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FEFAC ON TOUR

En aquest número expliquem les 
accions que estem desenvolupant 
des de la FEFAC, que ha renovat 
les Juntes Directives. Volem trans-
metre quina és la nostra nova 

forma de treballar, fruit de la suma dels 
valors que aporten l’experiència d’uns i la 
joventut dels nous membres de les quatre 
empresarials provincials, una potent suma 
de joventut, il·lusió i experiència.

La postpandèmia que vivim és una situació 
nova i, en aquest context, considerem que 
cal detallar, consolidar i potenciar les línies 
estratègiques a seguir per part de l’em-
presarial, per situar la farmàcia comunitària 
en un nou estadi, més participatiu, i col·labo-
rar en el vessant professional, assolint que 
sigui econòmicament més solvent. 

Una farmàcia que esdevingui un àmbit amb 
la màxima aportació professional, focalitzat 
en aconseguir el millor ús del medicament i 
en apropar els serveis i l’atenció del sistema 
de salut al ciutadà. Una xarxa coordinada i 
ben intercomunicada amb AP i salut pública, 
contribuint a la millora de l’eficiència global 
del sistema. Tot això en el moment actual 
i en un futur caracteritzat per la màxima 
demanda als professionals clínics i, paral·le-
lament, de manca de relleu generacional 
d’aquests. És de vital importància que tots 
els professionals de la salut, inclòs el farma-
cèutic, facilitem la creació de sinergies.

Un servei farmacèutic que, prestat pels pro-
fessionals sanitaris de les farmàcies, els més 
propers i accessibles a la població, faciliti la 
millora i manteniment de la salut del ciuta-
dà, enriquint-lo amb l’accés a la prestació 
de serveis útils, d’informació, seguiment o 
detecció, tant de salut com socials.

Un servei sanitari que faciliti respondre al 
desig ciutadà de recuperar una normalitat 
millorada, en tant que el sistema ha d’estar 
més preparat i adaptat a noves necessitats.

Des de la FEFAC, volem copsar, de forma 
directa i personal, mirant-nos als ulls, l’estat 
actual de la farmàcia i dels seus titulars i 
equips. Per ser el més accessibles, pròxims 
i oberts, hem organitzat un tour pel territori 
català,  “FEFAC on tour”. Va iniciar-se el mes 
d’octubre i continuarà durant 2023, amb la 
voluntat que es consolidi com una forma 
de relació periòdica amb els titulars de 
farmàcia, més enllà de les pantalles i els co-

municats. Cal parlar! Aquest tour consisteix 
en reunions amb farmacèutics i farmacèu-
tiques titulars, per revisar i explicar l'estat 
actual de la farmàcia i el seu entorn. En les 
sessions participa el president de l'empresa-
rial, Antoni Torres, i membres de les Juntes 
Directives de cada província. Es tracten els 
temes que preocupen, per informar des 
d’una visió amplia, i contrastar la informació, 
centrant les explicacions en la importància 
de l’aspecte estratègic de cada acció o posi-
cionament i de cadascuna de les decisions 
preses. La importància de la representati-
vitat empresarial, la transcendència de ser 
tan forts en l’àmbit empresarial com en el 
col·legial -perquè la tasca d’ambdós permeti 
les sinergies adequades per assolir els mi-
llors resultats-.  Així mateix, donar resposta 
i explicació sobre les principals amenaces 
(clawback, plataformes de venda online i 
l’atenció a les residències), sense defugir de 
cap tema que es plantegi. 

Un pas previ a “FEFAC on tour”, i punt essen-
cial, han estat Ies I Jornades Estratègiques 
de la FEFAC, una trobada que va reunir a Vic 
els membres de les Juntes Directives, per 
determinar com establir la millor forma de 
continuar col·laborant amb del sistema de 
salut. Van participar en aquestes jornades 
ponents rellevants de cada àmbit, tant de 
Govern com de l’oposició, tant en l’àmbit de 
representació empresarial com professio-
nal, col·legial, econòmic i motivacional.

En aquest número resumim aquest tour en 
la secció "Tema de Portada", recordant les 
reunions previstes d'aquesta gira per 2023. 
Destaquem també el pòster sobre els ser-
veis farmacèutics en països europeus amb 
models sanitaris similars, que ocupa les pà-
gines centrals. A la secció de RSC, la creació 
de la nova web de la Fundació de Farmàcies 
de Catalunya, que impulsa el projecte Frena 
el sol, Frena el lupus. Igualment, d'aquest 
número de la revista volem que donis una 
ullada al recull de premsa, on la FEFAC ha 
jugat un paper informatiu destacat en la 
cobertura que els mitjans han fet durant els 
últims mesos sobre els desabastiments de 
medicaments.

I d'aquesta manera ens acomiadem, fins a 
l'any 2023, amb molts més temes sobre la 
taula i preparant amb molta il·lusió les prò-
ximes parades del “FEFAC on tour”. Un nou 
punt de trobada serà Infarma Barcelona 
2023, on estarem presents. T’hi esperem! 
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REFLEXIÓ  
ESTRATÈGICA 
La FEFAC organitza les I Jornades  
Estratègiques amb la Junta Directiva per 
consolidar les línies de treball a potenciar

La FEFAC va organitzar els 
dies 14 i 15 d'octubre a Vic 
(Barcelona), les primeres 
jornades estratègiques de 
l'empresarial. L'objectiu, 

consolidar, després de la pandèmia, 
les línies de treball a potenciar en 
els pròxims anys per part de l'em-
presarial. En aquestes jornades van 
participar els membres de la Junta 
Directiva.

A la conferència inaugural, l'alpinista 
català Ferran Latorre va relatar la 
llibertat conquistada en els cims 
de les muntanyes més altes del 

món, allà on la persona es fa petita 
enfront de la immensitat, i s'aprenen 
valors com l'esforç, la constància, 
la planificació, la perseverança, la 
solidaritat i la il·lusió.

"La imatge que tinc de les farmàcies 
és d'establiments molt professionals, 
amb gent molt formada i que sap 
molt bé el que està fent i com et pot 
ajudar", assegura Ferran Latorre. 

L'alpinista va reconèixer que les far-
màcies l'han ajudat molt en el repte 
de coronar els 14 cims de 8.000 
metres del món. "En el meu projecte 

personal sempre he hagut de portar 
una farmàcia important de primers 
auxilis. La farmàcia, i concretament 
el meu farmacèutic de tota la vida 
m'ha ajudat molt", puntualitza.

SALVADOR ILLA 
 
L’actual cap de l’oposició a Catalunya 
(PSC) i exministre de Sanitat, Salvador 
Illa, va explicar la seva experiència 
com a ministre durant la pandèmia i 
la visió futura del PSC sobre la farmà-
cia i els professionals sanitaris que en 
elles treballen. També va parlar de la 
necessitat de reorientar el sistema de 
salut per a sumar sinergies. Durant 
la seva intervenció, Illa va agrair 
emotivament la tasca executada 
durant la crisi sanitària per la xarxa 
de farmàcies.

"Les farmàcies juguen un paper fona-
mental en el sistema de salut català i 
espanyol per la seva capil·laritat i per 
la seva confiança. Estan contribuint 
i poden continuar contribuint de 
forma decisiva en la dispensació de 
medicaments de farmàcia hospita-
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Van inaugurar les I Jornades 
Estratègiques de la FEFAC Azu-
cena Carranzo, directora general 
d’Ordenació i Regulació Sanitària 
del Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya, per delega-
ció del president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, qui va excusar la 
seva assistència, i l’alcaldessa de 
Vic, Anna Erra.

