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Jordi de Dalmases Balañà, col·legiat núm. 7.157
President del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

Any de renovació de Junta
La Memòria del Col·legi és el document amb què facilitem el coneixement global de
l’activitat i les accions dutes a terme per l’entitat durant l’any, així com dels moviments i
característiques professionals dels col·legiats que la integren. Cal assenyalar que aquest
cop la Memòria recull la tasca de dos equips diferents de Junta de Govern: el dirigit per
Joan Duran, president del COFB fins el mes de juny, i el que jo mateix encapçalo des de les
eleccions col·legials al juliol.
Un dels fets que, sens dubte, ha marcat l’any 2008 al Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona ha estat la creació de la nova vocalia d’Atenció Primària. Amb ella s’ha donat
representació a la Junta de Govern a aquest àmbit d’exercici de la professió que segueix
creixent i consolidant-se. És intenció de la Junta de Govern donar a conèixer el paper
dels farmacèutics de tots els àmbits davant la resta d’agents sanitaris, l’Administració
i la societat en general, així com representar els seus interessos. Amb aquest objectiu
com a teló de fons s’està guiant la nostra labor. Precisament hem optat per il·lustrar
aquesta Memòria amb fotografies de farmacèutics col·legiats reals de diferents vessants
professionals: ells representen l’eix central del Col·legi.
D’altra banda, tot i que des del COFB s’han dut a terme moltes accions rellevants que
trobareu en aquesta publicació, m’agradaria destacar l’activitat realitzada de cara a la
implantació de la recepta electrònica a Barcelona. Projectes com aquests, que impliquen
un esforç important per part d’un gran grup de col·legiats i, sobretot, que ens marcaran
línies de futur, exigeixen una atenció especial per part nostra. Comporten negociacions
amb l’Administració, reunions i comunicacions amb els farmacèutics, realització de
diverses tasques logístiques... Moltes accions que s’han de planificar però també moltes
reaccions que el Col·legi ha de ser capaç de tenir en funció de l’evolució dels projectes.
El proper any 2009 desenvoluparem algunes de les idees plantejades per la nova Junta
de Govern. Com el propòsit de fer xarxa dintre del món sanitari, materialitzat ja al 2008,
per exemple, en la signatura de convenis amb diverses entitats. També hem mantingut
contactes amb representants polítics i de l’entorn social per difondre la nostra opinió
sobre qüestions que afecten la farmàcia i la sanitat.
No em resta més que animar-vos a consultar la Memòria 2008 per descobrir el que ha
estat aquest any al nostre Col·legi. Esperem que tot plegat sigui del vostre interès.

Jordi de Dalmases Balañà
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Clara Agustí, col·legiada núm. 5.867
Vocalia d'Hospitals
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E ls membres de la J u n ta de G overn
Pre sident
Jordi de Dalmases i Balañà

Vi c etre sore r
Carlos Berga i Martí

Voca l 4a
Marian Carretero i Colomer

Vic e presid e nt
Francesc Pla i Santamans

Vo c a l 1 r
Rafael Borràs i Vives

Vocal 5è
Oriol Valls i Planells

S e c re t à r i a
M. Encarnació Calvo i Gil

Vo c a l 2 a
M. Pilar Gascón i Lecha

Vocal d’Alimentació i Nutrició
M. Assumpció Roset i Elias

Tre so re r
Xavier Prat i Borrell

Vo c a l 3 a
Mercè Barau i Germes

Voca l d’A nà lisi
Antoni Nogueras i Brunet

Aquesta és la Junta a partir del mes de juliol, després de les eleccions.
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Ju nta de gove rn

A dalt,
d’esquerra a dreta:
Tomàs Casasín,
Àngel Torres,
M. Teresa Pérez,
Rafael Borràs,
M. Pilar Gascón,
Montserrat Gironès,
M. José Alonso,
Alfonso del Pozo,
Mercè Barau,
Montserrat Amorós,
Oriol Valls,
Elisabeth Ardèvol,
Marian Carretero,
Antoni Nogueras.
A baix,
d’esquerra a dreta:
M. Assumpció Roset,
Carlos Berga,
Francesc Pla,
Jordi de Dalmases,
M. Encarnació Calvo,
Xavier Prat,
Montserrat Boada
i Ramon Bonet.

Vo c a l d’At en c ió P r i m à r i a
M. Teresa Pérez i Rodríguez

Voc a l d ’ Hosp ita ls
Tomàs Casasín i Edo

Voca l d’O r top è dia
Montserrat Gironès i Saderra

Vo c a l d e D e r m o fa r m à c i a
i Pro du c t es S a ni t a r i s
Alfonso del Pozo i Carrascosa

Voc a l d ’ I n dústr ia
Ramon Bonet i Miralbes

Voca l de P la nte s Me dicina ls
i H ome op atia
M. José Alonso i Osorio

Vo c a l de Dist r ib uc i ó
Montserrat Amorós i Sedó

Vocal d’Investigació i Docència
Àngel Torres i Sancho
Vo c a l d ’O f icina de Fa r mà cia
Montserrat Boada i Solsona

Voca l de Sa lut Púb lica
Elisabeth Ardèvol i Ferrer
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Comissions de legades de la ju nta de gove rn

Comissió de beques i premis
Objectiu
Promoure el desenvolupament de projectes de recerca farmacèutics dins de l’àmbit de l’atenció farmacèutica, la salut pública i altres activitats professionals del farmacèutic.
Establir les bases de la convocatòria de beques col·legials,
fer-ne la difusió adient, i atorgar-les amb el màxim rigor.
Vetllar i tutelar els treballs becats perquè es duguin a terme d’acord al pla de treball presentat.

Membres
Cap: Tomàs Casasín
Elisabeth Ardèvol, Mercè Barau, Carme Capdevila,
M. Teresa Pérez, Àngel Torres

Comissió de comunicació
Objectiu
Planificar i desenvolupar la política comunicativa interna i
externa del COFB per tal de donar a conèixer les actuacions
dels farmacèutics i del propi Col·legi. Gestionar els continguts i les accions en els mitjans de comunicació. Treballar
les línies editorials i els continguts de les publicacions del
Col·legi (Avanç, BBS, Circular farmacèutica, Informatiu i Memòria). Revisar el disseny i/o estructura d’aquests instruments de comunicació.

Membres
Cap: Francesc Pla
Montserrat Boada, Ramon Bonet, Rafael Borràs, Marian
Carretero, Tomàs Casasín, Íngrid Casasús, Josep Gavaldà,
Montserrat Ponsa, M. Assumpció Roset

Comissió de cultura
Objectiu
Promoure entre els col·legiats activitats de caràcter social
i cultural que impulsin la vessant humanística i professional, així com fer-se ressò de les seves inquietuds socials i
culturals. Donar a conèixer els esdeveniments principals de
l’entorn i apropar-se a temes tècnics, científics i culturals
d’àmplia repercussió social. Obrir l’entitat a la ciutadania
mitjançant l’organització d’activitats culturals.

Membres
Cap: Marian Carretero
M. José Alonso, Montserrat Amorós, Elisabeth Ardèvol,
Mercè Camps, Maribel Cortés, Rosa M. Humet,
Josep M. Llop, M. Assumpció Roset

Comissió deontològica
Objectiu
Vetllar perquè les actuacions professionals dels col·legiats
es desenvolupin d’acord amb els principis ètics universals,
la legislació vigent, els Estatuts col·legials i el codi d’ètica i deontologia de la professió farmacèutica. Assessorar,
tant als col·legiats com a la Junta de Govern, en els temes
en què és competent. Planificar les visites que realitza el
servei d’inspecció de les oficines de farmàcia. Acreditar i
revisar les pàgines web de les oficines de farmàcia perquè
el seu contingut s’ajusti a la normativa.
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Membres
Cap: Xavier Prat
Carlos Berga, M. Encarnació Calvo, Carme Capdevila, Teresa
Cucarull, Mercè Gras, Gabriel Pastor, Marisa Tarragona

Comissions de legades de la ju nta de gove rn

Comissió de formació continuada
Objectiu
Promoure la projecció científica del Col·legi i potenciar les
activitats orientades a una actualització adequada de coneixements i a la formació continuada del professional farmacèutic. Dissenyar i establir un programa anual d’activitats,
d’acord amb les necessitats i les demandes en aquest camp i
organitzar i vetllar pel desenvolupament del programa.

Membres
Cap: Àngel Torres
M. José Alonso, Ramon Bonet, Tomàs Casasín, Mònica
Gallach, M. Pilar Gascón, Maite Pérez, Alfonso del Pozo,
Cristina Rodríguez, Empar Serès, Oriol Valls

Comissió de parafarmàcia
Objectiu
Conèixer, analitzar i estudiar els productes de parafarmàcia que col·laboren al manteniment de la salut física i mental i són susceptibles de consell farmacèutic sempre que
s’ajustin a la normativa vigent. Informar al farmacèutic/a
de quina ha de ser la correcta recomanació i de la legislació i tendències vigents. Actuar per tal que els productes miracle no estiguin a l’oficina de farmàcia. Promoure
l’atenció farmacèutica en l’àmbit de parafarmàcia.

