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EDITORIAL
Estem construint la nova farmàcia a  
Catalunya. Comptem amb tu!

"En l'àmbit de la salut comunità-
ria, les oficines de farmàcia són 
agent indispensable i que ha de 
formar part de les estratègies 
que es defineixin, precisament 

perquè són l'indicador avançat i un 
dels àmbits d'atenció més continuat 
de tota la ciutadania". Saps de qui és 
aquesta frase?  
 
Segurament ho pots endevinar si t'ha 
cridat l'atenció la portada d'aquest 
número de la revista, amb la imatge 
de la reunió que van mantenir el 
passat 8 de febrer el president de 
la FEFAC, Antoni Torres, amb Pere 
Aragonès, president de la Generalitat 
de Catalunya, com a continuïtat de la 
reflexió estratègica feta a Vic a finals de 
2022 i de la qual et vam informar en el 
número anterior de la revista. 
 
Per primera vegada a la història de 
l'empresarial conversem de forma 
oficial i pública amb el president de 
la Generalitat sobre la contribució de 
la xarxa d'oficines de farmàcia a la 
salut de la ciutadania mitjançant una 
major implicació en el sistema sanitari. 
Ressaltem l'agraïment i reconeixement 
del president a la tasca desenvolupada 
per les farmàcies durant la pandèmia. 
"Les farmàcies estaven allà, i sort que 
les vam tenir", assegura Aragonès.
 
La conversa aborda la tasca sanitària 
i social dels més de 8.000 professio-
nals farmacèutics i les més de 3.200 
farmàcies catalanes i la seva aportació 
a la salut i al benestar de la població. 
També de com ha de ser la partici-
pació de les farmàcies per millorar 
l’eficiència del sistema de salut català i 
contribuir a la seva sostenibilitat. 
 
En la conversa, visualitzem el model de 
farmàcia pel que fa a prevenció, pro-
moció de la salut i cronicitat i serveis 
farmacèutics.  

També es ressalta la importància de 
la col·laboració público privada, per 
millorar l’eficiència i la sostenibilitat del 
sistema. Col·laboració en la qual les 
organitzacions empresarials com la 
PIMEC i la FEFAC en són part nuclear. 
Aquesta reunió oficial i pública és 
una mostra d'aquesta importància i 
implicació. 
 
Aquest és el primer número de la 
Revista FEFAC de 2023, dirigit a totes 
les farmàcies catalanes, siguin o no 
sòcies de l'empresarial. Hem ampliat 
la tirada amb motiu d'Infarma Barce-
lona 2023, perquè volem convidar a 
tots els titulars a visitar-nos a l'estand 
(F-56). Allà podreu recuperar mentre 
us expliquem les novetats de la FEFAC 
i com ha  d'evolucionar la farmàcia de 
Catalunya. A l'estand, els farmacèutics 
socis podran participar en el sorteig 
d'una nit a l'Hotel Mil Estrelles i d'altres 
premis patrocinats per alguns dels 
nostres col·laboradors.
 
No us perdeu les pàgines 'Què és la 
FEFAC' i per què cal que en formis part, 
on t'expliquem els nostres serveis i 
les accions i mesures que fa anys que 
treballem en els àmbits polítics i legals 
que han contribuït a fer evolucionar i 
créixer el nostre sector, afavorint els 
ciutadans, els equips, el sistema de 
salut i els titulars, independentment 
de si són socis o no, apropant la 
farmàcia a la societat, desenvolupant 
la professionalització del model de 
farmàcia, la seva viabilitat i solvència. Si 
vols més detalls sobre aquests temes 
et convidem a assistir a una de les reu-
nions amb titulars que realitzem arreu 
de Catalunya en el marc del FEFAC ON 
TOUR 2023 o a les sessions del FEFAC 
ON TOUR que farem en el mateix 
Infarma, exclusives per a titulars.
 
Estem construint la nova farmàcia a 
Catalunya. Comptem amb tu! 
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CONVERSA AMB 
PERE ARAGONÈS

T  enim un sistema de salut 
que es declara en necessi-
tat de reordenació profun-
da per mantenir el nivell 
de qualitat i aprofitar millor 

les capacitats dels professionals. 
El mateix conseller de Salut, Manel 
Balcells, ha proposat un gran pacte 
de sector per blindar el sistema de 
salut i introduir els canvis estructurals 

que necessita. Així mateix, la manca 
de professionals, tant avui com en el 
futur, és un fet.  
 
Antoni Torres, president de la 
FEFAC: Pot el sistema permetre's no 
aprofitar les potencialitats dels més 
de 8.000 professionals farmacèutics i 
no implicar les més de 3.200 farmàci-
es catalanes? 

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat de Catalunya: La primera 
qüestió que m'agradaria posar en 
relleu és l'agraïment a totes les ofi-
cines de farmàcia per la tasca que han 
anat fent històricament, però especial-
ment en els moments més complicats 
de la pandèmia. Les farmàcies estaven 
allà, i sort que les vam tenir. Sense el 
paper de les oficines de farmàcia no 

El president de la FEFAC, Antoni Torres, conversa amb Pere 
Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, sobre la contri-
bució de l'oficina de farmàcia a la salut de la ciutadania mitjançant 
una major implicació en el sistema sanitari
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CONVERSA AMB 
PERE ARAGONÈS

hauríem superat la pandèmia com 
ho hem fet. Les oficines de farmàcia 
formen part del sistema sanitari i, en 
aquest sentit, la valoració més positiva 

es fa en l'àmbit de la col·laboració de 
la salut comunitària. Les farmàcies 
estan molt implicades en les campa-
nyes de salut comunitària. Són, per 
tant, una peça importantíssima i el 
que cal continuar fent és aprofundir 
en aquesta col·laboració, perquè són 
també porta d'entrada al sistema 
sanitari.
 