"Les oficines de farmàcia han 
demostrat durant la pandèmia que 
són un agent més del sistema sa-
nitari. Les farmàcies no només són 
un lloc on es dispensen fàrmacs, 
sinó que són un lloc on es duen a 
terme activitats preventives i es fan 
controls de salut", recorda Carran-
zo. I afegeix: "Les farmàcies han 
demostrat que mà a mà podem fer 
grans coses, i això ha quedat molt 
palès durant la pandèmia". Carran-
zo va recordar que les farmàcies 
han sigut agents fonamentals, fent 
tests d'antígens i comunicant els 
casos positius.

Azucena Carranzo també va posar 
èmfasi en el fet que les farmàcies 
són un recurs "molt ben distribuït" 
en el territori, i que aquesta és una 
de les característiques del sistema 
sanitari català i "del model de país 
que tenim a Catalunya en relació 
amb les oficines de farmàcia".  

AZUCENA CARRANZO I ANNA ERRA

Antoni Torres, president de la FEFAC; 
Anna Erra, alcaldessa de Vic; i Azucena 
Carranzo, directora general d'Ordena-
ció i Regulació Sanitària del Departa-
ment de Salut de Catalunya

Salvador Illa explicant a la Junta Directi-
va de la FEFAC la seva experiència com 
a ministre de Sanitat

Imatge 3

Imatge 2

lària, com s'ha pogut experimentar 
durant la pandèmia, i un segon 
vector és el de la promoció de la salut 
pública", va dir Salvador Illa. Segons 
Illa, els dos actius més importants de 
les farmàcies i els farmacèutics són 
la seva "capil·laritat" i "confiança". En 
el futur, s'han de preservar aquests 
dos actius, especialment davant de 
reptes com la dispensació a domicili. 
"Aquests dos actius han de ser els pi-
lars per millorar, impulsar i fer créixer  
la farmàcia en el futur, va concloure.

"El primer que hem de fer és no 
deixar-ho perdre, aquesta proxi-
mitat no es pot perdre", assegura 
Azucena Carranzo. Aquest és el 
motiu, segons la directora general 
d'Ordenació i Regulació Sanitària, 
que des del Departament de Salut  
de Catalunya existeixi una pro-
posta clara per "ordenar i regular" 
aquest model.

Finalment, sobre el vessant 
comunitari, la directora general 
d'Ordenació i Regulació Sanitària  
va destacar el paper social que es 
treballa des de la xarxa d'oficines 
de farmàcia.

Per la seva part, Anna Erra, al-
caldessa de Vic, va felicitar els 
farmacèutics i farmacèutiques per 
la tasca que han realitzat durant la 
pandèmia. “Sou un servei essencial 
i feu un gran paper dins dels barris 
i les ciutats”, va concretar l'alcal-
dessa de Vic.

Anna Erra va explicar que, des de 
l’alcaldia d'aquesta localitat es tre-
balla per una ciutat saludable, i que 
totes les accions que es fan des de 
diferents àmbits, com per exemple 
les àrees d’esport o d’urbanisme, 
estan encaminades en aquesta di-
recció, és a dir, en fomentar hàbits 
de vida saludable.

L'alpinista i viatger Ferran Latorre va 
compartir amb la Junta de la FEFAC la 
seva experiència coronant els 14/8.000

imatge 1
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ANTONI  CAÑETE 
 
El president de PIMEC, Antoni Cañete, 
va centrar la seva intervenció en la 
importància de l’associacionisme i l’ac-
tivisme empresarial en tots els sectors, 
explicant als farmacèutics i farma-
cèutiques la importància estratègica 
de PIMEC i Conpymes en el món de 
la farmàcia, així com la necessitat de 
situar les petites empreses “en el pont 
de comandament”, perquè elles re-
presenten el 98% del teixit empresari-
al, generen el 75% dels llocs de treball 
i el 68% del PIB.

"Les farmàcies contribueixen, veri-
tablement, al sistema de salut. I són 
molts els exemples que hem vist. 
Les farmàcies estan en un règim de 
concertació, per tant, és una relació 
público-privada. Aquesta relació, 
que es fa a través de la concertació, 
permet que els recursos públics 
siguin més eficaços i més eficients, 
perquè la gestió que es fa és una 
gestió que segurament si es fes més 
en l'àmbit públic tindria molts més 
costos i molt possiblement no tindria 
la mateixa eficiència", va afirmar 

Cañete. I va posar l'exemple de les 
residències. "Tenim 20.000 residènci-
es a Catalunya i la Generalitat només 
dona places en 2.000 d'elles. Gràcies 
al règim de concertació, la Generali-
tat s'estalvia 280 milions d'euros. Si 
féssim una anàlisi del que significa 
aquest concert per a la gestió, troba-
ríem que les farmàcies fan un nivell 
de servei a la societat i, a més a més, 
d'eficàcia i eficiència a l'Administració. 
No queda cap dubte, les farmàcies 
haurien de pertànyer al sistema 
de salut com una part fonamental. 
Tenim més de 3.200 farmàcies a 
Catalunya que donen més de 10.000 
llocs de treball i que tenen una ca-
pil·laritat a tot el territori", va afegir el 
president de PIMEC.

La pandèmia ha mostrat, segons 
Cañete, el potencial de la xarxa de 
farmàcies. "El futur passa pel que el 
món està canviant i en aquest canvi 
es produeixen moltes oportunitats", 
va dir. I va concloure: "La capil·laritat 
de les farmàcies és bàsica en la seva 
transformació".

El prestigiós economista Guillem 
López Casasnovas, director del 
Departament d’Economia i Empresa 
de la UPF i fundador del centre de 
Recerca en Economia i Salut (CRES-
UPF), va donar la seva visió indepen-
dent sobre la situació econòmica i 
potencial de la farmàcia en la millora 
de l’eficiència del sistema de salut a 
Catalunya. "En conjunt, tenim un pro-
blema de sostenibilitat financera, és a 
dir, el finançament que ha de supor-
tar tota l'activitat al servei de la salut. 
I també una qüestió de solvència, de 
resposta, per resoldre i solucionar 
els problemes que es produeixen. 
En aquest context, les farmàcies, 
per l'eficiència del sistema, tenen 
un paper clau en la part final de la 
dispensació, que és conjugar l'eficàcia 
del medicament amb la seva efecti-
vitat, que depèn de les indicacions, 
de com es tracta una polimedicació, 
amb quina confiança es recomanen 
les dosis a cada pacient... i això tanca 
el diferencial entre allò que és eficaç 
teòricament,  i que, perquè sigui 
eficient, primer ha de ser efectiva en 
condicions reals", va explicar.

GUILLEM LÓPEZ 
CASASNOVAS
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El president del Consell de Col·legis 
de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), 
Jordi Casas, va recordar que l’eina 
bàsica d’interlocució o tracte amb 
l’Administració és el Concert d’atenció 
farmacèutica CatSalut-CCFC, fent un 
repàs de l’estratègia, criteris de se-
lecció i projectes d’actuació destinats 
a fomentar l’atenció farmacèutica 
comunitària i implicació en el Sistema 
de Salut des de la farmàcia.

"La pandèmia provocada per la 
Covid-19 ens ha demostrat que era 
imprescindible optimitzar l'ús de tots 
els actius del sistema sanitari. La far-
màcia, per la seva capil·laritat i la seva 
distribució, ha demostrat ser un actiu 
més i molt útil. En aquest context, 
s'han de posar en marxa les eines 
i circuits per integrar-la com a punt 
d'atenció sanitari dins de la comuni-
tat, aquí és on radica el seu veritable 
potencial", va destacar Jordi Casas.

El president del CCFC visualitza 
un futur de la farmàcia integrat al 
sistema, "on es pugui desplegar tot 
el model de cartera de serveis i de 
farmàcia assistencial que estem 

pensant, sense oblidar tot el que té 
a veure amb la prestació farmacèuti-
ca i els projectes que tenen a veure 
amb el seguiment farmacoterapèutic 
i amb la promoció del bon ús dels 
medicaments". Per fer-ho, segons 
Casas, cal desenvolupar eines de 
transformació digital i també de co-
municació interprofessional i entre 
nivells assistencials.