Membres
Cap: Alfonso del Pozo
M. José Alonso, Montserrat Amorós, Marian Carretero,
Núria Casamitjana, M. Assumpció Roset

Comissió de projectes professionals
Objectiu
Avaluar la idoneïtat, pertinença, oportunitat, metodologia i sostenibilitat dels diferents projectes professionals
presentats al si del COFB. Les reunions es realitzen a la seu
col·legial i compten amb la presència de vocals de vocalies
tècniques, farmacèutics externs de provada expertesa en
el camp de la investigació, gerència, membres del Departament de Projectes i la figura del President del COFB, que
ostenta així mateix la presidència de la Comissió.

Membres
Cap: Jordi de Dalmases
Pere Berga, Tomàs Casasín, M. Pilar Gascón, Josep
Gavaldà, Rafael Guayta, Pilar Mas, M. Teresa Pérez,
Cristina Rodríguez, Àngel Torres

Comissió de reglaments i estatuts
Objectiu
Estudi, revisió i actualització dels reglaments de règim
intern, així com la nova redacció d’aquells que s’estimin
convenients per a l’organització i el funcionament de la
corporació.

Membres
Cap: M. Encarnació Calvo
Marian Carretero, Mercè Gras, Carme Permanyer,
Xavier Prat
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Comissions

Comissions mixtes
Comissió mixta ISFAS
Carlos Berga
Comissió mixta MUFACE
Carlos Berga
Comissió mixta amb el Servei Català de la Salut (SCS) pel seguiment de l’aplicació del Concert
Carlos Berga, Montserrat Boada, M. Encarnació Calvo

Representants del COFB a les Comissions del Consell
Comissió d'atenció farmacèutica de Catalunya (CCFC-CatSalut)
Jordi de Dalmases, M. Pilar Gascón
Consell Català de la Salut (CCFC-CatSalut)
Jordi de Dalmases
Comissió tècnica assessora de formulació magistral (CCFC-CatSalut)
Pilar Gascón, Núria Franquesa
Grup de treball plec requeriments tècnics CRS (CCFC-CatSalut)
M. Pilar Gascón
Comitè directiu recepta electrònica (CCFC-CatSalut)
Jordi de Dalmases
Comitè de seguiment recepta electrònica (CCFC-CatSalut)
Josep Gavaldà , Francesc Pla
Grup de treball requeriments funcionals recepta electrònica (CCFC-CatSalut)
Benet Fité, Francesc Pla
Comissió de farmacovigilància (CCFC-Departament de Salut)
Núria Casamitjana, Tomàs Casasín, Àngel Torres
Comitè de redacció del Butlletí de farmacovigilància de Catalunya (CCFC-Departament de Salut)
Núria Casamitjana
Comitè assessor en oficines de farmàcia (CCFC-Departament de Salut)
M. Encarnació Calvo, M. Pilar Gascón
Comissió d'informació terapèutica (CCFC-Departament de Salut)
M. Antònia Mangues
Comissió assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments (CCFC-Departament de Salut)
Pere Berga, Jordi Camabella
Comissió directora per a la prevenció i control de les ITS a Catalunya (CCFC-Departament de Salut)
Rafael Borràs
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Comissions

Consell assessor de laboratoris clínics (CCFC-Departament de Salut)
Jaume Miró
Consell assessor sobre tabaquisme (CCFC-Departament de Salut)
Mercè Barau
Consell consultiu Salut Pública (CCFC-Departament de Salut)
M. Pilar Gascón
Consell científic assessor del pla de pandèmies (CCFC-Departament de Salut)
Núria Casamitjana
Comissió assessora en teràpies naturals (CCFC-Departament de Salut)
M. José Alonso
Consell d’immigració i cooperació (CCFC-Departament de Salut)
Marian Carretero
Ortopèdia (CCFC-CatSalut/CCFC-Departament de Salut)
Montserrat Gironés
Consell català de formació farmacèutica continuada (CCFC-Departament de Salut)
M. Pilar Gascón, Cristina Rodríguez, Àngel Torres
Grup de treball de revisió de les normes orientatives de tarifació per a la dispensació privada
Montserrat Boada, Núria Casamitjana, M. Pilar Gascón
Secretària executiva del Consell català de formació farmacèutica continuada (CCFC-Departament de Salut)
Cristina Rodríguez
Comissió mixta pràctiques tutelades (CCFC-Departament de Salut-Facultat Farmàcia)
M. Pilar Gascón
Consell assessor consultiu de la Facultat de Farmàcia
Jordi de Dalmases
Patronat Concòrdia Farmacèutica
Jaume Casas
Comissió mixta Associació de Diabètics de Catalunya
Francesc Pla
Comissió de tecnologia i comunicacions (pròpia CCFC)
Xavier Bentanachs, M. Pilar Gascón, Josep Gavaldà, Miquel Ojeda, Francesc Pla
Grup de treball de planificació i ordenació farmacèutica
M. Encarnació Calvo, Francesc Pla
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Óscar Serrano, col·legiat núm. 11.199
Vocalia d'Oficina de Farmàcia

EL COL·LEGI EN XIFRES

El col·legi en xifres

Nombre de col·legiats: 7.790
Col·legiats per vocalies
Oficina de farmàcia

4.862

Ortopèdia

685

Indústria

480

Alimentació i Nutrició

428

Farmàcia hospitalària

273

Analistes

258

Dermofarmàcia

202

Òptica

189

Plantes medicinals

167

Distribució

106

Farmacèutics de Salut Pública

70

Investigació i docència

57

Atenció Primària

33

Evolució del nombre de col·legiats
8.000

7.700

7.734

2006

2007

7.790

7.595

7.600

7.414

7.200

6.800

6.400

6.000

2004

2005

2008

Col·legiats per sexe i edat
2.500

1.927

2.000

1.500

1.391
981

1.000
654

516

500

514

462

149
0

21 - 30
Dones
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31 - 40
Homes

41 - 50

51 - 60

365

198

61 - 70

327 306

més de 70

El col·legi en xifres

Oficines de Farmàcia
Barcelona
capital
Nombre total d’oficines de farmàcia

Barcelona
província

Total

1.034

1.182

2.216

-

20

20

Farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia

876

1.032

1.908

Farmacèutics en règim de copropietat d’oficina de farmàcia

325

297

622

Oficines de farmàcia en règim de copropietat

147

153

300

4

1

5

Noves oficines de farmàcia instal·lades durant l’any 2008

Oficines de farmàcia en règim de regència

Serveis de farmàcia hospitalària
Barcelona capital

41

Barcelona província

43

Dades dels serveis col·legials
Administració i Facturació de Receptes: receptes facturades
Agenda Cultural: assistents a les activitats
Agenda de Viatges: assistents a les activitats
Assessoria Jurídica: consultes ateses
BBS: mitjana connexions diàries
Biblioteca: consultes ateses

109.538.000
825
47
20.094
2.458
33.434

Borsa de treball: ofertes gestionades

2.690

Centre d’Informació del Medicament: consultes ateses

34.327

Certificats digitals emesos

598

Comissió deontològica: sol·licituds d’intervenció

134

Conferències i taules rodones
Cursos, tallers i seminaris
Farmaceuticonline: visites rebudes

31
97
898.180

Formació continuada: assistents a les activitats de formació

6.288

Informàtica: consultes ateses

14.661

Inspeccions

675

Laboratori: anàlisis d’aigües realitzades

833

Secretaria: expedients tramitats (col·legiació i nomenaments)
Premsa: peticions ateses mitjans

1.789
907

EL COL·LEGI EN XIFRES
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Laura Pérez, col·legiada núm. 11.287
Vocalia de Distribució

L'ANY, MES A MES

Gener

S’acorda la creació de la vocalia de Farmacèutics d’Atenció Primària
La SEFAP (Sociedad Española de Farmacéuticos de
Atención Primaria) acull amb satisfacció la iniciativa
del Col·legi d’incloure en la modificació dels Estatuts
la creació de la vocalia de farmacèutics que desenvolupen el seu exercici en aquest àmbit. Només cinc COF

compten a l’Estat espanyol amb una vocalia dedicada
exclusivament a l’Atenció Primària. L’objectiu és representar i recollir aquest exercici professional i poder
integrar tots els àmbits de la professió farmacèutica
amb una visió transversal de tot el procés assistencial.

Maite Pérez, vocal d’Atenció Primària des de juliol del 2008, en una reunió de treball al CAP Sagrada Família.

El Col·legi denuncia la situació del desproveïment de fàrmacs
El Col·legi torna a denunciar la dificultat per aconseguir determinats fàrmacs a les farmàcies. El problema
del desproveïment és multifactorial: pràctiques d’exportació paral·lela, polítiques de certs laboratoris que

MEMÒRIA 2008

amb el servei directe a les farmàcies apliquen un tracte
desigual. El Col·legi treballa per fer més visible aquesta problemàtica i aconseguir una reacció per resoldre
aquesta situació irregular.