AT: Moltes vegades el farmacèutic 
comunitari és el primer i últim punt 

"En l'àmbit de la 
salut comunitària, 
les oficines de 
farmàcia són 
agent indispen-
sable i que ha de 
formar part de les 
estratègies que es 
defineixin"

Pere Aragonès, president de la Gene-
ralitat de Catalunya, i Antoni Torres, 
president de la FEFAC.

Fotos: Jordi Franquet

de contacte de les persones amb el 
sistema de salut. En aquest con-
text, com visualitza que hauria de 
ser la participació de les farmàcies 
catalanes per millorar l'eficiència del 
sistema de salut i contribuir a la seva 
sostenibilitat? 
 
PA: On tenim més potencial de 
col·laboració és en tot l'àmbit de la 
prevenció. I el futur de les polítiques 
de salut passa en avançar-nos a les 

malalties, i per tant fer una tasca 
de prevenció des de la perspectiva 
de la salut comunitària. I aquí les 
farmàcies, des del punt de vista de 
la informació, de les campanyes de 
salut pública... En tots aquests àmbits 
hi ha un gran camí per recórrer, hi ha 
experiències molt bones. I quan es 
fa tota la planificació de les actua-
cions a realitzar en àmbit sanitari a 
escala comarcal o local, és important 
poder continuar tenint en compte el 

Pots veure el vídeo de la conversa aquÍ:
www.fefac.cat
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parer, la visió i les aportacions de les 
oficines de farmàcia, de la mateixa 
manera que en l'àmbit global del 
sistema, quan es fan els fòrums de 
professionals, s'inclouen els repre-
sentants de les oficines de farmàcia, 
també els col·legiats farmacèutics. 
Això ho hem de continuar aprofun-
dint i crec que aquest és el camí. Per 
tant, àmbit preventiu, salut pública 
i un treball conjunt amb els centres 
d'atenció primària. 
 
AT: Les farmàcies som font de consul-
ta, absolutament, som el 'Google del 
carrer'. També establiments sanitaris 
de referència en relació amb l'ús de 
medicaments, el seguiment farma-
coterapèutic i el control de malalts 
crònics. Què n'opina? 
 
PA: Molta gent regularment va a la 
farmàcia perquè necessita prendre 
medicació de forma continuada, 
probablement durant tota la vida, i 
que aprofita per mesurar la pressió 
i, per tant, té una bona assistència 
per part del professional farmacèu-
tic. La qüestió és veure com podem 
treballar encara més amb els centres 
d'atenció primària per reforçar 
aquesta col·laboració. Vostè feia 
referència al fet que la farmàcia és 
el 'Google del carrer'. Google fa una 
cosa, que és que les dades de les 
recerques que es fan serveixen per 
veure quines són les tendències que 
s'estan movent. Hem de fer el mateix, 
en el sentit que les farmàcies són un 
molt bon detector, podríem dir que 
"avançat", fins i tot en un estadi abans 
del que seria l'atenció sanitària en 
el cap's i en els hospitals, de quines 
alertes hem de tenir. Si tenim un 
increment de la grip, evidentment es 
detecta en les urgències, en les visites 

Les farmàcies formen part del sistema 
sanitari i, en aquest sentit, la valoració 
més positiva es fa en l'àmbit de la 
col·laboració de la salut comunitària"

als cap's i en els hospitals, però on 
primer es detecta és a les farmàcies, 
esperem que poc, perquè això vol dir 
que les afectacions sobre la salut són 
menors i amb menys intensitat, però 
on primer es detecta és a les farmà-
cies. Tot i que la grip es repeteix anu-
alment, en molts altres àmbits aquest 
ha de ser un espai de col·laboració i, 
precisament per això, millorar encara 
més els espais d'interlocució entre el 
Departament de Salut i l'estructura 
de salut del territori amb els repre-
sentants de les oficines de farmàcia.
 
AT: M'agradaria destacar que Catalu-
nya és un dels territoris amb un model 
de concertació público-privada més 
desenvolupat. Quin creu que ha de 
ser el paper de les organitzacions em-
presarials sectorials com la FEFAC en 
el desenvolupament d'aquest model 
de col·laboració amb el Departament 
de Salut i amb el conjunt del sistema? 
 