La clausura de les 
I Jornades  
estratègiques de 
la FEFAC va ser 
a càrrec de Joan 
Carles Rodríguez,  
president del 
Consell Comarcal  
d’Osona

JORDI CASAS

Jordi Casas, president del Consell de 
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

IMATGE 3

Guillem López, director del Departa-
ment d'Economia i Empresa de la UPF

Antoni Cañete, president de PIMEC, i 
president de la PMcM

IMATGE 2

IMATGE 1

Joan Carles Rodríguez, president del 
consell Comarcal d'Osona

IMATGE 4
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EL FUTUR DE LA 
FARMÀCIA A DEBAT
FEFAC ha impulsat un cicle de debats amb farmacèutics i 
farmacèutiques titulars per revisar l'estat actual de la farmàcia

socials i sociosanitaris. En el cicle 
de debats s'ha posat sobre la taula 
com articular nous models d'atenció 
i prestació farmacèutica a aquests 
ciutadans, basats en la proximitat 
i la professionalitat, i orientats a la 
millora en salut.

VENDA ONLINE 
 
La FEFAC també ha explicat les acci-
ons per defensar el canal farmàcia 
davant el repte de la venda online, 
una realitat en creixement, impul-
sada pels nous hàbits derivats de la 
pandèmia. Una de les línies de tre-
ball està relacionada amb les bones 
pràctiques i la legalitat en la distribu-
ció i venda de medicaments, actuant 
en cas de detectar alguna irregula-
ritat en aquest àmibt i posant-ho en 
coneixement de les autoritats amb la 
denúncia pertinent. Altres àmbits de 
treball són el de la formació (orga-
nització de jornades sobre el sector i 
legal);  l'àmbit comercial (acords amb 
IQVIA i Shoppertec per conèixer i 

La FEFAC ha impulsat, durant 
els mesos de novembre i 
desembre de 2022, un cicle 
de debats amb farmacèutics 
i farmacèutiques titulars 

d'oficina de farmàcia de Catalunya. 
L'objectiu d'aquestes sessions ha 
estat revisar, després de la pan-
dèmia, l'estat actual de la farmàcia 
comunitària i explicar les línies de 
treball a potenciar en els pròxims 
anys per part de l'empresarial.

Les sessions, que han anat a càrrec 
del farmacèutic i president de la 
FEFAC, Antoni Torres, han estat 
organitzades amb el suport de la 
Junta Directiva. En elles, Torres ha 
declarat que la FEFAC és l'única 
entitat a Catalunya que defensa els 
interessos dels titulars de farmàcia, 
fent un repàs del passat, present i 
futur de l'empresarial, recordant la 
importància de fer-se soci. 

Al llarg de les sessions s'han posat 
exemples de les accions de la FEFAC 
que han contribuït a canviar el 
sector i que demostren la seva força.
 
RESIDÈNCIES 
 
Factors com l'envelliment de la 
població o la cronicitat fan especial-
ment necessària una major integra-
ció i coordinació entre els diferents 
estaments d'atenció sanitària i aten-
ció social. La farmàcia ha de tenir un 
paper actiu en l'atenció i prestació 
farmacèutica a les persones amb de-
pendència i amb necessitats sanità-
ries i socials complexes, tant les que 
resideixen en el seu domicili com les 
que ho fan en residències, centres 

seguir l'evolució dels mercats en di-
ferents països, canals i categories de 
productes) i la recerca d'alternatives 
per desenvolupar-se en el nou canal.

CLAWBACK
 
Els debats també s'han centrat en el 
'clawback', el mecanisme de devolu-
ció al SNS dels descomptes que ob-
tenen les farmàcies dels laboratoris 
per volum de compres o pagament 
immediat. La FEFAC  considera que 
existeixen polítiques més eficients 
que podrien implementar-se, com 
per exemple sumar la farmàcia en 
la prestació de serveis que permetin 
descongestionar l'atenció primària.

SESSIONS 2023
 
La FEFAC té previst realitzar durant 
2023 les jornades següents, entre 
altres que anirem anunciant: Vallés 
Occidental (17 de gener), Reus (26 
de gener), Alt Empordà (31 de gener) 
i Martorell (7 de febrer).

OLOT 
6 D'OCTUBRE
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ROSES, 25 D'OCTUBREMANRESA, 11 D'OCTUBRE

GIRONA, 7 DE NOVEMBRE

BADALONA 3 DE NOVEMBRE I 21 DE NOVEMBRE

TARRAGONA, 24 DE NOVEMBRE

VIC, 29 DE NOVEMBRE TORTOSA, 1 DE DESEMBRE
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ACTUALITAT ECONÒMICA

Víctor Bottini
Economista i periodista
 

La reforma del RETA (Règim 
Especial de Treballadors Au-
tònoms) té llums i ombres, 
però cotitzar per trams en 
funció del rendiment net 

generat és un avenç. El nou sistema 
integra 15 trams de quotes d’entre 
els 230 i els 500 euros per tal d’ajus-
tar al màxim la cotització respecte 
al mencionat rendiment net. Caldrà 
veure si amb les esmenes que es 
proposaran s’acabarà aconseguint 
determinar una òptima cotització. 
De fet, des d’Autònoms PIMEC, d’una 
banda, es demana que l’aplicació del 
règim transitori serveixi per recon-
duir la reforma, ja que està pensada 
per al treballador autònom persona 
física, però té menys en compte els 
agrupats en comunitats de bens 
i l’autònom empresari. En aquest 
sentit i en el capítol de les despeses 
deduïbles, aquestes passen a ser 
d’un 7% per aquells autònoms que 
desenvolupen la seva activitat com a 
persona física i d’un 3% pels autò-
noms empresaris o també deno-
minats societaris. I, d'altra banda, 
és considera que el desplegament 
reglamentari ha de permetre 
millorar la coordinació interadminis-
trativa, entre l’Agència Tributària i la 
Tresoreria General de la Seguretat 
Social previstos a la nova norma, per 
garantir que el sistema sigui senzill, 
àgil i no vagi en contra de la viabilitat 

RETA, GLOVO 
I FARMÀCIES

de les persones autònomes, en el 
sentit que les regularitzacions de 
quotes que es podran produir sis 
cops a l’any no es demorin generant 
deutes o crèdits per a elles.  
 
La reforma del RETA afectarà a més 
de 500.000 persones a Catalunya, 
entre elles els titulars de farmàcies, 
sent molt important que les políti-
ques socials i fiscals vagin encamina-
des a afavorir el desenvolupament de 
l’activitat, tot fomentant l’empodera-
ment de les persones empresàries i 
posant en valor la micro empresa.

El nou sistema de cotització dels 
autònoms serà una realitat a prin-
cipis del 2023 i ha arribat per fer 
modificacions interessants, però, 
com apunten molts experts, encara 
no s’ha arribat al punt definitiu. Un 

altre exemple de feblesa és conèi-
xer com afectarà a les persones 
autònomes que tenen comunitats 
de bens, com els farmacèutics 
i farmacèutiques. En definitiva, 
s’ha de continuar treballant per 
millorar el RETA que, a més, serà 
un benefici per totes les parts 
involucrades.

Dins d’aquest context de canvis, 
ens trobem que la companyia 
Glovo, que a la seva web exposa 
el servei “Farmàcia a domicili”, tot 
plantejant que els pots utilitzar 
perquè et portin a casa productes 
farmacèutics sense recepta, ha 
estat multada per la Inspecció de 
Treball per col·laborar amb falsos 
autònoms i haurà de pagar 79 
milions d’euros per vulnerar els 
drets dels seus treballadors.