Febrer

El COFB presenta els resultats de Pressfarm
Més de cent farmàcies de Barcelona van dur a terme Pressfarm, un estudi que avaluava un protocol del COFB de seguiment farmacoterapèutic a
pacients hipertensos no controlats. En la presentació dels resultats la intervenció del farmacèutic s’ha perfilat com a clau i ha reduït la proporció de
pacients amb valors de pressió arterial per sobre dels recomanats.

El 30% de les farmàcies de Barcelona s’acrediten pel servei de l’SPD®
El COFB ofereix una nova edició del curs de formació
específica SPD®, requisit indispensable perquè les farmàcies es puguin acreditar per implementar el servei de
Sistema Personalitzat de Dosificació. Ja són 10 les edicions del curs, amb 700 farmacèutics assistents i 4 sessions d’actualització. L’alt nombre de farmàcies acreditades i l’existència de registres homogenis facilitaran en
un futur pròxim realitzar estudis per avaluar l’efectivitat
i l’eficiència del programa.

El “Xarop dels 19 idiomes” arriba a la UNESCO
La nova secció del farmaceuticonline.com el “Xarop dels
19 idiomes” ha quedat inclosa en el web de la UNESCO
en la categoria “Educació per a la salut”. A més, el pro-

jecte ha guanyat 2 premis: Diario Médico: Mejores Ideas
2007 i Correo Farmacéutico: las Mejores Iniciativas de la
Farmacia de 2007.

L'ANY, MES A MES
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Març

Noves vacunes Papiloma i Rotavirus
El Col·legi organitza la conferència “Noves vacunes de
dispensació a l’oficina de farmàcia: papil·loma humà i
rotavirus” a càrrec de Mercè Abizanda, ginecòloga i presidenta de SEMERGEN Catalunya, i Diego Vaneso, pediatra.

A l’acte hi assistiren 280 persones, demostrant l’interès
creat al voltant d’aquesta qüestió. Mercè Barau, vocal de
la Junta de Govern del COFB, va presentar l’acte.

El fòrum MGOF posa a debat les EFPs
El fòrum MGOF organitza la conferència “Les EFP i el rol
del farmacèutic com a impulsor”, a càrrec de Claudio Lepori, president de l’associació Nacional d’EFPs. L’activitat

coincideix amb l’aprovació del Reial Decret d’autorització que afecta les EFPs i que, segons els experts, previsiblement farà créixer aquest mercat.

D’esquerra a dreta, Mònica Gallach del
departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB, Claudio Lepori, president de l’Associació
Nacional d’EFPs, i Joan Carles Serra, director acadèmic del MGOF a la segona
activitat organitzada pel Fòrum MGOF.
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Abril

El Col·legi presenta per Sant Jordi el llibre Lèxic de Fàrmacs
Lèxic de fàrmacs s’adreça a tots aquells professionals que tenen relació amb
l’àmbit de la farmacologia i als mediadors lingüístics que necessiten una eina
de consulta per a redactar, traduir o corregir textos farmacèutics i mèdics. Recull
2.794 denominacions de fàrmacs en català amb la seva categoria gramatical
i les equivalències corresponents en castellà, francès i anglès. El llibre inclou
les substàncies farmacèutiques més habituals i la seva denominació principal.
Núria Casamitjana, cap del Centre d’Informació del Medicament (CIM) del
Col·legi, Àngel Torres, vocal de Docència del COFB i Pere Berga, llavors vocal
d’Indústria, són alguns coordinadors de Lèxic de fàrmacs.

Aprovada la liquidació del pressupost del Col·legi i l’adaptació
dels Estatuts
A la Junta General Extraordinària del 17 d’abril els col·
legiats aproven la liquidació de l’exercici 2007 i l’adaptació dels Estatuts del COFB a la Llei de Col·legis professionals. En l’adaptació dels Estatuts del Col·legi no
s’han inclòs modificacions substancials en l’estructura i
òrgans de govern però sí que s’han introduït certs canvis
encaminats a actualitzar l’ordenament de l’exercici de

la professió i adequar-la a les noves necessitats socials.
Destaca la creació de la nova Vocalia de Farmacèutics
d’Atenció Primària, la diferenciació entre col·legiat exercent i no exercent i l’obligació del col·legiat de comptar
amb una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos
de responsabilitat en què pugui incórrer a causa del seu
exercici professional.

D’esquerra a dreta, M. Encarnació Calvo, secretària de Junta; Jordi de Dalmases, aleshores vicepresident del Col·legi; Joan Duran, president del COFB en
aquell moment; Xavier Prat, tresorer del COFB, i Jordi Vintró, comptador en l’anterior Junta de Govern.
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Maig

Controvèrsies en terapèutica: antiagregants
El 27 de maig té lloc la sessió clínica d’antiagregants inclosa dins del marc “Controvèrsies en terapèutica”, reconeguda per la Generalitat de Catalunya com a activitat
d’interès sanitari. La sessió va tractar l’aterotrombosi

coronària, l’aterotrombosi vascular cerebral, la malaltia
arterial perifèrica i la utilització d’antiagregants. Tomàs
Casasín, vocal d’Hospitals del COFB, es va encarregar de
fer la introducció.

D’esquerra a dreta, Tomàs Casasín, vocal d’Hospitals del COF de Barcelona, Alfons Sualis, cap d’unitat de Cardiologia del Consorci Sanitari del Maresme;
Àngela Font, neuròloga, i Josep Franch, metge d’atenció primària al CAP Raval Sud i professor associat del Departament de Medicina de la UB.

La mesa electoral proclama dues candidatures per renovar
els càrrecs de la Junta del Col·legi
El procés per renovar els càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi es posa en marxa el 16 de maig amb la tramesa
de la convocatòria d’eleccions. La mesa electoral proclama dues candidatures: l’encapçalada per Jordi de Dalmases i
Balañà i l’encapçalada per Joan Anton Soriano i Camps.

Joan Anton Soriano
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Jordi de Dalmases

Juny-Juliol

Jordi de Dalmases, nou president del Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona
El 4 de juliol se celebren eleccions i la candidatura encapçalada per Jordi de Dalmases guanya els comicis
amb 640 vots. El lema en què va basar la campanya va
ser: “Per un Col·legi motor del creixement professional
i social del farmacèutic”. L’altra candidatura, encapçala-

da per Joan Anton Soriano, obté 458 vots. El 10 de juliol
se celebra l’acte de presa de possessió a la seu col·legial
on Marina Geli, consellera de Salut, i Pedro Capilla,
president del Consejo, donen la benvinguda als nous
membres de la Junta.

Jordi de Dalmases, actual president del COFB; Marina Geli, consellera de Salut, i Joan Duran, president del Col·legi fins juliol.

Atorgades les Beques del Col·legi 2008-2009
El Col·legi de Farmacèutics concedeix les beques col·
legials 2008-2009 a 3 projectes destacats pel seu caràcter innovador i per l’interès que poden suposar de
cara a la millora de l’atenció farmacèutica als àmbits
tractats. Un dels treballs becats, l’autor principal del
qual pertany a l’Institut Català d’Oncologia, pretén millorar els resultats clínics dels pacients amb leucèmia
mieloide crònica tractats amb Imatinib, atesa la variabilitat de resposta que s’ha detectat.
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Setembre

El COFB signa un conveni amb l’Associació de Celíacs de Catalunya
El Col·legi signa un conveni de col·laboració amb l’Associació de Celíacs de Catalunya (ACC) amb l’objectiu de
fomentar el coneixement dels malalts celíacs mitjançant
l’oportuna informació als professionals farmacèutics i a la
població en general. El COFB es compromet a facilitar a les
oficines de farmàcia la informació que l’ACC proporcioni i
d’altres que obtingui pels seus mitjans sobre productes
d’alimentació que compleixin les característiques d’absència de gluten i sobre medicaments amb indicacions
adverses per a aquesta malaltia. L’ACC posarà a disposició
del Col·legi la informació científica i tècnica de que dis-

posa sobre productes elaborats amb farines i productes
substitutius sense gluten.
Aquest 2008 també s’han signat 3 convenis més: amb l’Organització catalana de transplantaments, amb el Banc de
sang i teixits, i amb la Societat Catalana de Medicina de Família i la Fundació d’Atenció Primària. L’objectiu d’aquests
convenis és promoure la donació d’òrgans, teixits, cèl·lules
i sang i elaborar guies d’atenció farmacèutica i altres documents de planificació amb l’objectiu de definir els serveis addicionals proveïts pel farmacèutic, en el marc d’una
atenció primària integral a la població.

Matilde Torralba, presidenta de l’ACC, i Jordi de Dalmases, president del Col·legi, en l’acte de signatura del conveni.

