 
una prova pilot l'any 2015 a Catalu-
nya i l'any 2016 es va estendre a la 
resta d'Espanya, amb el suport dels 
col·legis de farmacèutics de la zona, 
les distribuïdores i les associacions 
de pacients. Amb data de maig 
de 2022, 1.144 farmàcies partici-
pen, donant cobertura al 57% de 
malalts de lupus d'Espanya. Estem 
presents, a part de a Catalunya, a 
Almeria, Aragó, Astúries, Balears,  
Cantàbria, Castella La-Manxa, Gra-
nada, Jaén, Madrid, Múrcia, Ouren-
se, Pontevedra, Salamanca i Sevilla. 
El nostre patrocinador oficial actu-
alment és ISDIN, un laboratori líder 
en fotoprotecció. Com va afirmar 
el doctor Ricard Cervera, cap del 
Servei de Malalties Autoimmunes 
de l'Hospital Clínic de Barcelona, 
referent mundial de lupus, durant 
la presentació d'aquest projecte, 
"volem arribar on la Sanitat Pública 
no arriba".

volupant un projecte amb l'Hospital 
Clínic per a pacients de malaltia renal, 
on la col·laboració de les farmàcies és 
essencial. En l'àrea d'oftalmologia col-
laborem amb IMO-Grupo Miranza, una 
xarxa de clíniques líders d'oftalmolgo-
ia; en la d'oncologia amb la Fundació 
Oncolliga; en la d'Alzheimer amb la 
Fundació Pasqual Maragall; i en la de 
Cardiologia amb Corazón Sin Fronte-
ras. El denominador comú és partici-
par sempre en aquelles àrees de salut 
en les quals els farmacèutics podem 
fer una aportació, ja sigui a través de 
campanyes de salut, col·laborant en 
la difusió i comunicació, creant grups 
de treball per dur a terme iniciatives 
conjuntes, etc. Estem oberts sempre a 
noves col·laboracions.
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FRENA EL SOL,  
FRENA EL LUPUS

Prop de 300 farmàci-
es de tot el territori 
català formen part de la 
campanya 'frena el sol, 
frena el lupus', facilitant 

a les persones amb lupus que 
pertanyen a l'Associació Catalana 
de Lupus Eritematoso (ACLEG) fo-
toprotectors d'Isdin a preu reduït. 
 
Les farmàcies que encara no parti-
cipen i volen sumar-se, només cal 
que s'inscriguin: 
www.frenaellupus.com.  

Quan el pacient acut a la farmàcia 
per adquirir el fotoprotector, la 
farmàcia realitza la comanda a la 
distribuïdora (Alliance Healthcare 
o Fedefarma) o serveix el producte 
si el té. A continuació, la farmàcia 
registra la venda, identificant al 
pacient a través del seu número 
de soci de l'associació de lupus 
corresponent.  
 
Les distribuïdores reben la 
informació de la venda i abonen 
periòdicament a cada farmàcia 

la diferència entre el PVF+IVA i el 
preu cobrat al client de la campa-
nya (exclusivament dels productes 
registrats per part de la farmàcia). 
D'aquesta manera, la farmàcia ni 
perd ni guanya diners amb aques-
ta transacció. 
 
Per a més informació sobre la 
campanya 'Frena el sol, fren el 
lupus' podeu contactar amb la 
FEFAC (poden participar totes les 
farmàcies siguin sòcies o no) tru-
cant al  93 323 24 22 (Ext. 3).

300 farmàcies catalanes formen part d'aquesta campanya de  
Responsabilitat Social Corporativa dirigida a persones amb lupus
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VISIBILITAT DEL LUPUSCOL·LABORACIÓ
Un dels objectius més importants de la campanya 
'frena el sol, frena el lupus' és fer més visible la pato-
logia que, sent greu, en moltes ocasions ha estat ba-
nalitzada o ignorada. Les persones que es beneficien 
dels descomptes en el preu final dels fotoprotectors 
de la campanya pertanyen a associacions de pacients 
de lupus, donant visibilitat a la tasca d'informació, 
assessorament i acompanyament imprescindible que 
aquestes realitzen.