FEFAC15 | Desembre 2022

FORMACIÓ

JORNADA PRESENCIAL 
NOVETATS FISCALS
Tindrà lloc el pròxim dijous, 12 de gener de 2023, a les 14.30 hores a 
la seu de PIMEC a Barcelona, organitzada per FEFAC i Buxaderas

i guanys patrimonials). En segon lloc, 
comprovacions abreujades de l'IRPF 
i impost de patrimoni. En tercer lloc, 
impost de donacions i els requisits 
per acollir-se a les bonificacions. En 
quart lloc, impost de successions i 
bonificacions per activitats empresa-
rials per hereus no farmacèutics. 
Finalment, també es parlarà de l'AJD 
en la  compravenda de farmàcies. En 
acabar l’exposició, hi haurà un torn 
de preguntes.

INSCRIPCIONS 
Els socis de la FEFAC poden assistir 
gratuïtament a la sessió. Els farma-
cèutics no associats a l'empresarial  
han d'abonar 120 euros per titular 
assistent. 

El 12 de gener de 2023 
tindrà lloc a la seu de 
PIMEC a Barcelona (Vilado-
mat, 174), una conferència 
sobre novetats fiscals de 

l'oficina de farmàcia que afecten els 
anys 2022 i 2023.
 
La xerrada anirà a càrrec de Climent 
Buxaderas i de Maria Fernández, 
assessors fiscals de la FEFAC, del 
despatx Buxaderas Advocats, S.L.

Els punts que tractaran durant la 
sessió seran els que s'exposen a 
continuació. En primer lloc, con-
ceptes de l’IRPF més significatius 
per als exercicis 2022 i 2023 (taula 
d’amortització; deduccions especials; 

El número de compte on s'ha de 
realitzar l'ingrés és el següent: IBAN 
ES32 2100 0842 3102 0056 0336. 
La data límit ingrés és el 10 de gener 
de 2023. 

Atès que l’aforament és limitat, és 
imprescindible la confirmació d'as-
sistència, a través del següent enllaç:  
https://bit.ly/12gener

També podeu posar-vos en contacte 
amb la FEFAC a través del número 
de telèfon 93 323 24 22 o via e-mail 
fefac@fefac.cat. 

La jornada és exclusiva per a titulars 
de farmàcia. Es demanarà acredita-
ció mitjançant DNI del titular.
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SERVEIS DE FARMÀCIA 
A EUROPA
La FEFAC va presentar, en el marc del 22 Congreso Nacional  
Farmacéutico celebrat a Sevilla, un pòster sobre els serveis  
farmacèutics en països europeus amb models sanitaris similars

Sota el títol “Visión de 
la cartera de servicios 
farmacéuticos en países 
europeos con modelos 
sanitarios similares”, la 

FEFAC va presentar, en el marc del  
Congreso Nacional Farmacéutico, 
que va tenir lloc a Sevilla del 20 al 22 
de setembre de 2022, aquest treball 
en format pòster, dins la categoria 
de farmàcia comunitària. 
 
En el congrés es van presentar un 
total de 313 pòsters de diverses 
categories, tals com alimentació, 
dermofarmacia, distribució, farmàcia 
comunitària, farmàcia hospitalària, 
indústria, investigació i docència, 
laboratori clínic, òptica oftàlmica i 
acústica audiomètrica, ortopèdia i 
salut pública. 
 
Aquest any, el Congreso Nacional 
Farmacéutico ha coincidit amb el 
80 Congreso Mundial de Farmacia y 
Ciencias Farmacéuticas de la Federa-
ción Internacional Farmacéutica (FIP) 
que s’iniciava a la mateixa seu de 
Sevilla, dos dies abans. 
 
El treball presentat per la FEFAC té 
com a finalitat evidenciar els fets 
que es citen a continuació i que 
es defineixen com a objectius del 
mateix. En primer lloc, mostrar que 
la funció del farmacèutic comunitari 
a Espanya està infrautilitzada, en re-
lació amb l'exercida pel farmacèutic 
comunitari en països que presenten 
models sanitaris similars a Europa. 
En segon lloc, exposar els serveis 
diferencials desenvolupats per la 
farmàcia comunitària als països  

d'Europa amb un sistema sanitari 
més similar a l'espanyol i que actual-
ment aquests serveis no formen part 
de la cartera de serveis del nostre 
sistema sanitari.  
 
Per a desenvolupar-ho, s’ha fet una 
comparació de models sanitaris a 
Europa en relació amb el Sistema 
Nacional de Salut a Espanya i en 
aquells models que presenten més 
similituds amb el nostre, s’ha descrit 
la cartera de serveis que presta la 
farmàcia comunitària. Per compa-
rar-los es tenen en compte el model 
sanitari, el model farmacèutic i el 
model d'atenció primària. 
 
MODEL  
SANITARI

Es té en compte el tipus de model 
(Sistema Nacional de Salut-Beverid-
ge vs. Assegurança social-Bismarck); 
existència d'una cartera de serveis 
central definida; i existència de 
copagament per a l'accés als serveis 
sanitaris (s'exclou el copagament 
farmacèutic que ja existeix en tots 
els sistemes analitzats). 
 
MODEL  
FARMACÈUTIC

És té en compte el grau d'ordenació 
i planificació territorial; el tipus de 
propietat: limitada o no al farma-
cèutic, la limitació del nombre de 
farmàcies per titular; l'existència 
d'un règim de concessió, sense 
possibilitat de traspàs o herència; i 
el nombre d'habitants per oficina de 
farmàcia.

ATENCIÓ  
PRIMÀRIA

Es té en compte la llibertat d'elec-
ció de metge per part del ciutadà; 
l'assignació d'un metge als pacients; el 
paper de l'atenció primària com a filtre 
per accedir als especialistes; el model 
predominant en la provisió del servei: 
públic o privat; el model predominant 
en l'organització del servei: individual o 
en grups de professionals; i la distribu-
ció territorial.

Per a tots els models analitzats, es du 
a terme una anàlisi de similitud de 
models sanitaris i a partir d'aquest 
punt es concreten els països més 
similars a Espanya.  En aquests estats 
més semblants, es presenta la cartera 
de serveis desenvolupada addicional-
ment per la farmàcia comunitària en 
relació a Espanya.

D' aquesta anàlisi comparativa, es des-
prèn una gran desigualtat de desen-
volupament de funcions del farma-
cèutic comunitari depenent del país. 
Quedant evidenciat que hi ha països 
amb una organització sanitària similar 
a la nostra, en els quals el farmacèutic 
comunitari desenvolupa tot un seguit 
de serveis professionals addicionals a 
nosaltres i que aporten un clar valor 
afegit al sistema nacional de salut. 

Aquesta gran diferència en els serveis 
prestats per les farmàcies comu-
nitària, resulta paradoxal tenint en 
compte que el grau universitari de 
farmacèutic, segons el Pla de Bolon-
ya, habilita per igual a tots els far-
macèutics d'Europa.
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I, per tant, queda evidenciat que el 
desenvolupament professional del 
farmacèutic a Europa, no es duu 
a terme d'una manera igual per a 
aquells països que presenten un 
model sanitari similar i en el nostre 
cas, hi ha un clar exemple d’infrau-
tilització.
 
 
RESULTATS I 
CONCLUSIONS

Al pòster (que trobareu a les pàgines 
18 i 19 d'aquesta revista) podeu revi-
sar les taules taules 1 i 2 i les figures 
1, 2 i 3. Els resultats de l'anàlisi dels 
ítems de model esmentats s'ex-
posen, a través de codis de colors 
a la taula 1 (Matriu de similituds i 
diferències entre models sanitaris, 
farmacèutics i d'atenció primària en 
diversos països europeus).