PA: Sobretot, reforçar els instru-
ments d'interlocució existents per 
continuar facilitant la feina de totes 
les oficines de farmàcia. Recordem 
l'època dels retards en els paga-
ments, ho vam solucionar gràcies a la 
col·laboració i a anar-nos fixant uns 
horitzons, unes fites, i anar complint 
la paraula donada i generant la confi-
ança mútua necessària. Això ho hem 
de fer en molts altres àmbits, però 
primer garantint, per part de l'Admi-
nistració, que el servei es pot prestar 
bé i que es fa amb tota la qualitat que 
necessita el farmacèutic o la farma-
cèutica que està a peu de taulell. En 
el sistema de salut hi ha una part 
de l'atenció primària per atendre la 
cronicitat que cal reforçar, cal refor-
çar l'àmbit de la salut comunitària, i 
especialment la salut pública, i també 

la recerca. En l'àmbit de la salut 
comunitària, les oficines de farmàcia 
són agent indispensable i que ha de 
formar part de les estratègies que 
es defineixin, precisament perquè és 
l'indicador avançat i és també un dels 
àmbits d'atenció més continuat de 
tota la ciutadania. 
 
AT: Les farmàcies són un establiment 
sanitari privat d'interès públic, amb 
un doble vessant, sanitària i econòmi-
ca. Creiem que aquesta col·laboració, 
els serveis que oferim, tenen un 
valor. Contempla la possibilitat d'esta-
blir marcs de regulació econòmica?
 
PA: En l'àmbit de les relacions econò-
miques del Departament de Salut i 
Govern de Catalunya amb les oficines 
de farmàcia sensiblement hem 
millorat en els darrers anys i és el que 
hem de cuidar més. Hem de procurar 
continuar així. A partir d'aquí, ha de 
ser en el marc d'aquesta col·laboració 
amb l'àmbit de salut comunitària on 
hem d'explorar les vies de col·labo-
ració i, en aquest sentit, oberts a 
escoltar les diferents propostes.  
 
AT: Vostè ha complert tots els com-
promisos que va adquirir. Com a ofi-
cines de farmàcia, agraïm moltíssim 
la claredat amb les seves paraules.  
 
PA: El Govern de Catalunya i les 
oficines de farmàcia han de continuar 
col·laborant, i és possible fer-ho bé en 
un marc de confiança. Soc partidari de 
prometre poc, però complir-ho tot. És 
la manera de generar la confiança i la 
credibilitat en el conjunt dels sectors 
i, especialment, en el vostre, que va 
passar un moment complicat i estic 
convençut que si no haguéssim pogut 
donar la resposta que vam donar en 
el seu moment conjuntament per 
solucionar el retard en els pagaments, 
en el moment que haguéssim hagut 
de demanar un esforç durant la Covid-
19 hauria estat més difícil. 
 
AT: Moltes gràcies president pel marc 
de confiança que ens ha donat avui en 
aquesta entrevista. 
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JORDI CASAS,  
PRESIDENT DEL COFB

AZUCENA CARRANZO,  
DEPARTAMENT DE SALUT

ANTONI CAÑETE,  
PRESIDENT DE PIMEC

SALVADOR ILLA,  
PRIMER SECRETARI DEL PSC

LA FARMÀCIA A CATALUNYA
VISIÓ DELS EXPERTS

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS, 
ECONOMISTA CRES-UPF

 

 
La FEFAC va organitzar els dies 14 i 15 d'oc-
tubre de 2022 a Vic les primeres jornades 
estratègiques de l'empresarial. L'objectiu, 
consolidar, després de la pandèmia, les línies 
de treball a potenciar en els pròxims anys. En 
aquesta trobada van participar els membres 
de les Juntes Directives i experts de diferents 
àmbits que van aportar la seva visió de la far-
màcia a Catalunya. Pots veure el resum aquí: 
 https://youtu.be/dX--SvytXFE

I JORNADES ESTRATÈGIQUES  
DE LA FEFAC
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FEFAC ON TOUR 
REUNIÓ AMB TITULARS!
La FEFAC impulsa un cicle de debats amb farmacèutics i 
farmacèutiques titulars per revisar l'estat actual de la farmàcia

resposta i explicació sobre les princi-
pals amenaces del sector farmacèu-
tic, sense defugir de cap altre tema. 
 
DEFENSA DELS  
INTERESSOS DELS 
TITULARS  
 
En aquestes reunions, el president de 
la FEFAC detalla decisions i accions 
que demostren, d'una una banda, la 
importància i necessitat de la FEFAC 
per defensar els interessos de les far-
màcies en el seu vessant d’empresa 
que tributa impostos, paga nòmines 
i ha d’obtenir resultats econòmics 
positius suficients per mantenir les 
inversions i la qualitat del servei.  
 
D’altra banda, accions i gestions de 
l’empresarial que han contribuït a can-
viar el sector i que demostren la força 
de la FEFAC. També relata els resultats 
estratègics de la xarxa de farmàcies 
assolits durant la Covid-19 i la situació 
actual enfront de la nova realitat 
multicanal. Finalment, reflexiona sobre 

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. Aquest va iniciar-se 
a finals de 2022, reunint-se amb 
farmacèutics titulars d’Olot, Man-
resa, Vic, Roses, Badalona, Girona, 
Tarragona i Tortosa. 
 
FEFAC ON TOUR continua aquest 
2023, amb la voluntat que es 
consolidi com una forma de relació 
periòdica amb els titulars de farmà-
cia, més enllà de les pantalles i els 
comunicats. Cal parlar! 
 