'Frena el sol, frena el lupus' posa de manifest la capacitat 
de col·laboració dels diferents actors del Sistema Sanitari: 
metges, farmacèutics, indústria farmacèutica i distribució, 
en benefici de les persones amb lupus. La coordinació 
fluïda entre els diferents recursos assistencials del sistema 
i la farmàcia és una de les contribucions a la salut de la 
població per les que aposta la FEFAC, en el seu decàleg per 
a una millor contribució de la farmàcia a la salut de la ciuta-
dania mitjançant una major implicació en el sistema sanitari.

CONSELL FARMACÈUTICACCÉS A CREMES SOLARS
L'objectiu principal de la campanya 'frena el sol, frena el 
lupus’ és facilitar als pacients amb aquesta malaltia l'ac-
cés a protectors solars de qualitat gràcies a la utilització 
de la xarxa de farmàcies, caracteritzada per la seva proxi-
mitat i accessibilitat. Actualment el laboratori col·labora-
dor de 'frena el sol, frena el lupus' és Isdin, marca líder en 
fotoprotecció. 

La iniciativa 'frena el sol, frena el lupus' potència el 
vessant més sanitari i social de les farmàcies, promovent 
l'atenció farmacèutica i el consell professional que reben 
els pacients amb aquesta malaltia. El farmacèutic és un 
professional sanitari expert en el medicament que aporta 
confiança, proximitat, credibilitat, professionalitat als 
usuaris i, concretament, a les persones amb lupus.

OBJECTIUS  
FRENA EL SOL 
FRENA EL LUPUS
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QUÈ DIUEN 
ELS MITJANS?

La farmacèutica Carme 
Rigall, presidenta de l'AGFE 
i membre de la Junta 
Directiva de la FEFAC, va 
ser entrevistada el passat 

dijous, 24 de març de 2022 per la 
periodista de TV de Girona, Clara 
Vicenç.  
 
La Carme Rigall i la periodista van 
parlar de com han viscut les farmà-
cies la pandèmia de la Covid-19 i 
com la farmàcia ha col·laborat amb 
el sistema sanitari des del primer 
moment, com a establiment a peu 
de carrer i per la capil·laritat de la 

xarxa de farmàcies a Catalunya. 
A Girona existeixen actualment, 357 
farmàcies que han tingut i tenen un 
paper clau durant la pandèmia.  
 
Carme Rigall va parlar durant l'en-
trevista de les dificultats amb les 
quals es van trobar les farmàcies 
per aconseguir primer mascare-
tes, guants i gels hidroalcohólics, 
i després test d'antígens. També 
de les dificultats econòmiques que 
han viscut algunes farmàcies, tot i 
l'obligació de mantenir-se obertes 
durant els mesos més durs de 
pandèmia.  

Diari de Girona va publicar a finals 
de març de 2022 una entrevista 
realitzada a la farmacèutica Carme 
Rigall, presidenta de l'Associació 
Gironina Farmacèutica Empresarial 
(AGFE) i membre de la Junta Direc-
tiva de la FEFAC.

La periodista de Diari de Girona 
que realitza l'entrevista, la Laura 
Teixidor, destaca com a titular 
la frase següent: "A Girona hi ha 
moltes farmàcies rurals en crisi 
amb un valor afegit que cal preser-
var entre tots".

En l'entrevista, Carme Rigall va fer 
balanç de l'impacte de la pandè-
mia provocada per la Covid-19 a 
les farmàcies gironines i també a 
la resta de Catalunya, i va exposar 
els principals reptes de futur per a 
un sector que aspira a implicar-se 
plenament en el sistema sanitari 
amb noves col·laboracions.