Per l’anàlisi comparativa es tenen en 
compte totes les variables analitzades 
a la Taula 1, avaluant en cada cas la 
seva comparativa respecte els resul-
tats obtinguts pel model espanyol. 
A la Taula 2 (Grau de coincidència dels 
ítems comparats entre diversos països 
europeus i el model espanyol) s’ex-
pressen aquests resultats amb codis 
de colors i amb el valor percentual.
Finalment, a les tres gràfiques de les 
figures 1, 2 i 3 s’il·lustren el major o 
menor grau de coincidència entre 
tots els països estudiats.

Els països amb major grau de coinci-
dència en el model sanitari, atenció 
primària i farmacèutic són Portugal, 
Regne Unit, Finlàndia, Itàlia i Eslovènia.

Hi ha països amb una organització  
sanitària similar a la nostra, en els quals 
el farmacèutic comunitari desenvolupa 
tot un seguit de serveis professionals 
addicionals a nosaltres"

Els països amb grau intermedi de 
coincidència en el model sanitari, 
atenció primària i farmacèutic són 
França, Suècia, Dinamarca i Irlanda.

Finalment, els països amb menor grau 
de coincidència en el model sanitari, 
atenció primària i farmacèutic són Ale-
manya, Països Baixos, Bèlgica i Àustria. 

CARTERA DE 
SERVEIS EN 
PAÏSOS SIMILARS

Dels països amb major grau de coin-
cidència, es citen els serveis prestats 
pels farmacèutics comunitaris a Por-
tugal, Regne Unit i Itàlia i que, a data 
d'avui, no són oferts d'una forma 
regulada i integrada en una cartera 
de serveis, per la farmàcia comuni-
tària a Espanya. En cada cas, s’indica 
la data d’inici a partir de la qual es 
varen incorporar a la seva cartera de 
serveis de cada país.

PORTUGAL
1. Participació en la campanya de vacu-
nació de la grip (novembre del 2021).
2. Dispensació de MHDA (maig 2020)

REGNE UNIT
1. Participació en la campanya de va-
cunació de la grip (octubre del 2021)
2. Protocols de derivació als serveis 
d'urgències (octubre del 2019)
3. Seguiments pacients després de 
l'alta hospitalària (octubre del 2019)
4. Atenció farmacèutica telemàtica per 
a pacients crònics (octubre del 2019).
5. Creació d'un servei de medicaments 
d'urgències (octubre del 2019)

ITÀLIA
1. Participació en la campanya de vacu-
nació de la grip (novembre del 2021).
2. Atenció farmacèutica telemàtica 
per a pacients crònics (maig 2022)
3. Dispensació de MHDA (juny del 
2020).

En les pàgines següents de la revista
(18 i 19) podeu consultar el pòster de la
FEFAC presentat al 22 Congreso Nacion-
al Farmacéutico celebrat Sevilla, sota
el títol "Visión de la cartera de servicios
farmacéuticos en países con modelos
sanitarios similares".

PÒSTER DE FEFAC

Francesc Ballart,
responsable
de projectes
professionals de
la FEFAC i un dels
autors del pòster
(l'altre autor és
Antoni Torres,
farmacèutic i
president de la
FEFAC), comenta
la publicació 
de la
FEFAC amb dos
assistents del 22
Congreso
Nacional
Farmacéutico,
celebrat a Sevilla
del 20 al 22 de
setembre de 
2022
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RECEPTES FACTURADES  
AL CATSALUT AL DETALL

El finançament dels medi-
caments dispensats a les 
oficines de farmàcia suposa 
una part substancial del 
pressupost dels països 

europeus. En el cas català, l’any 2021 
la despesa en receptes va significar el 
desemborsament de 1.635.051.568 
euros per part del Servei Català de la 
Salut. Enguany les xifres poden ser 
superiors, ja que del mes de gener 
a l’agost, inclòs, la xifra s’ha situat en 
1.140.368.184 euros, un augment 
del 6,3% respecte  la mateixa data de 
l’any passat.

Entrant a les xifres de l’any actual i 
fins al 31 d’agost,  s’observa que l’im-
port íntegre de la despesa farmacèu-
tica en les dones és un 9,7% superior 
que en el cas dels homes. Aquest 
augment es correspon amb el fet que 
les dones tenen un major nombre 
d’envasos dispensats, 56.586.020, 
mentre que els homes arriben als 
42.518.342. 

L’edat també és un factor molt impor-
tant a l’hora d’estudiar l’ús de medi-
caments. En el gràfic 1 es pot copsar 
com a partir de l’interval 20-24 anys 
comença a visualitzar-se clarament 
la corba del consum de fàrmacs, tot 
arribant al seu punt àlgid a la franja 
de més de 84 anys. Dins del gràfic s’hi 
troba l’excepció del grup d’edat situat 
entre els 80 i 84 anys, on hi ha un 
descens acusat de la corba. 

El volum de receptes facturades 
per regió sanitària està molt des-
compensat. Barcelona supera en 

tots els paràmetres a la resta a 
conseqüència del seu alt volum de 
població. La segona posició és per 
a Girona i la tercera per al Camp de 
Tarragona. Ara bé, quan es posa en 
relació la despesa farmacèutica amb 
el nombre de població, les gràfiques 
mostren una situació ben diferent. 

La relació més elevada entre l’import 
íntegre i el nombre d’habitants és a les 
Terres de l’Ebre, amb una despesa de 
192,67 euros per habitant. Cal apuntar 
que en aquest rànquing s’observen 
grans diferències (gràfic 2), atès que 
l’import íntegre més baix se situa a l’Alt 
Pirineu i l’Aran, amb 144,09 euros per 

Les terres de l'Ebre i Barcelona encapçalen la despesa per habitant, 
mentre que a la cua se situa l'Alt Pirineu i Aran 

Francesc Arcas Ruscalleda
Farmacèutic especialitzat en Ciència  
de Dades i Intel·ligència Artificial

GRÀFIC 2. Les regions sanitàries de les Terres de l’Ebre i Barcelona mostren la 
major despesa per habitant. 

GRÀFIC 1. La franja dels 20-24 anys mostra l’inici de la corba ascendent de la 
despesa farmacèutica.
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habitant. Així doncs, existeix una diferència 
de 48,58 euros entre dues regions que 
tenen com a característica comuna l’envelli-
ment d’una part important de la població.

Respecte la classificació dels fàrmacs segons 
el nombre de receptes, els destinats al sistema 
nerviós encapçalen la llista amb 28.752.641. El 
segueixen el sistema cardiovascular i el tracte 
alimentari i metabolisme, amb 24.287.449 i 
13.921.344 receptes respectivament. Ara bé, 
el gràfic 3 ens mostra que quan s’estudien els 
fàrmacs segons l’import íntegre i l’aportació de 
CatSalut, les receptes per al sistema nerviós 
continuen en primer lloc, però el grup destinat 
al tracte alimentari i el metabolisme passa a la 
segona posició i els medicaments del sistema 
cardiovascular a la tercera.

Entrant encara més al detall, en el gràfic 
4 la classificació ATC4 permet veure com 
el nombre de receptes dispensades està 
encapçalat pels derivats de la benzodiazepina, 
6.278.141, les anilides, 5.960.600, i els inhibi-
dors d’HMG CoA reductasa, 5.411.413. 

Finalment, la combinació de les regions sa-
nitàries i els fàrmacs que conformen el grup 
ATC1 ens indica que el volum d'econòmic 
varia segons la zona geogràfica. En el gràfic 5, 
on hi ha els 15 imports íntegres més elevats, 
la regió de Barcelona encapçala els set pri-
mers llocs de la llista. També esdevé significa-
tiu que Barcelona, Girona, Catalunya Central 
i Camp de Tarragona tinguin com a primer 
valor els fàrmacs per al sistema nerviós.