El tour consisteix en reunions 
presencials amb farmacèutics i 
farmacèutiques titulars, per revisar i 
explicar l’estat actual de la farmàcia. 
Gairebé 400 titulars s'han inscrit a les 
reunions realitzades fins ara. En les 
sessions participa el president de la 
FEFAC, Antoni Torres, i membres de 
les Juntes Directives de cada provín-
cia. Es tracten temes que preocupen, 
per informar des d’una visió àmplia, 
i contrastar la informació, centrant 
les explicacions en la importància de 
l’aspecte estratègic de cada acció o 
posicionament i de cadascuna de les 
decisions preses per l’empresarial.  
 
La importància de la representativitat, 
la transcendència de ser tan forts en 
l’àmbit empresarial com el col·legial, 
perquè la tasca d’ambdós permeti les 
sinergies adequades per assolir els 
millors resultats. Així mateix, donar 

la importància estratègica de ser soci 
i sumar esforços de cara als reptes 
presents i futurs, molt més enllà inclús 
de la negociació del conveni col·lectiu 
o els serveis que s’ofereixen. 
 
“Només empreses unides, represen-
tades per empresarials amb valors 
clars i transparents, alineades amb 
la societat i el servei públic-privat del 
nostre model d’ordenació farma-
cèutica, poden fer front a les grans 
corporacions, empreses i fons que 
treballen per aconseguir espai de 
negoci en làmbit de la farmàcia i la 
salut”, assegura Antoni Torres. 
 
Si ets farmacèutic (soci o no soci) i 
estàs interessat a assistir a alguna 
de les sessions gratuïtes que la 
FEFAC organitza, consulta el calen-
dari de pròximes reunions i envia un 
correu electrònic per reservar la teva 
plaça a fefac@fefac.cat (indica nom 
i cognoms, número d’oficina de far-
màcia i telèfon de contacte). Si tens 
dubtes, truca al 93 323 24 22.

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
10 DE GENER
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REUS,  
26 DE GENER

TERRASSA,  
17 DE GENER

FIGUERES, 14 DE FEBRER

MARTORELL, 7 DE FEBRER

LLEIDA, 16 DE FEBRER

    FEFAC ON TOUR  2023

23 de febrer. Sant Feliu de Llobregat. Cambra de Comerç. 14.30 h.
7 de març. Granollers. Museu de Granollers. 14.30 h.
23 de març. Barcelona. Espai La Verneda. 14.30 h. 

Fefac on Tour a Infarma!
Assisteix a la reunió amb titulars en el marc d'infarma. 
Contacta amb la FEFAC i reserva la teva plaça!
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ACTUALITAT ECONÒMICA

Estem vivint una etapa 
inflacionista, que el juliol 
de l’any passat va assolir 
un IPC del 10,8%, el nivell 
més alt des de setembre 

de 1984. L’argumentació principal 
de l’Institut Nacional d’Estadística va 
estar la tendència alcista dels preus 
dels aliments i l’electricitat. Després 
del rècord registrat el darrer estiu, la 
inflació general s’ha anat moderant 
fins tancar el 2022 al 5,7%. Així i tot, 
l’alerta ve per la inflació subjacent, 
aquella que no té en compte els 
productes i serveis més volàtils com 
ara els aliments frescos, les energies 
i els combustibles, que va acabar 
l’any al 7%. 
 
Pel que fa a l’IPC dels medicaments, 
que és la part d’aquest índex esta-
dístic dedicat als fàrmacs, s’ha mogut 
entre increments del 0,9% i l’1,3%, 
finalitzant el 2022 amb una alça de 
l’1%. La curiositat és que, segons 
dades que ha recollit la FEFAC, els 
preus d’alguns medicaments a l’Estat 
poden estar fins a 7 cops per sota 
dels nivells que existeixen a la resta 

PREUS DELS MEDICAMENTS, 
INFLACIÓ I  
ESPERANÇA DE VIDA

d’Europa. Detall importantíssim 
que pot influir en les decisions que 
prenen les companyies mèdiques i 
farmacèutiques a l’hora de planificar 
la seva distribució. Aquesta situació 
no és nova, de fet, hi ha dades de 
l’OCDE del 2012 que indiquen que 
la despesa farmacèutica pública per 
càpita a Espanya és una de les més 
baixes dels països que conformen 
l’Eurozona. 
 
Una altra dada molt rellevant de 
Farmaindustria ens mostra que de 
l’augment d’1,74 anys en l’esperança 
de vida durant la primera dècada 
d’aquest segle XXI en els països de-
senvolupats, el 73% es pot atribuir 
directament a l’efecte positiu dels 
nous medicaments sobre la salut 
de la població. A més, les millores 
en l’esperança i la qualitat de vida 
gràcies als fàrmacs repercuteixen en 
l’ocupació i la productivitat laboral i, 
per tant, en el creixement econòmic. 
La patronal farmacèutica també 
subratlla que estudis internacionals 
conclouen que la inversió d’1 euro 
en medicaments estalvia entre 2 i 7 

euros en altres prestacions sanità-
ries, des de visites a urgències fins 
a intervencions quirúrgiques.  
 
Cal afegir que, segons la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Com-
petència, la distribució i comerci-
alització de medicaments, per les 
seves especials característiques, 
és una activitat molt regulada. En 
concret, la regulació s’ajusta als 
principis de necessitat i proporcio-
nalitat, evitant introduir o mantenir 
restriccions a la competència que 
impedeixin, injustificadament, 
arribar a una major eficiència en 
el funcionament del mercat o bé a 
una millora del benestar general. 
 