Presentació dels resultats del projecte FARMAEPOC
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona du a terme el 2007, conjuntament amb la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toràcica (SEPAR) i la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria, l’estudi FARMAEPOC. Els resultats d’aquest
estudi, presentats el 2008, evidencien que l’existència de protocols consensuats, seguits de plans de formació específica sobre el col·lectiu farmacèutic, pot optimitzar
el recurs que aquest col·lectiu suposa en la gestió interprofessional de la malaltia
en pacients ambulatoris amb patologies cròniques, tant pel que fa al cribatge de la
patologia, com al seu control i seguiment farmacoterapèutic. L’objectiu és validar
l’efectivitat del farmacèutic comunitari en el cribatge i detecció precoç de malalts
d’EPOC en estadis precoços del procés.
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Octubre

El Col·legi organitza 20 reunions per explicar la recepta electrònica
El president del COFB, Jordi de Dalmases, juntament amb
diversos membres del Col·legi, es desplaça a diferents
zones del territori per tal d’explicar els punts més rellevants referents a la xarxa farmacèutica de Catalunya i a
la recepta electrònica. L’objectiu és informar sobre el procés i resoldre dubtes. Es fan reunions a Igualada, Manre-

sa, Granollers, Vic, Sabadell, Sitges, Mataró, Terrassa i a la
sala d’actes del COFB amb l’assistència de prop 1.700 farmacèutics. El pla de medicació relacionat amb la recepta
electrònica, els cupons precinte o les consultes sobre les
línies telefòniques són algunes de les qüestions que generen més preguntes per part dels farmacèutics.
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Diada del farmacèutic 2008
El Palau de la Música s’omple un any més de farmacèutics amb l’objectiu de reconèixer la tasca d’aquells companys
que compleixen els 25 i 50 anys de col·legiació. Tony Hadley, ex solista d’Spandau Ballet, i la Barcelona Jazz Orchestra
són els encarregats de culminar una nit que reuneix més de 2.000 col·legiats
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Octubre
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Octubre

50 anys de Col·legiació

50
JORDI ADSARÀ DALMAU
JORGE BELLMUNT MORA
MANUEL BLASCO GIL DE BERNABÉ
MERCÈ BORONAT PUJOL
RAMON CLAPÉS ANDREU
FRANCISCO ESPINÀS PECERO-ENRIQUEZ
LUIS GIRONELLA DOMÈNECH
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M. GLORIA LLENAS MASDEU
MONTSERRAT MARTÍ GIRONA
JOSEP M. MASSANA TORRES
AMPARO NAVARRO CAÑELLAS
MANUEL OSES GUINOVART
M. ROSA PENELLA PUJALS
ANA PICH BRUJATS

EDUARDO SERENTILL DOMÈNECH
JOAN SITJÀ GOBERN
ELENA TRIGINER BOIXEDA
M. TERESA VALENTINES NART
ALBERT VILA PARÉS

Octubre

25 anys de Col·legiació

M. DOLORES ACOSTA LORENZO
MARGARITA AGUAS COMPAIRED
CLARA AGUSTÍ MARAGALL
LUISA ALEJANDRE BAS
M. CARMEN ALERANY PARDO
MANUEL ALMODÓVAR SALVAT
EULÀLIA AMAT CASAÑÉ
M. JOSE AMENGUAL GUEDAN
XAVIER BANSELL BIGAS
M. GLÒRIA BATALLÉ RIBALTA
NÚRIA BELTRAN COSTA
M. MONTSERRAT BERNAT BARRIGA
ISABEL BERTRAN FITA
M. CONCEPCION BOSCH NAYA
FLORENTINA BOTET HOMDEDEU
JOSÉ M. CALM NOGUÉS
ROSALIA CALM NOGUÉS
M. JOSÉ CALM NOGUÉS
TERESA CAÑELLAS LLOVERAS
GEMMA CAROL FRANCH
MIQUEL CARRERAS COMA
M. TERESA CASAMAJÓ DALMAU
TERESA CASTELLS SOLER
M. ÀNGELS COMAS ANYÉ
M. LUZ COS ALFONSO
M. DOLORES CRESPI ARNAUS
LORENA DE LA IGLESIA PERELLÓ
LUIS DE POUPLANA MALAGARRIGA
ISABEL DEJUAN SIMÓ
JOSEFINA DOMÈNECH FABREGAT
SALVADOR DURAN POU
CARLOS ENGEL CELLIER
M. DELS ÀNGELS ESCOLÀ MARCO
CARMEN FABREGA BOSACOMA
M. ANTONIA FAJAS FANES
JOSEP FARRÉ ESPAR
JOSEP FARRÉS SEBASTIAN
M. DOLORES FERNÁNDEZ DELCLOS
JAUME FIOL BELART

25
JOSEFINA FONT BOSCH
MIGUEL ANGEL FUENTES POLO
AMPARO GALAN ORTEGA
ELENA GARCIA ARUMÍ
M. PILAR GARCIA MOROS
MERCEDES GAZTAÑAGA CADARSO
M. JESUSA GONZÁLEZ ESCANILLA
M. CARMEN GUERRERO FARRÉ
M. CARMEN GUERRERO POZO
LAURA GUILLÉN SIMÓN
ELVIRA HOMS PEIPOCH
M. ROSA HUELAMO MORA
MERCEDES IÑIESTA GALLART
CARLOS JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
RAMON JOSÉ JODAR MASANES
NATALIA LAFARGA LASALA
MERCEDES LLOBET FELIU
MERCEDES LOCUTURA MAS
MONTSERRAT LÓPEZ FERRER
ISABEL MALLASEN ZINSSER
ROSA MALLOL PRATGINESTÓS DE B.
JOSÉ M. MARQUES BUSQUETS
JULIO MANUEL MARTÍNEZ CUTILLAS
M. DEL PILAR MASEGOSO ARTEAGA
JOSEP FRANCESC MASSO MUNIESA
JOSEP RAMON MESEGUER PLANAS
VICENTE MEZQUITA PIPIO
CARMEN MINGUILLON ARRIBAS
M. ASUNCION MORATÓ BALLETBÓ
LLUÍS MORATÓ GRIERA
M. TERESA MORLAN SALA
MARIA MOYA BENAVENT
XAVIER NADAL GRAU
MARIA ROSA NAVARRO BADAL
M. TERESA NAVARRO SALA
M. NURIA NUALART SOLDEVILA
CLARA OLLER VILARDELL
M. PILAR ORPI GARCIA
CARLOS PARDO GRACIA

MONTSERRAT PÉREZ CARDELÚS
CARMEN PÉREZ PRECIADO
NURIA PÉREZ ROSES
FRANCESC PERICH TOMÀS
JOSEP PLANS BONASTRE
M. ROSA PONJOAN URIACH
JESÚS PORRES COTO
MANUEL POZA LOZANO
ROBERT PUGÉS GARCIA
JOSÉ M. PUIGJANER CORBELLA
NURIA RIGAU LLOVERAS
M. PILAR RIVERA CARREIRAS
LUIS MIGUEL ROSSELLÓ RODON
CARMEN RULL MERCADÉ
ESTEVE SABORIT SAEZ
ELISABET SAGRERA TARRIDA
M. ANGELES SALA AUVI
PERE SAMSÓ LLENAS
ENRIQUE SANFELIU SOTO
M. DOLORS SANS GESA
MARIA SANSALVADOR MARTORELL
M. PILAR SANTALÓ BEL
M. NATIVIDAD SARRION MARTÍNEZ
MARTA SERRA SAVAL
M. ASCENSION SUAREZ GARCIA
MERCEDES SUNYER BELLIDO
RICARDO TORRAS VALLÈS
ISABEL TRIAS JUNCOSA
MAGDALENA TRULLAS ALTISEN
M. ANGELES TUGUES MOLERA
INMACULADA UBACH SARRAT
M. PILAR VALLE ESTRADERA
M. JOSÉ VALLS SANTASUSANA
M. TERESA VILADRICH ROS
SUSANA VILAR BUHLER
ANA M. VILASECA TOMÀS
JOSÉ M. VILLALTA SANJUAN
JAUME VIMA BOFARULL
MARIA VIÑALS ROBERT
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Novembre

Premi per a l’estudi SEGUIVEX
Un treball sobre l’estudi Seguivex-prova pilot de la utilització terapèutica del cànnabis- és premiat com a millor comunicació al III Congrés de la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios, a la categoria d’activitat assistencial del farmacèutic comunitari en el Servei de seguiment farmacoterapèutic. El títol de la comunicació és “Estudi Seguivex: estudi
multidisciplinar de seguiment farmacoterapèutic en oficina de farmàcia i en farmàcia hospitalària per a l’ús terapèutic
del Cànnabis” i els seus autors pertanyen al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Institut Català de Farmacologia i el
Departament de Salut. La comunicació premiada conclou que en alguns pacients l’ús de Sativex (extracte de Cànnabis)
resulta una alternativa terapèutica quan no s’ha obtingut una resposta satisfactòria amb tractaments convencionals.

Presentació de la Guia d’intervenció farmacèutica per abordar
la psoriasi
La seu col·legial acull la presentació de la Guia d’intervenció farmacèutica per a l’abordatge de la psoriasi des de la
farmàcia comunitària, document pioner a Europa, on el COFB ha participat activament.
Al mig, Juana Maria del
Molino, presidenta de
l’associació de pacients
“Acció Psoriasi” amb la
Guia. Al seu costat, Dolors
Forés, presidenta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Al darrera, d’esquerra
a dreta, Rafael Cordón,
director de la Unitat de
Dermatologia i Medicina
Especialitzada de Merck;
Francesc Pla, vicepresident del Col·legi, i Miquel
Ribera, vicepresident de la
Societat Catalana de Dermatologia.

