
La farmàcia viu una situació de dificultat inèdita, marcada per 
l'enduriment de les condicions legislatives, les retallades, les baixades 
de preus, de vendes i d'ingressos, la competència amb altres canals de 
comercialització i el retard en els cobraments.

Per sortir airosos i reforçats d'aquesta crisi, cal tenir alguna cosa més 
que bones idees… 

Cal conèixer l'entorn, però sobretot tenir l'enfocament adequat del 
negoci i de tot el que l’envolta, per saber a on ens trobem i cap a on hem 
d’anar.

Cal tenir els coneixements per respondre amb èxit a la nova situació 
legislativa, tecnològica i del mercat, però també l'actitud adequada 
davant d’un mateix, de l'empresa i de les persones.

Cal disposar de les eines necessàries, però saber aportar la innovació, 
creativitat i ‘proactivitat’ necessàries per construir el futur que volem.

Assolir tot això és el que us proposem, a través d'una sèrie de jornades 
de formació que abordaran els aspectes fonamentals de la gestió de 
l'oficina de farmàcia des d'un angle diferent. En la línia de col·laboració 
entre AFB i ESADE en matèria de formació, hem construït una nova 
fórmula formativa que consisteix en 8 sessions de 8 hores cadascuna 
que poden realitzar-se de manera independent o en bloc. 

Les jornades seran presencials i eminentment pràctiques. Començaran 
el proper dia 14 de desembre i se celebraran una vegada al mes fins al 
mes de juny, divendres a la tarda i dissabtes al matí, a les instal·lacions 
d’ESADE a Barcelona.

Atreveix-te amb la primera jornada: La gestió estratègica del canvi

La primera de les sessions servirà com a estímul per atrevir-se a trencar 
amb la inèrcia en la forma de fer i de ser de l'organització, tot eliminant 
les barreres i facilitant la implantació de canvis i millores. 

La gestió del canvi també s’enfocarà des del punt de vista del ‘jo’ 
directiu. S'identificaran les capacitats analítiques i emocionals del 
farmacèutic empresari, així com les claus dels processos de canvi i 
transformació de les empreses, des de la perspectiva de les persones i 
la seva globalitat, que inclou factors com els valors, la cultura, el 
compromís i la confiança.
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1ª Jornada de Gestió Empresarial de l’Oficina de Farmàcia 
AFB-ESADE:

‘La gestió estratègica del canvi’

La Jornada es desenvoluparà en dues sessions:
Divendres, 14 de desembre, de 16 a 20h (coffee break inclòs)
Dissabte, 15 de desembre, de 9 a 13h (coffee break inclòs)

Alumnes que realitzin la totalitat de les 
8 jornades, preu únic 
(S’aplica la tarifa soci d’AFB, AGFE, AFET, AFELL)

Alumnes  socis  que realitzin jornades 
independents

2.720.- € 

    
   390.- €*

*El preu per a no socis que realitzin jornades independents serà de 450,00 €

T’avancem el contingut i dates de la resta de jornades, per si desitges 
marcar-les en el teu calendari. Posa't en contacte amb l’AFB per ampliar 
informació sobre les temàtiques o el professorat o si necessites que et 
resolguem algun dubte. 

Com s'ha comentat, les jornades poden realitzar-se de manera 
independent o en conjunt, amb la inscripció a la seva totalitat, el que et 
permetrà obtenir un aprenentatge global dels diferents àmbits de la 
gestió de la farmàcia. A més, si realitzes les 8 jornades, et beneficiaràs 
d'un important descompte. 

Els preus són els següents:
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