Un nivell de preus dels fàrmacs 
inferior a la resta d’Europa i una 
forta regulació pot induir a que 
les companyies farmacèutiques 
no inverteixin en R+D ni tampoc 
distribueixen els seus productes 
a Espanya, podent moderar així 
l’evolució alcista de l’esperança de 
vida. Una bona reflexió sobre la 
taula en una etapa inflacionista!

Víctor Bottini
Economista i periodista
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SUBVENCIONS

La FEFAC informa cada any de les 
convocatòries dels ajuts del Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Ca-
talunya (CCAM) i ajuda els socis a re-
alitzar els tràmits pertinents, resolent 
els seus dubtes i fent recordatoris de 
les bases, terminis de presentació de 
sol·licituds i documentació, així com 
de les justificacions.  
 
Les farmàcies poden acollir-se als 
ajuts del CCAM en matèria de comerç 
i serveis, concretament al programa 
de suport en el procés de transfor-
mació digital i al programa de suport 
per a l'obertura de comerços i suport 
a la reforma i millora d'establiments. 
 
 
NEXT GENERATION

La FEFAC també ha informat i 
assessorat sobre els ajuts del Next 
Generation. Aquests contemplen 
fins al 80% de les despeses subven-
cionables amb un màxim de 75.000 
euros. Les actuacions subvenciona-
bles són projectes de noves tecno-
logies dirigides a millorar diferents 
àrees de l’estratègia comercial en 
línia i de comunicació, del model de 
negoci i de l’experiència de compra. 
També se subvencionen despeses 
relacionades amb la transformació 
del punt de venda i aquelles relatives 
a la sostenibilitat i a l’economia 
circular.

AJUTS DEL CCAM

SUBVENCIONS 
PAS A PAS

 
KIT DIGITAL 
 
Els ajuts del Kit Digital són una 
iniciativa del Govern d'Espanya, 
l'objectiu de la qual és subvencionar 
la implantació de solucions digitals 
disponibles en el mercat per aconse-
guir un avanç significatiu en el nivell 
de maduresa digital.  
 
La FEFAC ha informat els socis des 
del primer moment sobre aquests 
ajuts del Kit Digital, oferint assesso-
rament i informació, i també facili-
tant la possibilitat de fer la gestió  i 
els tràmits de manera gratuïta per 
a tots els associats a través de la 
PIMEC. 

La FEFAC informa els socis sobre les  
subvencions i ajuts que poden demanar  
com a titulars. No et perdis cap oportunitat!

 
ALTRES AJUTS 
 
El Departament de Subvencions de 
la FEFAC està al dia pel que fa a nous 
ajuts que puguin convocar-se, no 
només en l'àmbit autonòmic sinó 
també en l'àmbit local.  
 
Per exemple, a Barcelona s'ha in-
format darrerament dels ajuts de la 
ciutat de Barcelona de fins a 3.000 
euros per a l'estalvi energètic. 
També dels ajuts per incentivar la 
contractació laboral de les empre-
ses i dels que són per a la millora 
de l’atractivitat exterior del comerç 
a través del canvi de persianes, 
entre d'altres. 
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ENQUESTA FEFAC

A LA TEVA FARMÀCIA 
FEU GUÀRDIES?
T'animem a respondre l'enquesta de la FEFAC sobre els servei de 
guàrdies. La teva col·laboració es imprescindible i necessària!

l’eficiència i detectar els possibles 
punts de millora del servei de 
guàrdies, el cost en tots els recursos 
implicats per portar-lo a efecte, així 
com els retorns que aporta. Aquests 
són els punts que volem conèixer 
i treballar per tractar de millorar la 
seva productivitat i eficiència, sense 
afectar ni al ciutadà ni al sistema de 
salut en l’àmbit del dret a l’accés al 
medicament ni al consell i suport del 
farmacèutic. 
 
L'enquesta aborda tant aspectes 
organitzatius, com de calendari i fre-
qüència dels serveis d’urgències, els 
horaris dels CAPS…, així com aspec-
tes quantitatius tals com nombre de 
receptes dispensades, tiquet mig…

Les guàrdies són una realitat 
que genera força demanda 
i inquietud i des de la FEFAC 
volem valorar l'estat de la 
situació a Catalunya. 

 
Des de l'empresarial ens adrecem a 
tu per a demanar-te la teva col·la-
boració per conèixer en detall i de 
la mà dels mateixos titulars d'oficina 
de farmàcia, la realitat i possibles mi-
llores, responent la nostra enquesta 
sobre els serveis d’urgències (guàr-
dies) que prestem moltes farmàcies 
en el nostre territori. 
 
Sense qüestionar la necessitat de 
prestar aquest servei al ciutadà, com 
a empresarial,  pretenem avaluar 

Amb el resultat que s’obtingui, volem 
deixar palesa davant de les adminis-
tracions sanitàries locals i autonò-
miques, tant l’important paper que 
estan duent a terme les oficines de 
farmàcia de Catalunya, així com el 
gran esforç individual que està supo-
sant poder mantenir aquest servei i 
les possibles opcions de millora. 
 