Dues farmacèutiques del COFB, les que han signat més articles
sobre salut
Aquesta és una de les conclusions de l’Informe Quiral 2008, l’informe que any rere any analitza la informació publicada en l’àmbit de la salut en els mitjans de comunicació.
Una d’elles és la responsable del Centre d’Informació del Medicament, Núria Casamitjana, i l’altra la llavors vocal de
Dermofarmàcia, Mercè Camps.
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Desembre

El Consejo lliura les seves medalles
Joan Duran, expresident del Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona, rep una de les Medalles del Consejo, que
premien l’esforç dels farmacèutics en diferents modalitats de la professió per contribuir a elevar el prestigi de
la farmàcia en el seu conjunt i a millorar el seu servei

a la societat. M. Teresa Bassons, exmembre de la Junta
de Govern del COFB, també és premiada amb aquesta
Medalla en un acte presidit per la directora general de
Farmàcia i Productes Sanitaris, M. Teresa Pagés.

“La qualitat de vida a Catalunya”, per Jordi Pujol
El Col·legi va rebre la visita el 18 de desembre de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol amb motiu d’una
conferència que va pronunciar a la sala d’actes. Jordi Pujol es va referir a temes com l’eutanàsia, la investigació
amb cèl·lules mare, la sostenibilitat del sistema sanitari,
l’Estat del Benestar a Europa o la crisi amb l’objectiu de
reflexionar sobre la qualitat de vida a Catalunya.
Amb aquesta conferència, la Comissió de Cultura del
Col·legi va tancar el cicle d’actes programats el 2008.
Prop de 800 persones van assistir a algun d’ells, entre els
quals s’incloïen una ponència sobre cèl·lules mare de la
catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular Natalia
López Moratalla (gener), una xerrada sobre humor gràfic de Toni Batllori, creador dels Ninots de La Vanguar-

dia (abril) o el concert “Bandes sonores inoblidables” del
Duo Ricardo y Yuliya ( juny).

Jordi Pujol amb el president del Col·legi

Els col·legiats aproven un pressupost ajustat a la conjuntura econòmica
L’elaboració dels pressupostos es fa tenint en compte la situació econòmicofinancera actual. Per aquest motiu la
Junta de Govern del Col·legi decideix no aplicar cap increment a les quotes col·legials durant l’exercici 2009. A més,
el pressupost 2009 del COFB contempla el repte de la recepta electrònica.

D’esquerra a dreta, M. Encarnació Calvo, secretària de la Junta de Govern del Col.legi; Francesc Pla, vicepresident; Jordi de Dalmases, president; Xavier Prat,
tresorer, i Carlos Berga, vicetresorer.
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Antonio Martín, col·legiat núm. 13.874
Vocalia d'Indústria
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A d m i n i st r a c i ó i Fa c t u r a c i ó d e R e c e p t e s

El 27 de juny del 2008, el Consell de Col·legis de Farmacèutics
de Catalunya i el CatSalut van acordar actualitzar i
millorar els annexos del concert d’atenció farmacèutica
pel que fa als paràmetres econòmics dels absorbents per
la incontinència urinària i/o fecal (AIU), la metadona i la
formulació magistral.
També van adaptar la normativa vigent i van aclarir i en
molts casos millorar les causes de devolució de receptes que
han fet que diverses situacions de devolució total (DT) hagin
passat a ser devolucions d’honoraris professionals (HP). Són
causa de devolució d’honoraris professionals l’absència de

més del 5% de CIP informats (HP12) i l’existència de més del
5% de CIP no coincidents (HP13), quan s’hagi produït dos
cops en un període de 12 mesos naturals.
Segons els canvis introduïts la signatura del farmacèutic salva
la manca de dades identificatives de dosi en medicaments,
amb l’excepció dels de marge terapèutic estret i de les que
requereixen validació sanitària i que han d’estar avalats amb
una diligència. En les receptes validades només és devolució
total (DT) la manca d’etiqueta mentre que la manca de
signatura és devolució d’honoraris professionals (HP). El text
complet el podeu trobar a la BBS col·legial.

Evolució anual del nombre de receptes facturades (en milers de receptes)
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El 2008 la facturació de receptes a PVP ha augmentat un 5,54 % en relació al 2007.
S’ha passat de 1467 milions d’euros a 1553 milions d’euros i el preu mitjà per recepta ha estat de 14,19 €.

Consultes telefòniques rebudes per temàtiques
45%

Consultes ateses:
125.406

40%

37%

35%
31%

30%
25%

25%

20%
15%
10%

7%

5%
0%

MEMÒRIA 2008

Formulació
magistral

Dispensacions

Facturació

TSI i altres

Assessoria Jurídica

Un any més el Departament d’Assessoria Jurídica
d’aquest col·legi ha estat un departament clau en els
diferents esdeveniments que s’han produït durant l’any
2008 en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Han
estat esdeveniments importants per a la corporació perquè són inherents a la seva existència. Un dels més importants ha estat l’elaboració i la presentació a l’aprovació de la Junta General Extraordinària del nous Estatuts,
l’obtenció de la Resolució de la Consellera de Justícia en
la que es declaraven la seva adequació a la legalitat i
posterior publicació en el DOGC. Un cop van ésser publicats els citats Estatuts es van convocar les eleccions a la
renovació dels càrrecs de la Junta de Govern del Col·legi,
la qual cosa va implicar la redacció de normes electorals,
i el seguiment d’un procés electoral que va culminar el
dia 4 de juliol de 2008.

D’altra banda l’Assessoria Jurídica del Col·legi de Barcelona ha participat molt directament en la redacció dels
annexes del Concert, com els d’AIUS, el de causes de devolució de receptes, etc...

Des de la vessant institucional hem protagonitzat la
signatura de contractes de transcendència econòmica
important com, per exemple, el que es va signar amb el
BBVA per proporcionar als farmacèutics titulars d’oficina
de farmàcia de targetes per enquibir certificats digitals i
lectors de certificats gratuïts, com a coadjuvant de l’adaptació de les oficines de farmàcia al nou model de dispensació de medicaments amb la implementació definitiva
de la recepta electrònica. També ho ha estat el nou contracte amb Magrafa, per tal de mantenir la possibilitat
de gestionar la factura en suport paper, que encara que
hi hagi recepta electrònica seguirà coexistint durant un
temps encara no determinat o la modificació del servei
de recollida i transport de les receptes des de les entitats
bancàries fins el centre de càlcul, la qual cosa ha afavorit
la incorporació de procediment de control més apropiats
per tal d’evitar la subtracció o pèrdua de les receptes.

Dins de l’activitat habitual l’Assessoria Jurídica ha elaborat informes diversos sobre disposicions normatives noves, sobre projectes de Llei i/o Reials Decrets o Decrets que
afecten a la professió, en molts casos participant en una
comissió integrada per altres tècnics farmacèutics de la
corporació. Convenis amb altres entitats per tal de poder
desenvolupar activitats formatives, o en altres en els que
es contempla la participació de farmacèutics en l’àmbit
de l’atenció primària, en el marc de diferents projectes
professionals a desenvolupar amb el CatSalut.

L’activitat legislativa tampoc ha estat una excepció. La
participació de la nostra assessoria ha estat clau en
la redacció dels projectes de modificació dels Decrets
40/1992 de 17 de febrer sobre procediment pel qual s’estableix el procediment d’autorització per a la creació,
la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió
de les oficines de farmàcia, i el Decret 58/1997 de 4 de
març pel qual s’estableixen les condicions dels trasllats
de les oficines de farmàcia i el procediment per a la seva
autorització. Tot i que encara no han sortit a la llum, ha
generat una activitat molt intensa.

Evidentment, sense deixar de banda l’assessorament directe a Presidència, Junta de Govern, Comissió Permanent
i Gerència, i especialment la Comissió Deontològica delegada de la Junta de Govern, així com l’assistència jurídica
puntual a totes les activitats que els diferents departaments de la corporació necessiten.