Els textos i les gràfiques de l'article 
s’han elaborat  a partir de la infor-
mació continguda a la base de dades 
Receptes facturades al Servei Català 
de la Salut, que es troba a la web 
Dades Obertes de la Generalitat de 
Catalunya (https://analisi.transparen-
ciacatalunya.cat). Les dades estudi-
ades inclouen els mesos de gener a 
agost de 2022 i van ser capturades el 
14 d’octubre del present any.  

A nivell tècnic, el treball de les dades 
s’ha realitzat a través de Json i Python. 
D’altra banda, l’estudi ha comportat 
l’elaboració de diverses gràfiques que, 
per motius d’espai, no s’han pogut 
incorporar. Per aquesta raó, podeu 
trobar el codi amb el qual s’ha elabo-
rat l’estudi i també les gràfiques a la 
següent pàgina web:  
http://www.iapharm.com

FITXA TÈCNICA

GRÀFIC 3. Els fàrmacs del sistema nerviós encapçalen amb molta diferència 
les xifres econòmiques del grup ATC1.
 
a) Sistema nerviós b) Tracte alimentari i metabolisme c) Sistema cardiovascular d) Sang i òrgans 
hematopoieics e) Sense especificar f) Sistema respiratori g) Agents antineoplàsics i immunomodula-
dors h) Sistema genitourinari i hormones sexuals i) Sistema musculoesquelètic  j) Antiinfecciosos per 
a ús sistèmic k) Preparats hormonals sistèmics, excloent hormones sexuals i insulines l) Òrgans dels 
sentits m) Dermatològics n) Varis o) Productes antiparasitaris, insecticides i repel·lents.

GRÀFIC 4. De gener a agost s’han dispensat més de 6 M de derivats de benzodiazepines.

a) Derivats de la benzodiazepina b) Anilides c) Inhibidors de la HMG CoA reductasa d) 
Inhibidors de la bomba de protons e) Sense especificar f) Inhibidors de l’ECA, monofàr-
macs g) Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina h) Inhibidors de l’agregació 
plaquetària, heparina excl. i) Derivats de làcid propiònic j) Agents beta-bloquejants selectius

GRÀFIC 5.Els set primers llocs de la classificació de l’import íntegre i l’aportació de 
CatSalut segons ATC1 i regió sanitària estan ocupats per Barcelona.  
 
a) Barcelona, sistema nerviós b) Barcelona, tracte alimentari i metabolisme c) Barcelona, siste-
ma cardiovascular d) Barcelona, sang i òrgans hematopoieics e) Barcelona, sense especificar 
f) Barcelona, sistema respiratori g) Barcelona, agents antineoplàsics i immunomoduladors 
h) Girona, sistema nerviós i) Barcelona, sistema genitourinari i hormones sexuals  j) Cata-
lunya Central, sistema nerviós k) Camp de Tarragona, sistema nerviós l) Barcelona, sistema 
musculoesquelètic m) Girona, tracte alimentari i metabolisme n) Camp de Tarragona, tracte 
alimentari i metabolisme o) Barcelona, antiinfecciosos per a ús sistèmic

RECEPTES FACTURADES  
AL CATSALUT AL DETALL
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LA FUNDACIÓ
ESTRENA WEB
Frena el Sol, Frena el Lupus, un projecte creat i desenvolupat per la 
Fundació de Farmàcies de Catalunya

tectors i facilita l’accés a les cremes 
solars a preu reduït entre les perso-
nes amb lupus. Això es fa a través de 
la xarxa de farmàcies participants que 
els posen a la seva disposició, en una 
acció solidària en la qual cap de les 
parts (farmàcia, distribució i laboratori) 
obté benefici econòmic.

Actualment, 1.200 farmàcies formen 
part d’aquesta xarxa (288 a Catalunya), 
oferint cobertura a més de la meitat 
de les persones amb lupus a Espa-
nya. Està present a Catalunya, Aragó, 
Balears, Astúries, Sevilla, Madrid, 
Granada, Múrcia, Pontevedra, Jaén, 
Cantàbria, Salamanca, Almeria, Caste-
lla La Manxa, Ourense i Valladolid. En 
aquest sentit, es treballa per arribar a 

La Fundació de Farmàcies 
de Catalunya, organització 
creada per la FEFAC per ca-
nalitzar els projectes de RSC 
de les farmàcies ja té web. La 

Fundació es va posar en marxa a prin-
cipis de 2019. L’objectiu és reforçar els 
valors social i solidari de les farmàcies, 
tenint en compte que la farmàcia és 
un punt de referència per consultes 
de salut i per situacions de risc.

FRENA EL SOL, 
FRENA EL LUPUS 

La campanya Frena el sol, frena el 
lupus és un projecte creat i desenvo-
lupat per la Fundació de Farmàcies de 
Catalunya. Promou l’ús dels fotopro-

la resta del territori i donar cobertura 
al 100% de les persones amb lupus a 
Espanya.

COL·LABORADORS 

La Fundació col·labora amb el Clínic, 
Farmamundi, Fundació Pasqual 
Maragall, KMS XL Lupus, Oncolliga, 
PIMEC, Vicente Ferrer, IMO (Instituto 
de Microcirugía Ocular), Banco Farma-
céutico o Corazón Sin Fronteras.

DONACIONS

La web inclou un apartat de dona-
cions on qualsevol persona pot 
col·laborar fent una transferència al  
ES41 2100 5000 5102 0030 5122.
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FRENA EL LUPUS 
VALLADOLID
Frena el Sol, Frena el Lupus, un projecte creat i desenvolupat per la 
Fundació de Farmàcies de Catalunya

va comptar amb la presència del 
vocal de dermofarmacia del COF 
de Valladolid, Eduardo Gómez; 
Pilar Cárdaba, representant de la 
Asociación contra las Enfermeda-
des Autoinmunes y Vasculitis de 
Castilla y León (EAVACyL); Antoni 
Torres, president de la FEFAC; Sofia 
Barceló, directora de Relacions 
Institucionals i Direcció Tècnica 
d'Alliance Healthcare; Antonio De 
la Fuente Gil, consellero delegat 
de Bidafarma; i Juan Jorge Poveda, 
director del Gabinet de Direcció de 
Grupo Cofares. 
 
A Espanya, 1.200 farmàcies formen 
part del projecte Frena el Sol, 
frena el lupus, oferint cobertura 

Les oficines de farmàcia 
de Valladolid s'han sumat 
aquest 2022 a la campa-
nya Frena el sol, Frena el 
Lupus, impulsada per la 

Fundació de Farmàcies de Catalu-
nya - FEFAC.  
 
El COF de Valladolid ha fet possible 
posar en marxa aquest projecte a 
la ciutat, gràcies a la col·laboració-
de la Asociación de Enfermedades 
Autoinmunes y Vasculitis de Casti-
lla y León (EAVACyL)  i a la distri-
bució que opera a la zona: Alliance 
Healthcare, Bidafarma i Cofares.  
 
La presentació oficial, que va 
tenir lloc online al mes de juliol, 

a més de la meitat dels pacients 
de lupus d'Espanya. Cada dia són 
més les farmàcies que formen 
part d'aquesta iniciativa posada 
en marxa l'any 2015 a Catalunya 
per part de la FEFAC, amb l'Asso-
ciació Catalana de Lupus Eritema-
tós (ACLEG), Laboratoris Ferrer i 
Alliance Healthcare, per a després 
sumar-se Fedefarma.  
 
Actualment és present a Catalunya, 
Aragó, Balears, Astúries, Sevilla, 
Madrid, Granada, Múrcia, Ponte-
vedra, Jaén, Cantàbria, Salamanca, 
Almeria, Castella La-Manxa, Orense 
i Valladolid. 
 
Més informació a frenaellupus.com
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QUÈ DIUEN 
ELS MITJANS?