Si ets titular de farmàcia, tant si fas 
guàrdies com no, t’animem a res-
pondre, ja que la teva col·laboració 
és imprescindible i necessària per 
conèixer aquesta realitat. 
 
En aquest enllaç trobaràs el qüestio-
nari per realitzar l'enquesta: 
bit.ly/guardiesfefac
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BRINDIS
SOLIDARI

CELLER  
CLOS GALENA

Merche Dalmau és 
farmacèutica, titular 
de la Farmàcia 
Dalmau a Reus i 
propietària i gerent 

del celler Clos Galena, al Priorat. 
Amb el seu marit, el farmacèutic, 
enòleg i professor universitari sa-
ragossà Miguel Pérez, van impulsar 
l'any 1998 un celler sostenible i 
ecològic a El Solanes del Molar, al 
Priorat, una terra que els va ena-
morar. "En ser tots dos farmacèu-
tics era molt important que els vins 
fossin ecològics, més saludables 
i amb un gran respecte pel medi 
ambient", assegura.  

El 2002 es van comercialitzar els dos 
primers vins, els negres Galena i Clos 
Galena. "El meu marit va deixar-nos el 
2013, i de la nit al dia vaig assumir ple-
nament la direcció", explica Merche, 
qui va quedar-se "pilotant un avió 
sense copilot i sense manual d'instruc-
cions", i amb el seu gran equip i l'enò-
leg Toni Coca com a director tècnic 
del celler, han seguit amb el somni del 
seu espòs. La recompensa va arribar 
el 2017, quan el seu vi 'Formiga de 
Vellut' va ser seleccionat pel sopar 
dels Premis Nobel. Va ser la primera 
vegada en més de 100 anys que se 
servia un vi català del Priorat i on la 
propietària del celler era una dona.

La galena és un mineral present a les 
mines de Bellmunt, situades davant de 
la finca El Solanes del Molar, on està 
ubicat el celler Clos Galena. Per això 
al celler li van posar aquest nom. Les 
terres en les quals estan conreats els 
ceps van pertànyer en l'edat mitjana 
als monjos cartoixans de l'Escaladei. 
Per aquest motiu l'empresa es va 
batejar com Domini de la Cartoixa, en 
honor d'aquells religiosos que, més 
enllà d'impulsar el cultiu de la vinya, 
van impregnar-se de l'espiritualitat de 
les terres del Priorat. 

Amb aquesta filosofia, des del celler 
es dona suport a projectes culturals, 
sopars benèfics, festivals de cinema, 
concentracions de vehicles i fòrums 
empresarials. Clos Galena té inclús 
un projecte propi relacionat amb el 
món de l'art que consisteix en una 
col·lecció de caixes de vi pintades ori-
ginalment per 12 artistes catalans. Les 
caixes de vi amb les tapes pintades 
són un producte cultural de primer 
ordre, autèntiques obres d'art. Un 
objecte exclusiu que es converteix en 
material de col·leccionista. L'última col-
lecció, Art, Vi i Territori, s'ha presentat 
en espais com el Museum of NY City, 
l'Hotel Marriot de Moscou, l'ambaixa-
da espanyola de Suècia a Estocolm i a 
l'històric BHotel Sant Regis de Shangai.

Els vins solidaris del celler 'Clos Galena'  
aporten un petit gra de sorra en la lluita 
contra malalties com l'ELA o la poliomielitis

Vista del celler Glos Galena, al Priorat

Merche Dalmau, farmacèutica, titular de farmàcia a Reus i propietària del celler Clos Galena.



FEFAC29 | Març 2023

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Juan Carlos Unzué, que va anunciar la seva 
retirada com a entrenador de futbol després de 
ser diagnosticat d'ELA, o Siscu Morell, cambrilenc 
conegut per l'empresa familiar Bodegas Morell, 
són dos dels activistes que donen suport al dona-
tiu per l'ELA a través del vi 'Secrets de Mar'.

 

'CROSSOS' AMB LA POLIOMIELITIS

L'experiència personal de la 
Merche, sumada al seu caràcter 
social i humà, ha estat relacionada 
des de sempre amb iniciatives que 
aporten valor a la societat i treba-
llen pel territori. Un exemple és 
la col·laboració des de l'any 2020 
amb el Club Rotary de Tarragona 
i la Fundació Rotaria en la lluita 
contra la malaltia de la pòlio en el 
món. Així, per cada ampolla del 
vi 'Crossos' que es ven es destina 
un euro a la fundació i un euro en 
associacions d'àmbit local. 

La poliomielitis és una malaltia 
infecciosa aguda que presenta 
manifestacions clíniques molt varia-
des. Pot cursar sense símptomes o 
provocar febre, meningitis i també 
una paràlisi, que n'és la forma més 
coneguda.

'SECRETS DE MAR' AMB ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA
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El celler Clos Galena participa amb el vi 'Secrets de mar' en el 
projecte de la travessia solidària 'Connecta't X l'ELA', organit-
zada per un grup de nedadors i nedadores coneguts com a 
'Malalts de l'Aigua', en benefici de la Fundació Catalana d'ELA 
Miquel Valls. Per cada ampolla de 'Secrets de mar' venuda es 
destina un euro a la lluita contra l'ELA.