Expedients presentats a la junta de govern per resoldre

Nombre
d’expedients: 1.451

AUTORITZACIONS DE COMPRAVENDA, CANVIS DE TITULARITAT,
APROVACIÓ D’ESCRIPTURES

198

SOL·LICITUDS D’AUTORITZACIONS D’INSTAL·LACIÓ,
DE TRASLLATS I DE MODIFICACIONS DE LOCAL
AMB PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

675

DESISTIMENTS, HERÈNCIES,
NOMENAMENTS REGENTS,
CONTINUÏTAT PER ESTUDIS

578
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Assessoria Jurídica

Consultes ateses per temàtiques
LLEI ORGÀNICA
DE PROTECCIÓ
DE DADES

405

Visites: 5.894

DECRET FÓRMULES,
ÓPTICA, ORTOPÈDIA,
ANÀLISIS CLÍNIQUES,
DIPÒSITS MEDICAMENTS,
DEVOLUCIONS
FARMACIOLES
1.205

Trucades: 14.200

1.088

COSMÈTICS, PREUS DE REFÈRENCIA,
DIRECTORS TÈCNICS

524

ASSESSORIA FISCAL, HERÈNCIES, JUBILACIONS

559

ASSESSORIA ARRENDAMENTS

195

CREUS I RÈTOLS

NOVA INSTAL·LACIÓ, TRASLLAT,
MODIFICACIÓ LOCAL, TANCAMENT

13.061

357

ALTRES

2.063

Moviments de registre de documents
Nombre de
moviments de
registre: 8.525

Moviments sortida

5.864

Oficis d’acords de Junta de Govern

2.645

Oficis tramitació expedients

1.960

Respostes consultes

456

Certificats

321

Oficis jutjats i tribunals

265

Altres

217

Moviments entrada

2.661

Instàncies autorització nova instal·lació, trasllat i modificació

952

Documentació diversa contestant oficis

916

Departament de Salut

428

Altres

365
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BBS: Extranet del col·legi

El Col·legi ha iniciat un procés de transformació tecnològica que ha afectat tant als mecanismes de gestió interna
com als diferents espais online dels que disposa. Aquesta transformació ha implicat una evolució cap a una nova
arquitectura tècnica que permetrà disposar d’un entorn més obert i flexible el qual facilitarà oferir-vos en un futur l’accés
al “Col·legi 24h” a través de la BBS.
Per poder dur a terme aquesta nova evolució, durant aquest any hem seguit un procés de desenvolupament d’un nou
espai digital en clau dels diferents usuaris amb propostes de valor clares, a partir dels continguts ja existents i altres de
nous, amb integració de noves funcionalitats i prioritzant la millora de la usabilitat, de forma que l’accés i explotació de
l’eina per part de l’usuari final sigui més fàcil i còmode.
En aquest procés s’han seguit tres fases:
• Fase I: Desenvolupament del Concepte Estratègic
Realització de tallers amb usuaris de la BBS, amb l’objectiu de detectar les necessitats dels col·legiats que desenvolupen l’activitat professional en diferents àmbits, la identificació d’usos crítics i propostes de valor i la priorització
d’objectius.
• Fase II: Desenvolupament Arquitectura d’Informació
En aquesta fase, a partir del resultat dels tallers, es va elaborar una maqueta detallada de la nova web amb totes les
pantalles i les seves funcionalitats a nivell gràfic i tècnic per poder dur a terme el test d’usuari.
• Fase III: test d’usuari, disseny i desenvolupament
L’objectiu del test d’usuari va ser valorar aspectes com la nomenclatura, organització, noves funcionalitats, estructura de les pàgines, sistema de navegació i proposta de millores.
Per dur a terme aquests tallers i els test d’usuari es van convocar 70 farmacèutics de diferents col·lectius: oficina de farmàcia, hospitals, indústria i distribució, principalment. El perfil del col·legiat es va escollir segons la freqüència d’ús: habituals,
algun cop hi han accedit o no s’havien connectat mai. Aquesta nova plataforma es presentarà a principis de l’any vinent.

Mitjana diària de connexions
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Beques col·legials

El tribunal de la convocatòria de Beques Col·legials 20082009, format pels membres de la Comissió de Beques del
Col·legi -Pilar Mas, Àngel Torres, Pere Berga, Mercè Barau i
Elisabeth Ardèvol i els membres externs, la Dra. Concepció
Amat, cap d’Estudis de l’Ensenyament de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona i Miriam Oms, farmacèutica de la
Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent- en reunió del
29 de maig de 2008 van resoldre concedir les Beques als
següents projectes:
Estudi d’adherència i farmacinètica en pacients amb leucèmia mieloide crònica Ph+ tractats amb Imatinib. Autor
principal: Anna Clopés Estela, Servei de Farmàcia de l’Institut Català d’Oncologia. Coautors: E. Fort Casamartina, C.
Boqué Genovard, N. Gonzalo Diego, C. Muñoz Sanchez.
Efecte de l’administració oral de trans-resveratrol sobre la
funció reproductora masculina. Autor principal: M. Emilia
Juan Olivé, Departament de Fisiologia de la Facultat de
Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
Estudi preliminar de la farmacocinètica de bupivacaina
després de la seva administració amb agulla i catèter epidural. Autor principal: Eduardo Mariño Hernández; Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat
de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Coautors: D.
Blanco Vargas, C. Fernández Lastra, T. Casasín Edo, P. Modamio Charles, A. Faura Messa, J. Sebarroja Banús, E. Izquierdo Tuga, M. Barbero Pérez.

Foto becats 2007-2008 el dia de l’exposició de resultats.
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Els autors dels treballs becats en la convocatòria 2007-08
van exposar els resultats dels seus treballs a la sala d’actes del Col·legi el 12 de novembre durant l’acte institucional presidit pel president del Col·legi, Jordi de Dalmases, i
el degà de la Facultat de Farmàcia, Antoni Diez. Els temes
i autors premiats en la convocatòria de les Beques Col·
legials 2007-2008 van ser:
Efectivitat d’un programa de col·laboració entre el metge i la infermera d’atenció primària i el farmacèutic comunitari en la millora de l’adequació de la medicació en
pacients polimedicats majors de 64 anys. Autors: Mireia
Massot Mesquida, Esther Pastor Ramon, Anna Font Olivet, Susanna Dalmau Civit. SAP Granollers.
Optimització de la teràpia farmacològica en pacients
atesos en un Servei d’ Urgència Hospitalària: avaluació de
resultats. Autor: Joan Altimiras Ruiz. Fundació Parc Taulí.
Proposta d’un marc d’actuació per a la implicació del col·
lectiu de farmàcia en la gestió de la salut davant riscos
naturals, consideració especial als efectes del canvi climàtic. Autora: Ma Jesús Sales Llavià.
Amb l’exposició dels resultats obtinguts, va quedar palesa la vessant investigadora del professional farmacèutic en els diferents àmbits d’actuació: atenció primària,
atenció especialitzada i salut pública.

Biblioteca

Durant l’any 2008, la millora dels processos de treball a la
Biblioteca ha permès agilitzar el temps de resposta a les
consultes dels col·legiats, podent resoldre el 84% de les consultes en un període de temps òptim, augmentant d’aquesta manera en un 13% l’efectivitat respecte l’any anterior.

científic per a resoldre els dubtes sobre qualsevol tema
relacionat amb l’exercici de la professió.

Així mateix, les consultes de monografies de les diferents Farmacopees disponibles a la Biblioteca s’han incrementat, passant d’ un 14% a un 25 %. El manteniment
actualitzat d’aquestes fonts és una de les principals línies d’actuació del Servei.

La consolidació del servei d’e-sumaris al llarg d’aquests
dos darrers anys, ha donat més presència a aquestes
publicacions dintre del nostre col·lectiu professional.
Aquest servei, que permet rebre els sumaris de les revistes d’interès pel col·legiat, afavoreix l’actualització dels
coneixements en les diferents àrees temàtiques en què
es mou el professional farmacèutic i possibilita mantenir-se a l’avantguarda dels darrers avenços.

Cal destacar també que paral·lelament a l’ increment de
les consultes de Revistes i Farmacopees, s’ha produït un
augment del 78% en la petició de cerques especialitzades, sent aquest apartat el que ha registrat un creixement més significatiu. Aquest és el servei gratuït que
permet als col·legiats sol·licitar informació de caràcter

Per últim, ressenyar que durant aquest any 2008, s’ha
produït un increment significatiu del número de consultes de publicacions periòdiques a les que té accés la
Biblioteca, tant a la sala de lectura com a través dels diferents mitjans telemàtics que oferim, amb un total de
2.878 consultes realitzades.

Àrees de consulta
30%

27%

33.434 consultes

25%
19%

20%

19%
17%

15%
10%

8%
6%

5%

4%

0%
Farmacopees

Atenció farmacèutica

Alimentació

Legislació

Altres

Plantes medicinals

Cosmètica

Servei d'obtenció de documents: perfil dels sol·licitants d'articles
UNIVERSITATS
HOSPITALS

2%

10%

Total usuaris: 3.255

ALTRES

1%

INSTITUCIONS

2%

LABORATORIS

12%

COL·LEGIATS

73%
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Borsa de treball

Durant l’any 2008 la Borsa de Treball ha registrat una
contínua demanda de farmacèutics d’oficina de farmàcia. Alhora s’ha tornat a fer evident la dificultat per
cobrir aquests llocs de feina per la manca d’aquests

professionals en el mercat laboral. Cal destacar també
l’augment respecte al 2007 del nombre d’ofertes i currículums rebuts relacionats amb la indústria.