La manca de subministra-
ments a les farmàcies se-
gueix augmentant i hem vist 
com aquest últim trimestre, 
coincidint amb l'arribada 

de l'hivern, manquen fàrmacs com 
l'amoxicil·lina o medicaments per al 
sistema nerviós.  
 
Antoni Torres, farmacèutic i presi-
dent de la FEFAC, va participar el 
7 novembre en el programa de 
Cadena Ser 'Aquí' amb Josep Cuní, 
per parlar, entre altres temes, dels 
principis actius que manquen actual-
ment per fer els medicaments.  

Posteriorment, el dia 14 de novem-
bre, va ser entrevistat per Helena 
Garcia Melero al 'Tot es mou' de TV3, 
on va explicar les causes i solucions 
dels desabastiments de medica-
ments a les farmàcies. 
 
El 18 de novembre, a 'El Món a Rac1', 
el president de la patronal reclama-
va en nom de les farmàcies que els 
farmacèutics i farmacèutiques siguin 
habilitats per canviar els medicaments 
per altres similars sense que el paci-
ent hagi de tornar al metge. El mateix 
18 de novembre, l'Aemps va emetre 
un comunicat amb recomanacions 

El desabastiment de medicaments a les  
farmàcies, tema destacat als mitjans de 
comunicació durant el mes de novembre

MEDICINA EL PAIS
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per pal·liar problemes de subsminis-
trament amb les suspensions pediàtri-
ques d'amoxicil·lina 250mg/5ml. 
 
El 22 de novembre, la periodista 
Marta Ricart, de 'La Vanguardia', 
publicava l'article "Problemas de 
suministro dejan a las farmacias sin 
algunos medicamentos", amb decla-
racions del president de la FEFAC. A 
la tarda, el programa 'Planta Baixa' 
també recollia la preocupació per la 
falta d'alguns medicaments, amb la 
participació d'Antoni Torres. 
 
L'endemà, al programa 'Cafè d'idees' 
amb Gemma Nierga, es tornava 
a demanar poder fer canvis de 
presentacions, transmetent un 
missatge de calma a la població. El 
mateix dia 23 diari 'Ara' va publicar 
l'article "Aquest és l'antibiòtic infantil 
més receptat i que no es troba a les 
farmàcies".

GRIP: VACUNA INTRANASAL 
La farmacèutica Marina Oriol va 
antendre als periodistes del programa 
'El Matí' de Catalunya Ràdio a finals 
d'octubre per explicar l'estat actual 
de la vacuna intranasal contra la grip. 

Antoni Torres, president de la FEFAC,  
al programa 'Tot es mou' de TV3, el  
14 de novembre

IMATGE 1

El periodista  Josep Fita de 'La 
Vanguardia' també va fer-se ressò 
de l'arribada de la vacuna en les 
farmàcies al mes d'octubre, amb 
declaracions de la FEFAC.

Marina Oriol, farmacèutica de Farmàcia Oriol (Barcelona).
IMATGE 2

Antoni Torres, president de la FEFAC, a 'Cafè d'dees', el 23 de novembre
IMATGE 3

Antoni Torres, president de la FEFAC, a 'Planta Baixa' de TV3, el 22 de novembre
IMATGE 4
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RENOVACIÓ 
DE LES JUNTES

DIARI MÉS  
TARRAGONA

L'AFET ha renovat aquest 
2022 la seva Junta Directiva 
després dels últims quatre 
anys de mandat. Així, enceta 
nova etapa amb un canvi en 

la presidència. El càrrec de president, 
ocupat fins ara pel farmacèutic Josep 
Lluís Pinyana, passa a mans d'Eduardo 
Cacho Ruiz, titular de farmàcia a Reus 
des de 2018. Cacho és llicenciat en 
farmàcia per la Universitat de Navarra, 
graduat en òptica i optometria, i tècnic 
superior en audiologia protèsica. Ha 
participat en projectes de la Escuela 
Nacional de Sanidad sobre Alimenta-
ció i en el programa d’implantació del 

Servei d’Indicació Farmacèutica de la 
Universitat de Granada. Raül Font-
Quer Plana és el vicepresident; Amèlia 
Barbero Pàmies és la secretària; 
Esther Fernàndez Cabré és la treso-
rera; Francesc Escobar Poblet és l'in-
terventor; Carme Hernàndez Escribà 
és la vocal 1; i Marina Rius és la vocal 
2. S'han fet ressò d'aquesta notícia els 
principals mitjans de premsa especi-
alitzada: 'Diario Médico', 'Diariofarma', 
'IM Farmacias', 'El Farmacéutico' i 
'PM Farma', entre altres. 'Diari Més' 
de Tarragona ho va publicar en la 
versió impresa i la revista 'Tarragona 
Empresarial' va publicar un tuit.  

La premsa especialitzada s'ha fet ressò de 
les renovacions de les Juntes Directives de 
l'AFET (Tarragona) i l'AFB (Barcelona)
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El 'Diari Més' de Tarrago-
na va publicar el 18 de 
novembre a la pàgina 3 
la renovació de la Junta 
Directiva de l'AFET (Associ-
ació de Farmacèutics amb 
Oficina de Farmàcia de 
Tarragona), amb una fo-
tografia del nou president 
de l'empresarial, el farma-
cèutic Eduardo Cacho.
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Pel que fa a l'Associació de Farmà-
cies de Barcelona (AFB), que també  
ha renovat aquest 2022 la seva Junta 
Directiva, s'han fet ressò els princi-
pals mitjans de premsa especialitza-
da: 'Diariofarma', 'El Farmacéutico', 
'IM Farmacias', 'PM Farma' i 'Revista 
Farmanatur', entre altres. També 
ho va publicar 'Via Empresa', diari 
econòmic líder en català. 
 
Les Juntes Directives de l'AGFE 
(Girona) i l'AFELL (Lleida) seguei-
xen amb la mateixa composició. 
A Girona, la farmacèutica Carme 
Rigall Carré és la presidenta. A 
Lleida, Ramon Anadon i Solé ocupa 
la presidència. Un dels principals 
reptes als quals faran front les 
quatre empresarials provincials, 
sota el paraigües de la FEFAC, serà 
el conveni col·lectiu català. L'objectiu 
de totes elles és convergir cap a un 
únic acord laboral d'àmbit català.

El farmacèutic Antoni Torres, amb 
oficina de farmàcia a Barcelona des 
de 1983, és l'actual president de 
l'AFB i de FEFAC. Torres presideix 
l'AFB i la FEFAC des de l'any 2013. 
És també membre de la Junta 
Directiva i del Comitè executiu de 
PIMEC, i president de la sectori-

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L'AFB
L'AFB és l'empresarial provincial 
catalana més antiga de totes. Va ser 
creada per un grup de farmacèutics 
l'any 1977. L'any 1990 va fundar, 
amb la resta d'empresarials provin-
cials catalanes, la Federació d'Asso-
ciacions de Farmàcies de Catalunya 
(FEFAC).  

al de Serveis de Salut i Social de 
PIMEC. Les seves línies de treball 
es basen en el valor estratègic de 
la farmàcia pel sistema sanitari; el 
valor professional dels farmacèu-
tics; el valor social i solidari de la 
farmàcia; i el valor empresarial i 
econòmic.

ANTONI TORRES CONTINUA AL CAPDAVANT

L'actual Junta Directiva està formada 
per (d'esquerra a dreta): Eva Bos-
cassa, vicesecretària; Martí Balasch, 
vocal; Jordi del Cacho, secretari; 
Alegria Isern (vocal); Antoni Torres, 
president; Ana Quintilla, intervento-
ra; Òscar Doñate, tresorer; i Núria 
Escarrer, vocal.