D'esquerra a dreta: Mª Esther Fernández 
Cabré, farmacèutica a Tarragona i  
membre de la Junta Directiva de la 
FEFAC; Merche Dalmau; i Joaquim Nolla, 
president del Col·legi Oficial de  
Farmacèutics de Tarragona.

Merche Dalmau, farmacèutica, titular de farmàcia a Reus i propietària del celler Clos Galena.





FEFAC31 | Març 2023

RECULL DE PREMSA

Eva Boscasa, farmacèutica i membre de la Junta Directiva de la FEFAC parla dels desabastiments a Cafè d'Idees.

QUÈ DIUEN 
ELS MITJANS?
El desabastiment de medicaments a les farmàcies, tema destacat 
als mitjans de comunicació durant els darrers mesos

més rendibles. Davant aquesta 
situació, la resposta de la indústria 
és concentrar-se i, quan això no és 
suficient, externalitzar-se.  
 
Però hi ha també raons nacionals, 
preus massa baixos a Espanya o 
Portugal, o el fet que els professi-
onals farmacèutics, en cas de des-
proveïment, no puguin substituir 
formes farmacèutiques d'un mateix 
medicament.  
 
Finalment, existeixen raons acciden-
tals, com, per exemple, els pics de 
consum inesperats, si coincideixen 
amb problemes de producció, com 
ha succeït amb els xarops infantils 
d'amoxicil·lina. 

Per què alguns medica-
ments són difícils de 
trobar? La resposta és 
que hi ha desproveïment 
de determinades molè-

cules per diverses raons, globals, 
nacionals i accidentals. 
 
A escala global, una de les raons 
principals és que, per a fer sosteni-
bles els sistemes sanitaris, una de 
les polítiques seguides en l'àmbit 
europeu és la baixada de preus dels 
medicaments de forma no coordi-
nada en els diferents països. A Es-
panya, aquestes baixades de preu 
van més enllà del nivell mig euro-
peu, provocant que els laboratoris 
proveeixin prioritàriament mercats 

Els mitjans de comunicació s'han fet 
ressò en els darrers mesos d'aques-
ta situació. Des de l'empresarial hem 
realitzat declaracions en mitjans 
durant els mesos de gener i febrer. 
Destaquem les aparicions a RAC1. 
També a La Vanguardia, que ha 
publicat dues notícies sobre aquest 
tema, una al mes de gener i una 
altra al mes de febrer. 
 
Els desabastiments és un tema 
que ha aparegut també en mitjans 
locals, on la FEFAC ha estat porta-
veu durant  gener i febrer: Ràdio 
Sabadell, Ràdio Terrassa, Vilaweb, 
Tot Rubí, Sabadell TV, Diari Més, TV 
de Sabadell, Cugat Media, Tot Sant 
Cugat, entre d'altres.
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FARMÀCIA INTERNACIONAL

PRESERVATIUS GRATIS A LES 
FARMÀCIES FRANCESES

GUÍA DE LA FIP SOBRE  
FARMÀCIA ESPORTIVA

Des de l'1 de gener de 2023, els joves d'entre 18 i 25 
anys podran aconseguir preservatius gratis en les far-
màcies. La mesura s'emmarca en els esforços de França 
per reduir la propagació de les infeccions de transmissió 
sexual i reduir el nombre d'embarassos no desitjats entre 
els joves. Les autoritats sanitàries franceses estimen que 
les malalties de transmissió sexual han augmentat un 
30% entre els anys 2020 i 2021.

La Federació Internacional Farmacèutica (FIP) ha publicat el 
document "Visió global de la pràctica i la formació en farmà-
cia esportiva". L'objectiu d'aquesta guia és facilitar els conei-
xements i competències necessàries per exercir aquesta 
disciplina a les oficines de farmàcia comunitàries. L'informe 
inclou seccions sobre el paper dels farmacèutics en el movi-
ment antidopatge, l'ús terapèutic de medicaments prohibits 
i l'avaluació del risc dels suplements dietètics.

ALEMANYA SE SUMA AL PACTE 
CLIMÀTIC PER LA SALUT

RESIDUS DE FÀRMACS  
VETERINARIS A EUROPA
L'Agència Europea de Medicaments (EMA) i l'Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) han publicat unes 
recomanacions per a l'harmonització de l'avaluació de l'ex-
posició alimentària de les persones als residus de medica-
ments veterinaris. Si la CE dona suport a les recomanacions, 
la seva aplicació en els diferents sectors requerirà accions 
de seguiment en els pròxims anys.

La protecció del clima és també és una protecció activa de 
la salut. Els professionals farmacèutics alemanys són cons-
cients d'aquesta realitat i, per això, la Cambra Federal de 
Farmacèutics d'Alemanya (ABDA) s'ha sumat al "Pacte Climà-
tic per la Salut" presentat pel Departament de Salut. Aquest 
reuneix actors del sector de la salut que estan abordant 
conjuntament els desafiaments del canvi climàtic. 