Ofertes rebudes: 2.690
Oficina de
farmàcia: 2.504
Altres: 186
ALTRES

7%

OFICINA DE FARMÀCIA

93%

Currículums rebuts: 8.194
Oficina de
farmàcia: 6.264
Altres:1.930
ALTRES

24%

OFICINA DE FARMÀCIA

76%

Ofertes i currículums rebuts no relacionats amb l’oficina de farmàcia
Tipus

Ofertes

CV

Indústria

49%

51%

Farmàcia hospitalària

12%

13%

Distribució

6%

8%

Comercial

4%

3%

Màrqueting

4%

3%

Visita mèdica

2%

2%

Anàlisis clíniques

2%

2%

Salut pública

1%

1%

Sanitat ambiental
Docència
Altres

1%

1%

0,5%

0,1%

18%

16%

Per fer més còmoda la lectura de les dades numèriques de la Memòria hem arrodonit les dades sempre a la unitat amb l’excepció d’aquelles xifres al voltant d’1 i que són significatives qualitativament.
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Centre d’Informació del Medicament

El Centre d’Informació del Medicament (CIM) any rere any
resol un major nombre de consultes. El 2008 s’han rebut
34.327 consultes, un 8,5% més que l’any anterior. La majoria
de les farmàcies han fet consultes, un 92% han consultat durant el 2008 i tan sols 185 de les 2.300 no han consultat.
Respecte a la temàtica de les consultes, la gran majoria estaven relacionades amb els medicaments (més del 92%)
però també s’han respost preguntes sobre productes sanitaris (3%) i dietètics (2%) i, en menor percentatge, sobre
plantes medicinals, cosmètics, veterinària i homeopatia.
La via de comunicació més emprada ha estat el telèfon
(98%) i només un 0,60% de les consultes s’han realitzat
per correu electrònic i un 0,48 personalment.

Per altra banda, l’abril de 2008 el CIM ha editat el diccionari Lèxic de fàrmacs que ha el·laborat conjuntament amb
el TERMCAT. Aquest diccionari recull 2.794 denominacions en català dels fàrmacs d’ús més generalitzat amb les
equivalències corresponents en castellà, francès i anglès
i les seves accions terapèutiques o mecanismes d’acció
més habituals.
A més aquest 2008 el CIM ha continuat col·laborant en
la revista trimestral del Col·legi Circular farmacèutica i ha
elaborat diversos articles per a la secció “El farmacèutic
respon” del diari El Periódico.

Consultes per temes: 34.327 consultes

LEGISLACIÓ

28 %
COMERCIALITZACIÓ

45%

FARMACOLOGIA

12%
PATOLOGIES

FÓRMULES MAGISTRALS

1%

14%
ANÀLISI

0,3%

Subtemàtiques de les consultes
Comercialització

14.717 consultes

Fórmules magistrals

4.538 consultes

Alta/Baixa

39%

Elaboració

31%

Presentació

19%

Dosi / Indicació

27%

Composició

15%

Excipient

13%

Equivalència

13%

Composició

12%

Immobilització

6%

Sinònim

10%

Adreça

6%

Caducitat

4%

Nevera

1%

Il·legible

1%

Altres

1%

Altres

2%
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Centre d’Informació del Medicament

Legislació

9.058 consultes

Patologia

475 consultes

Tractament

48%

Estupefaents

22%

26%

Recepta

15%

Substitució

12%

Fórmula magistral

11%

Especial control mèdic

6%

Legislació recepta

5%

Hospitalari

4%

Declaració

3%

Psicòtrops

3%

Profilaxi
Descripció malaltia

9%

Via contagi

3%

Terminologia mèdica

2%

Altres

12%

Farmacologia

3.730 consultes

Efectes adversos

24%

Indicació terapèutica

24%

Posologia

20%

Interaccions

13%

Via administració

7%

Mecanisme acció

4%

Farmacocinètica

3%

Toxicologia

2%

Altres

4%

Anàlisi

49%

Descripció prova

25%

Altres

3%

Caducitat

2%

Diagnòstic hospitalari

2%

Medicament estranger

2%

CatSalut

1%

EFG

0,1%

EFP

0,1%

Altres

9%

118 consultes

Interpretació resultat
Interacció medicaments

Receptari

3%
23%

les consultes d’aquestes subtemàtiques han estat també de:
nombre de consultes

percentatge del total de consultes

1.010

3%

DIETÈTIC

759

2%

PLANTA MEDICINAL

307

0,9%

COSMÈTIC

286

0,8%

VETERINÀRIA

136

0,4%

HOMEOPATIA

56

0,2%

producte sanitari
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Comissió Deontològica

Un cop més, l’any 2008 hem superat amb èxit les auditories pertinents de seguiment, necessàries per mantenir
la certificació de qualitat ISO 9001:2000 de dues de les
activitats més importants realitzades per la Comissió
Deontològica delegada de la Junta de Govern: la tramitació de sol·licituds d’intervenció i la planificació i realització d’inspeccions a oficines de farmàcia.
A més durant aquest any passat, s’ha incorporat un nou
membre a la Comissió Deontològica, amb una àmplia
experiència tant en l’àmbit col·legial com en el d’oficina
de farmàcia, i que té com a tasca principal la inspecció i
assessorament a oficines de farmàcia.
Pel que fa a les sol·licituds d’intervenció rebudes per escrit, l’any 2008 se n’han rebut un total de 110; d’aquestes,
79 eren denúncies, 12 consultes i 19 comunicacions. Els
110 escrits estaven referits a un total de 134 motius, agrupats segons la temàtica, en la taula inferior.
Aquest any hem hagut d’incloure moltes sol·licituds en
“diversos”, atès que no en teníem tipificat el motiu; al-

gunes d’aquestes sol·licituds es referien a protecció de
dades, abonaments de medicaments, presència de determinats aliments en algunes oficines de farmàcia...
A banda d’aquesta diferència, hi ha tres temes que any
rere any aglutinen la majoria de les sol·licituds: dispensació de medicaments (negativa a dispensar, dispensació sense recepta, errors de dispensació, dispensació de
medicaments caducats...), publicitat i competència (dirigisme, oferiment de serveis no permesos, descomptes i
regals vinculats a la dispensació de medicaments...) i horaris, serveis d’urgència i presència farmacèutica. Ha hagut una disminució dràstica de les sol·licituds referides
a desproveïment, ja que des del mes de juny del 2007, el
COFB té a disposició dels col·legiats un canal específic
per a aquesta mena de comunicacions.
El 100% de les sol·licituds d’intervenció resoltes durant
l’any 2008 han estat solucionades amb la intervenció de la
Comissió com a mediadora, assessora entre les parts, sense
que s’hagi necessitat arribar a l’expedient disciplinari.

Sol·licituds d'intervenció de la comissió deontològica 2008
Descripció del motiu de la sol·licitud

Nombre de sol·licituds
2008
2007

Condicions de fabricació, elaboració, distribució i dispensació de medicaments

25

31

Publicitat, oferiment de primes, dirigisme i competència il·lícita

22

19

Horaris, serveis d’urgència i presència farmacèutica

19

22

Tracte als usuaris

16

15

Autorització sanitària, requisits tècnics i bibliogràfics

11

7

Irregularitats a la Seguretat Social

4

2

Preus dels medicaments

4

9

Col·laboració amb la inspecció, l’Administració i altres professionals sanitaris

2

3

Responsabilitats i/o incompatibilitats dels professionals

1

0

Existències mínimes, desproveïment

1

12

Diversos
Total

29

18

134

138
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Comunicació

Premsa
El farmacèutic, referent sanitari per als mitjans

L’any 2008 ha estat un any de consolidació de la professió
com a font d’informació.

Quan es tracta de respondre qualsevol dubte relacionat
amb els medicaments, amb mesures de prevenció de la
malaltia, educació o política sanitària, els farmacèutics de
Barcelona són agents de referència. Així ho ratifica el gairebé miler de sol·licituds de mitjans resoltes en un any i
dades com la que va donar a conèixer l’Informe Quiral el
2008: dues de les persones que més articles havien signat
en l’àmbit de la informació sanitària eren dues farmacèutiques del COFB.
Una de les tasques del departament de Comunicació ha
estat un any més gestionar aquest diàleg amb els mitjans
de comunicació, enfortint les relacions amb els professio-

La presència als mitjans per temes

Aquests han estat els temes amb més presència als mitjans:
- Atenció farmacèutica i cartera de serveis
- Conferències
- Desabastament
- Educació sanitària
- Eleccions col·legials
- Estudis i campanyes de promoció de la salut
- Iniciatives COFB
- Política sanitària i rol farmacèutic
- Prova VIH a les farmàcies
- Ús i abús dels medicaments

La relació amb els mitjans
Temes mitjans
Peticions ateses
Notes de premsa enviades
Rodes de premsa
Col·laboracions fixes amb mitjans: El Periódico
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907
25
1
27

nals de la informació, a través de trobades amb directors
de mitjans i periodistes especialitzats en salut i a través del
contacte diari amb ells. Aquesta relació és clau, doncs els
mitjans són un dels aliats més potents per fer arribar els
nostres missatges a la ciutadania, ja sigui a través de comunicats de premsa (25), d’articles d’opinió o de la resposta a
les seves preguntes en diaris, revistes, ràdios o televisions.
La resposta no seria possible sense la col·laboració de tots els
qui acaben esdevenint portaveus: farmacèutics col·legiats,
tècnics del COFB i membres de la Junta de Govern, que contribueixen a establir aquesta comunicació amb la societat.
També ells faciliten la col·laboració periòdica amb mitjans,
com la que es manté setmanalment amb El Periódico, que
enguany ha canviat de format, passant de columna a pregunta-resposta, per adaptar-nos millor al format del diari.