RENOVACIÓ 
DE LES JUNTES
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FARMÀCIA INTERNACIONAL

ESPAI EUROPEU DADES EN SALUTRISC DE TANCAMENT

El Grup Farmacèutic de la Unió Europea (PGEU) ha 
publicat el seu document de posicionament sobre l'Espai 
Europeu de Dades en Salut. Té com a objectiu facilitar 
l'accés a les dades en salut de tota la UE per a usos 
primaris i secundaris, garantint que els ciutadans tinguin 
el control sobre les seves dades. La PGEU recorda que és 
vital reforçar els sistemes de salut i empoderar als pro-
fessionals sanitaris a través de la transformació digital, 
coordinat entre els estats membres i els professionals.

Més de 3.000 farmàcies comunitàries angleses s'enfron-
ten a un risc real de tancament en 2024, després d'anys 
de congelació del finançament i un context d'inflació 
creixent, segons un informe de l'Associació Nacional 
de Farmàcies Britànica. En un estudi encarregat per 
l'associació, els investigadors asseguren que aquests 
tancaments suposen una greu crisi i una amenaça per a 
la farmàcia, remarcant que la situació delicada que viuen 
afectaria especialment a la població més vulnerable.

ESTOC OBLIGATORI DE FÀRMACSANTIVIRALS SENSE RECEPTA

Fins ara els antivirals Covid-19 estaven disponibles només 
amb recepta a Nova Zelanda, però s'elevaven els casos i es 
saturava l'atenció primària, provocant que els pacients no 
poguessin accedir als tractaments. Per aquest motiu, Nova 
Zelanda permet ara que els farmacèutics dispensin anti-
virals. La presidenta de la Societat Farmacèutica de Nova 
Zelanda, Rhiannon Braund, creu que aquesta mesura és 
un exemple que mostra les habilitats dels farmacèutics.

Els titulars d'autoritzacions de comercialització de me-
dicaments i majoristes estaran obligats a mantenir un 
estoc de dos mesos i mig a partir de l'1 de gener de 2023 
als Països Baixos. Segons la Real Associació Holandesa 
de Farmacèutics, els farmacèutics han defensat constant-
ment aquest tipus d'existències mínimes en els últims 
anys. Amb aquesta mesura s'espera reduir una part del 
desproveïment de medicaments.

NOTÍCIES
DESTACADES
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RACÓ DE LECTURA

Editorial: Indepently Published
Nº pàgines: 368
Tamany: 15 x 21 x 2 cm
Enquaderanació: tapa tova

Entre els anys 1999 i 2001 es va 
produir la mobilització més gran 
de farmacèutics a Espanya sota el 
lideratge del president del Col·legi de 
Farmacèutics de València, Salvador 
Ibáñez, que va morir l'any 2001 
havent aconseguit un dels seus 
grans objectius polítics: la presen-
tació d'una Llei d'Iniciativa Popular 
sobre principis bàsics del medica-
ment i la professió farmacèutica. 

L'interès d'aquesta mobilització va 
consistir a reunir milers de farma-
cèutics de tota Espanya al COF de 
València, molts d'ells contra els seus 
col·legis i el Consell General. 

Aquest llibre és la història d'aquells 
fets que molts farmacèutics recorda-
ran, i pot ser també un estímul per 
als més joves per sortir d'actituds 
conformistes que dificulten una 
millora real de la professió. Podria 
dir-se que és un llibre d'història ri-
gorós perquè es basa en fets, actes, 
discursos i articles i documents, 
encara que ple d'idees que encara 
són vigents. 

UN MILAGRO 
LLAMADO IBÁÑEZ

LLIBRES 
RECOMANATS
Per Nadal, un llibre és un bon regal! En 
aquesta secció trobaràs la selecció que hem 
fet per aquest hivern

Autor: Irene Baños i Judit Alonso
Editorial: BoldLetters
Nº pàgines: 208
Tamany: 14,2 x 21 cm

La crisi climàtica i mediambiental ens 
situa en un punt d'inflexió en el qual 
cal actuar de forma ferma i ràpida. 
Estem sobreexplotant la natura i vivint 
per sobre de les nostres possibilitats. 

En aquest llibre, s'inclouen una 
sèrie d'entrevistes a personatges 
rellevants en diferents sectors de 
l'entorn ambiental i amb el canvi 
climàtic. El seu exemple i tenacitat 
motiven i indiquen com passar a 
l'acció i assegurar el nostre futur.

ACCIONISTAS 
DEL CAMBIO

Autor: Daniel López Valle i 
Cristóbal Fortúnez
Editorial: Blackie Books
Nº pàgines: 80
Tamany: 25,5 x 21,5
Enquadernació: rústica

Quadern d'activitats per l'hivern. Di-
rigit a adults. Activitats que serveixen 
per aprofitar el temps a la calor de la 
xemeneia o la batamanta. 

Creat pel guanyador del progra-
ma 'Saber y ganar' Daniel López 
i el prestigiós ilustrador Cristóbal 
Fortúnez. 
 
Més de 100 hores d'aprenentatge, 
més de 170.000 exemplars venuts 
de les seves edicions estiuenques.

CUADERNO DE 
INVIERNO VOL.3
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El creador del termòmetre va 
ser Galileo Galilei l'any 1552, 
primer amb aigua i després 
amb alcohol. El termòmetre 
de mercuri no arribaria fins a 
l'any 1714, de la mà de Gabri-
el Fahrenheit. Des de la seva 
creació ha evolucionat molt, 
principalment a partir de la 
creació del termòmetre digi-
tal. A Espanya, va prohibir-se 
la venda de termòmetres de 
mercuri l'any 2007, pel seu 
efecte contaminant.

DIA MUNDIAL  
DEL TERMÒMETRE 
22 DESEMBRE

 

 
El Datamatrix, com a sistema 
d’identificació única de cada caixa 
de medicament, es va començar 
a implementar el febrer de 2019. 
Tenint en compte que la caducitat 
dels medicaments és de cinc anys, 
fins passat 2024 les unitats produ-
ïdes no estaran adaptades. Serà a 
partir d’aquest any, 2024, quan es 
podrà eliminar el cupó precinte, que 

Segons IQVIA, 
el 57% de la 
població utilitza el 
canal online per 
comprar produc-
tes d'autocura. 
Però quan 
parlem de punt 
de venda físic, la 
farmàcia de carrer 
és el més usat, 
especialment 
quan es neces-
sita un producte 
amb urgència o 
assessorament 
farmacèutic.
En relació amb 
l'evolució del 
comportament de 
compra abans i 
després de la pan-
dèmia, un 23% va 
afirmar comprar 
més en el canal 
en línia ara que 
en prepandèmia. 
El telèfon mò-
bil encara és el 
dispositiu preferit 
per aquest tipus 
de compres.E
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FRASE CÈLEBRE

L'home que mou muntanyes 
comença carregant petites pedres

CONFUCI. Fou un personatge cabdal dintre de la cultura xinesa 
i de l'Àsia oriental. A partir dels seus ensenyaments es forma el 
confucianisme, que influirà durant vint segles en el pensament 
de l'Extrem Orient. La seva filosofia posa èmfasi en la moral per-
sonal, la corecció de la relació social, la justícia i la sinceritat. 

Per què els reis mags portaven 
or, encens i mirra?  
L'or era un regal per a Jesús com 
a Rei, perquè era un obsequi 
destinat a reis. L'encens era un 
present per a Jesús com a Déu, 
perquè aquesta resina es cremava 
davant dels déus. I la mirra, per a 
Jesús com a home, perquè amb 
ella s'embalsamava als morts.

PER QUÈ...?

deixarà de ser necessari com a com-
provant de la dispensació. Aleshores 
la desactivació dels números de 
sèrie es convertirà en l’única prova 
fefaent per al reemborsament del 
Sistema Nacional de Salut pel preu 
dels medicaments dispensats al seu 
càrrec, mantenint les garanties de 
traçabilitat per a cada medicament 
dispensat.

QUAN DEIXAREM DE TALLAR CUPONS PRECINTE?