NOTÍCIES
DESTACADES
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RACÓ DE LECTURA

Editorial: Blackie Books
Nº pàgines: 256
Tamany: 14 x 20 cm
Enquaderanació: rústica amb 
funda de plàstic

Gestiona la teva economia personal 
i canvia els teus mals hàbits amb el 
Kakebo Blackie Books 2023. Cada 
mes trobaràs breus trucs i consells, 
alguns exercicis per a posar en pràc-
tica el que aniràs descobrint, i tot 
ordenat en fàcils taules i llistes per 
animar-te a fer un canvi radical en el 
teu dia a dia. El mètode es basa en 
cinc senzills passos:
1. Ingressos. Posa en clar els diners 
que ingresses a favor teu mes a mes 
(sou, propines, regals, etc.).
2. Despeses fixes. Resta les despe-
ses mensuals recurrents (serveis de 
la llar, lloguer, hipoteca, etc.).
Extra! 3. El teu estalvi. En aquest 
moment podràs decidir si estalvies o 
esperes a final de mes per estalviar.
4. El teu pressupost. Revisa el 
pressupost mensual per a les teves 
despeses setmanals.
5. Despeses setmanals. Observa els 
diners que gastes i obtingues el teu 
balanç final.

KAKEBO BLACKIE 
BOOKS 2023

LLIBRES 
RECOMANATS
En aquesta secció trobaràs un llibre de 
comptes per a l'estalvi domèstic, eines per 
aconseguir l'èxit empresarial i un llibre sobre 
com aprendre a cuidar el teu nen interior

Autor: Eric Barker
Editorial: Empresa Activa
Nº pàgines: 320
Tamany: 23x15 cm

Gran part dels consells que ens 
han donat sobre com tenir èxit i 
aconseguir els nostres objectius són 
lògics, seriosos... i totalment erronis.  
Aquest llibre ha estat un superèxit 
de vendes del New York Times i 
Good Reads i es basa en estadís-
tiques, estudis científics i anècdo-
tes sorprenents per a ajudar-te a 
comprendre què funciona i què no, 
perquè puguis deixar d'endevinar 
l'èxit i començar a viure la vida que 
desitges.

ERRANDO EL 
TIRO

Autor: Jordi Gil Martín
Editorial: Diana
Nº pàgines: 192
Tamany: 23x15 cm

El psicòleg i psicoterapeuta Jordi Gil 
Martín proposa en aquest llibre sanar 
les ferides latents que venen de la 
infància i ens afecten en l'edat adulta. 
Tots som conscients de l'important 
paper que tenen els nostres primers 
anys de vida. Com som, què pensem, 
què sentim i com actuem ve en gran 
part determinat per aquest període 
crucial. D'aquí la importància de fer un 
treball d'introspecció i prendre consci-
ència de totes les nostres ferides. 

APRENDE A 
CUIDAR DE TU 
NIÑO INTERIOR



MISCEL·LÀNIA
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El 8 de març es commemora la lluita 
de les dones en peu d'igualtat amb 
l'home. En el sector farmacèutic és un  
sector principalment femení. Segons 
les estadístiques del CGCOF 2021, el 
72% dels professionals farmacèutics 
col·legiats a Espanya són dones.

DIA INTERNACIONAL  
DE LA DONA 
8 DE MARÇ

 

 
L'impost sobre els envasos de plàstic 
no reutilitzables afecta a totes les em-
preses que duguin a terme operaci-
ons lligades a la fabricació, importació 
o adquisició d'envasos de plàstic no 
reutilitzables. Afecta fabricants, impor-
tadors i adquirents intercomunitaris 
d'aquests plàstics, així com aquells 
que posseeixin, comercialitzin, trans-
portin o facin servir envasos de plàstic 

Els problemes de 
desabastiments 
de medicaments 
tenen un impacte 
molt rellevant 
sobre la eficiència 
del sistema i la 
salut de la ciuta-
dania. 
A 30 de gener 
de 2023 es van 
registrar 675 
presentacions de 
medicaments que 
tenen actualment  
problemes de 
subministrament, 
segons l'Aemps 
(Agencia Española 
de Medicamen-
tos y Productos 
Sanitarios).E
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FRASE CÈLEBRE

La vida és una obra de 
teatre que no permet 
assajos... Per això, canta, 
riu, balla, plora i viu in-
tensament cada moment 
de la teva vida... abans 
el teló baixi i l'obra acabi 
sense aplaudiments.

Charles Chaplin

La llet i els seus derivats  
disminueixen l'efecte de 
certs medicaments 

El calci que contenen aquests 
aliments fa que alguns medica-
ments no s'absorbeixin bé i que 
no facin prou efecte. És millor 
prendre aquests medicaments 
separats e la llet i dels derivats 
làctics. Això no vol dir que no en 
puguem prendre mai, sinó que es 
millor fer-ho per separat, deixant 
un espai de temps de dues hores 
entremig. 

Els medicaments que interaccio-
nen amb el calci són: antibiòtics 
com ciprofloxacina i norfloxacina.
Medicaments per l’osteoporosi. 
Normalment, la majoria de medi-
caments es prenen abans, durant 
o després dels àpats.

SABIES QUE...

no reutilitzables. Els envasos de pro-
ductes sanitaris, aliments per a ús mè-
dic i els medicaments estan exempts 
de l’impost del plàstic, així com les 
pintures, tintes i adhesius que siguin 
materials polimèrics. Per tant, si a la 
farmàcia adquirim envasos de plàstic 
no reutilitzables, tant si són buits com 
els que continguin productes, estem 
exempts d’aquest sobrecost.

PREGUNTA I RESPOSTA
Estem exempts de pagar l'impost del plàstic en 2023?