Una de les principals col·laboraci-
ons durant la pandèmia ha estat la 
dispensació que han fet les oficines 
de farmàcia farmàcies durant 
la pandèmia dels medicaments 
hospitalaris per tal d'apropar-los a 
la població, sobretot a zones rurals 
on la gent té dificultats per accedir 
als hospitals. 

En els últims mesos la FEFAC ha estat  
present en els mitjans locals, gràcies als  
presidents de les associacions provincials

DIARI DE GIRONA

Carme Rigall a la farmàcia que regenta 
a Figueres. Fotografia de Conxi Molons 
publicada a Diari de Girona. 23/03/22

IMATGE 1
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RECULL DE PREMSA

La presidenta de l'AGFE recorda 
que la població veu el farmacèu-
tic com un professional sanitari, 
destacant l'accessibilitat de les 
farmàcies. "La població ja ens va-
lorava, però arran de la pandèmia, 
tot i ser una experiència dolenta, 
podem fer una valoració positiva", 
va assegurar durant l'entrevista. 
 
La farmàcia ha estat al peu del 
canó, participant en tot, realitzant 
cribratges i tests massius a les 
escoles. "Estem disposats a tot", 
conclou la Carme en aquesta en-
trevista, reivindicant el paper que 
han de tenir les farmàcies en el 
sistema sanitari.  
 
L'entrevista acaba amb la impor-
tància del reciclatge de medica-
ments, i la farmàcia com a punt 
de recollida d'aquests a través del 
punt Sigre.

El farmacèutic lleidatà Xavier Ro-
binat, actualment membre de les 
Juntes Directives de l'AFELL i també 
de la FEFAC, va participar el dissabte, 
14 de maig, en el programa Lleida 
Activa de Lleida TV. Experts del 
sector, com Miquel Àngel Calde-
ró, del COF d'Infermers a Lleida, 
i Ramón Mur, president del COF 

LA MAÑANA - DIARI DE PONENT
Dos anys després de la pandèmia, 
el president de l'AFELL i vicepresi-
dent de la FEFAC, Ramon Anadón, 
parla amb el mitjà de comunicació 
local La Mañana de Lleida per 
veure quina ha estat l'evolució a les 
Terres de Ponent, on es van viure 
moments difícils durant el 2020. En 
el cas concret de Lleida, la recollida 

de Metges de Lleida van participar 
també, en un debat on es van revisar 
els aprenentatges de la pandèmia, 
com han actuat i gestionat la situació 
el conjunt de professionals sanitaris.

TV LLEIDA
La presidenta de l'AGFE, Carme Rigall al 
plató de TV Girona el passat dijous, 24 
de març de 2022.

IMATGE 2

de la fruita durant els mesos d'es-
tiu va ser una bomba de rellotgeria 
i les farmàcies van jugar un paper 
fonamental.

Ramon Anadón a la seva farmàcia de 
Lleida. Fotografia de Núria García  
publicada a La Manyana el 24/04/2022.

IMATGE 3

Xavier Robinat, membre de la Junta Di-
rectiva de l'AFELL i de la Junta DIrectiva 
de la FEFAC a TV Lleida.

IMATGE 4
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MEDICINA  
EL PAIS QUÈ DIUEN

ELS MITJANS?

 
INDICADOR D'ECONOMIA - TARRAGONA

"L'aportació de la farmàcia i dels seus 
equips a la societat té encara importants 
potencialitats a desenvolupar"

Retall de la 
columna 
publicada 
per Josep 
Lluís Pinyana, 
president de 
l'AFET i mem-
bre de la Jun-
ta Directiva 
de la FEFAC a 
la publicació  
Indicador 
d'Economía.

IMATGE 4

 
El primer diari econòmic de les comar-
ques de Tarragona, Indicador d'Econo-
mia, publica al número de maig de 2022 
una columna d'opinió sobre la farmàcia 

com a peça clau del sistema sanitari, 
tot destacant l'experiència i coneixe-
ment dels professionals sanitaris de 
les farmàcies.Su
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FARMÀCIA INTERNACIONAL

FARMÀCIA AUSTRALIANALES VACUNES A FRANÇA

El Baròmetre de Farmàcia de la UTS (Universitat pública 
australiana) 2021 conclou que la farmàcia comunitària 
australiana ha demostrat una gran resiliència en els 
últims mesos, superant els desafiaments relacionats amb 
COVID-19 i emergint com un mercat de salut estable i de 
confiança en el qual els consumidors i pacients poden 
confiar. Les farmàcies han estat puntuades amb 139.5 
punts sobre 200, segons la cap de farmàcia de l'UTS, la 
professora Kylie Williams.

A finals d'abril es van publicar a França diversos decrets 
que autoritzen als farmacèutics formats a injectar 14 
vacunes, a més de la vacuna contra la grip. El llistat de 
vacunes és el següent: diftèria, tètanus, poliomielitis, tos 
ferina, virus del papil·loma humà, infeccions pneumocòc-
ciques invasives, hepatitis A, serogrup A del meningococ, 
serogrup B del meningococ, serogrup C del meningococ, 
serogrup Y del meningococ, serogrup meningococic W i 
vacunació contra la ràbia.

CONTRACTAR UCRAÏNESOSEEUU I LES CVS PHARMACY 

Pacients de la cadena de farmàcies CVS tindran més fàcil 
accedir a assajos clínics gràcies a la col·laboració amb 
Medable, plataforma líder mundial d'assajos clínics des-
centralitzats. L'objectiu és oferir teràpies efectives a tots 
els pacients, independentment d'on visquin, el seu esta-
tus social o raça. La col·laboració permetrà unir investiga-
ció i ciència en comunitats amb accés i experiència locals 
que generen més confiança en la salut i la medicina.

La International Pharmaceutical Federation (FIP) publica 
a la seva web una guia per ajudar els països a incorpo-
rar farmacèutics i tècnics de farmàcia d'Ucraïna al seu 
personal sanitari. El document conté informació sobre els 
requisits reglamentaris i els estàndards de pràctica per 
als professionals de la farmàcia a Ucraïna, inclosa l'educa-
ció en farmàcia. S'ha redactat amb informació proporcio-
nada per la Ukrainian Pharmaceutical Chamber.

NOTÍCIES
DESTACADES
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RACÓ DE LECTURA

Editorial: Blackiebooks
Nº pàgines: 144
Tamany: 221x225 mm
Enquaderanació: Rústica

Recordes què va passar el millor 
estiu de la teva vida? Quins gelats 
menjaves, quins amics vas fer, on 
et vas banyar? Aquest diari està 
pensat perquè les nenes i els nens 
puguin escriure d'una forma creativa 
què els succeeix durant cada dia 
de les seves vacances. Es divertiran 
escrivint, exercitaran la seva memò-
ria, faran volar la seva imaginació. I 
tindran un record per a tota la vida.

El llibre inclou: un diari perquè cada 
dia d'estiu el nen o nena apunti el 
que li ha passat; trucs i consells per 
imaginar un estiu 10; dies especials 
amb exercicis d'escriptura creativa; 
passatemps divertidíssims; llistes 
de plans, idees, llibres, videojocs, 
cançons…; rànquings dels millors 
moments del seu estiu; idees per 
dibuixar, escriure… i viure!

L'autor és Miguel López, autor de 
projectes d'humor a internet molt 
populars com 'El  Hematocrítico 
de Arte', 'Drama en el Portal' o 'Los 
Hermanos Podcast'. Col·labora amb 
Cuore, Atresmedia o Tedx, entre 
d'altres.

MI DIARIO DE  
VERANO

LLIBRES 
RECOMANATS
Arriben les vacances d'estiu, un bon 
moment per descansar i llegir. Aquestes són 
les nostres recomanacions per adults, però 
també per als més petits

Autor: Rocío Rivero López
Editorial: Desclée de Brouwer
Nº pàgines: 160
Tamany: 140x210 mm
Enquaderanació: Rústica 

Aquesta és la història de totes 
aquelles persones la vida de les quals 
transcorre sense grans sobresalts, 
sense grans alegries, ni grans tris-
teses, però no són felices. A través 
dels diàlegs de la Berta amb la seva 
psicòloga anirem descobrint quines 
són les coses que ens impedeixen 
estar bé i com podem aconseguir 
aquest estat de benestar mitjançant 
exercicis pràctics. Treballarem les 
pors, l'autoestima, la solitud o l'esforç.

ME CUESTA  
ESTAR BIEN Autor: Patrick Lencioni

Editorial: Empresa Activa
Nº pàgines: 224

Patrick Lencioni concentra la seva 
aguda intel·ligència i la seva habilitat 
per explicar històries en el món com-
plex i fascinant dels equips de treball.
En el curs de la narració, Lencioni ens 
revela els cinc problemes que impe-
deixen que fins i tot els equips més 
brillants funcionin. I proposa un intel-
ligent model i uns passos pràctics per 
superar aquests obstacles i construir 
un equip cohesionat i eficaç. Lencioni 
ha escrit un relat amè i atractiu que 
conté un missatge aparentment sen-
zill però de gran abast, dirigit a tots 
els que vulguin liderar un equip.

LAS CINCO  
DISFUNCIONES 
DE UN EQUIPO



MISCEL·LÀNIA

FEFAC Juliol  2022 | 34

En l'antiga 
mitologia grega 
la serp es rela-
cionava amb la 
medicina i la cu-
ració. El déu de 
la medicina era 
Asclepi i la seva 
filla Higea, que 
es representava 
com una dona 
jove, envoltada 
per una serp. 
Després va 
quedar la serp i 
la copa.

DIA MUNDIAL  
DE LA SERP 
16 JULIOL

L'app Picture This serveix per 
identificar plantes. Només cal 
fer una fotografia per aconse-
guir resultats d'identificació. 
Picture This permet diagnos-
ticar causes de problemes 
de plantes malaltes i obtenir 
suggeriments de com trac-
tar-les. L'usuari trobarà una 
guia de cura de plantes deta-
llada i podrà identificar plantes 
tòxiques.

APP'S: PICTURETHISLa notícia que el 
Tribunal Suprem 
dels Estats Units 
es disposa a 
derogar el dret a 
l'avortament l'ha 
posat novament 
sobre la taula.
Segons dades 
d'Statista, Portu-
gal i Croàcia són 
els  països euro-
peus amb menor 
límit gestacional 
per avortar. 
En països amb 
economies d'alts 
ingressos la xifra 
d'avortament 
per cada 1.000 
dones és de 
15. A Amèrica 
Llatina, la xifra 
d'avortament per 
cada 1.000 dones 
és de 32. El % 
d'avortaments 
insegurs en 
regions amb lleis 
de l'avortament 
restrictives és del 
31%.L
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FRASE CÈLEBRE

El temps és una de les poques 
coses importants que ens queden
L'artista nascut Salvador Dalí és una icona de l'art espanyol 
del segle XX i un famós pintor surrealista conegut  
mundialment. Salvador Dalí va néixer a Figueres, a la  
província de Girona, l'11 de maig de 1904. Va ser un pintor 
genial, encara que moltes vegades va ser més reconegut per 
les seves excentricitats que pel seu treball artístic.

Per què la vacuna de la verola 
deixa cicatriu? La característica 
cicatriu prové, ni més ni menys, 
de la singular agulla que s'empra-
va per a introduir la dosi: l'agulla 
bifurcada.

PER QUÈ...?