Comunicació

Publicacions col·legials

L’Informatiu és la revista del Col·legi que tracta
els temes d’actualitat, les activitats programades
pel Col·legi i recull opinions tant internes com externes al Col·legi. Aquest any se n’han publicat 9
números.

La revista trimestral del Col·legi, Circular farmacèutica,
és una publicació científicotècnica que recull articles
elaborats per professionals sanitaris de reconegut prestigi. També s’hi inclouen els resultats dels treballs becats
pel Col·legi.

L’Avanç, la publicació que amb periodicitat setmanal arriba a tots els col·legiats en paper, coexisteix amb la seva
versió online, que s’actualitza diàriament a la BBS. S’inclouen notícies sobre l’activitat col·legial (cursos, conferències), l’agenda cultural i notícies del Col·legi.

Aquest any seguim amb el mateix disseny de la Memòria
del Col·legi, encara que s’han incorporat algunes modificacions que gairebé són imperceptibles. El que sí s’ha tingut clar
és que el protagonisme era per al col·legiat, per això hem
fotografiat representants de diferents sectors professionals.
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Fa r m a c e u t i c o n l i n e

Un fet a destacar d’aquest any 2008 és que la secció del
“Xarop dels idiomes” del farmaceuticonline.com ha quedat
inclosa en el web de la UNESCO, en la categoria “Educació
per a la salut”. L’estiu del 2007, l'Organització de les Nacions
Unides (ONU) va proclamar l’any 2008 Any Internacional de
les Llengües, sota la coordinació de la UNESCO. L’objectiu és
donar visibilitat a les més de sis mil llengües del món i encoratjar a la seva promoció i defensa. Dins d’aquest marc,
el Col·legi va presentar el projecte del “Xarop dels 19 idiomes”. El resultat és que el projecte ha quedat inclòs en la
llista de projectes que té la UNESCO a la seva pàgina web,
en concret, en la categoria “educació per la salut”, dedicat a
projectes que tracten aspectes relacionats amb iniciatives
educacionals de promoció de la integració i de l’educació de
qualitat mitjançant el recolzament a l’educació bilingüe i
plurilingüe, especialment la utilització de llengües maternes, en tots els nivells d’educació i en els contextos formals i
no formals, prestant especial atenció a la formació dels docents, alfabetització i l’educació per la salut.
Un altre aspecte a destacar és el posicionament de la
pàgina www.farmaceuticonline.com a Google, considerat com el millor cercador de la història d’Internet. S’ha fet
un estudi de la presència de l’espai a Internet a partir del
resultat de les consultes fetes als cercadors www.google.es
(prioritza les pàgines de l’Estat Espanyol) i www.google.

Durant l’any 2008

com (àmbit internacional). Les cerques s’han fet en català i castellà. Els resultats de la cerca de termes genèrics de salut a Google.es són:
CATALÀ: El www.farmaceuticonline.com apareix en la primera pàgina cercant per uns 175 termes diferents relacionats amb la salut. D’aquests, 102 corresponen a la primera
posició. Alguns exemples: al·lèrgia, diabetis, alletament, berrugues, cicatrius, cel·lulitis, protecció solar, etc
CASTELLÀ: El www.farmaceuticonline.com apareix en la primera pàgina cercant per uns 100 termes diferents relacionats amb la salut. D’aquests corresponen a la primera posició per exemple: botiquín, protección solar, higiene bucal,
micropausas, trastorno del viajero, drogas y conducción, etc.
ANGLÈS: Un fet a remarcar és que en l’adreça britànica del
google, http://www.google.co.uk/, pel tema “petites ferides”
(small injuries) apareix el farmaceuticonline a la primera
pàgina, enllaçant al tema en anglès.
L’import estimat per Google si volguéssim situar la pàgina
www.farmaceuticonline.com a les posicions que ocupa en
aquest moment ascendeix a més de 2.000 €/dia.
Una dada a comentar és l’increment del 112% del nombre
de visites. Queda palès que hem tingut més visites, ara bé,
en un percentatge potser cal considerar un altre fet que col·
labora a que aquesta xifra sigui tan alta i és que OJD ha canviat l’empresa que li fa els recomptes, una hipòtesi és que el
sistema antic no recollia totes les visites a l’espai.

Dades de connexions
Dades

s’han rebut 474.353

2008

Nombre de visites rebudes

visites més que
el 2007

898.180

Nombre de pàgines visitades

2.638.722

Increments en % respecte al 2007
Nombre de visites rebudes: increment del 112% des del 2007
Nombre de pàgines visitades: increment del 166% des del 2007

Unitats didàctiques multimèdia amb més descàrregues l’any 2008
Tema
Bolquer
Cànnabis
Colesterol
Cuina mercat

Visites castellà

Visites anglès

612

-

945

-

3.358

4.809

1.074

1.465

-

729

943

Dietes per perdre pes

948

361

560

Farmaciola

669

823

1.474

Herpes

590

-

915

1.294

2.232

4.325

-

611

800

Polls
Protecció solar
Receptes
Tos
Xumet
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Visites català

-

2.566

3.193

717

1.254

2.341

695

-

1122

Formació

Durant l’any 2008, el Col·legi ha programat 97 activitats
formatives (cursos, tallers, jornades) a les quals han assistit més de 3.000 col·legiats, estudiants i altres professionals sanitaris.

Aquest any, el Programa de Formació Continuada
2008/2009 s’ha estructurat en noves i renovades
àrees temàtiques ja que, un cop analitzada l’evolució de les activitats formatives del COFB, cada
cop més es fa evident que la formació és transversal i que hi tenen cabuda tots els farmacèutics
que treballen en els diferents àmbits sanitaris.
En el programa, podeu observar l’increment en
les col·laboracions i treball conjunt amb altres
entitats del món sanitari com ara associacions,
universitats, laboratoris, altres col·legis professionals i demés empreses que han donat i continuen donant suport a les nostres iniciatives.
També, cal destacar el nombre de cursos que
oferim per ser bonificats per la Fundación Tripartita. L’any 2008, 53 dels nostres cursos han estat
bonificables i un total de 73 alumnes han gaudit
d’aquesta bonificació. Observem que cada cop
més, hi ha més empreses que coneixen el sistema de bonificacions i fan els tràmits per recuperar la quota de formació que paguen a la seguretat social pels seus treballadors. Cal destacar que
durant l’últim trimestre de l’any 2008 el nombre
d’empreses adherides al conveni presentat pel
COFB per tal de tramitar de forma gratuïta el crèdit disponible, ha crescut en un 27%.

Dins del programa global d’Atenció Farmacèutica
del COFB, es consolida la implantació del servei
del sistema personalitzat de dosificació a l’oficina de farmàcia (SPD). Aquest any s’han ofert cinc
tallers formatius per implantar l’SPD a l’oficina de
farmàcia amb un total de 450 col·legiats inscrits.

Segueix creixent la demanda de formació a distancia i on-line. Durant aquest programa s’ha dut
a terme la segona edició del Curs de Farmacoterapèutica basada en l’evidència on-line. Aquesta
bona experiència, ens fa obrir una tercera edició
prevista pel primer trimestre de 2009.

Aquest any s’ha realitzat la segona fase del Projecte “La pràctica clínica diària i l’ús racional
dels fàrmacs” iniciat a l’abril de 2007, un programa de formació continuada per als professionals sanitaris de l’assistència primària, emmarcat en el conveni entre el Departament de
Salut i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Aquest programa
s’ha estructurat en sessions científiques sobre
farmacoterapèutica impartides al migdia en
els Centres d’Atenció Primària a les quals han
assistit un total de 80 farmacèutics de les oficines de farmàcia del territori d’influència. S’han
organitzat 70 tallers repartits en les diferents
EAPs de la província de Barcelona.

I en aquesta modalitat, continua creixent el
nombre d’alumnes inscrits al curs de Fitoteràpia on-line que l’any passat va arribar al miler
d’alumnes. Destaquem els convenis signats
amb les Universitats de Sevilla, Granada, València, Barcelona i la Complutense de Madrid, com
a activitat inclosa dins de l’assignatura de Fitoteràpia de la seva llicenciatura.

Paral·lelament, s’ha convocat als farmacèutics
que havien realitzat el curs amb la versió de l’any
2001, a una sessió d’actualització de dues hores
de duració. S’han fet 2 sessions amb un total de
83 assistents.
Aquest any ha començat també, la quarta
edició del Màster en Gestió de l’Oficina de
Farmàcia (MGOF). El MGOF es coneix ja
com una oferta formativa referent en el
camp de la gestió de l’oficina de farmàcia.
El MGOF permet optimitzar els recursos i
obtenir un objectiu doble: rendibilitzar la
farmàcia des del punt de vista econòmic
i destinar més temps a l’atenció farmacèutica. Podem dir que ja són més de
200 farmacèutics formats pel COFB en
gestió de l’oficina de farmàcia.
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Formació

Activitats formació continuada 2008
Tipus

Nombre

Assistents

Cursos, tallers i seminaris

97

3.182

Conferències i taules rodones

31

3.106

128

6.288

Total

Llista d'activitats de formació continuada
Conferències i taules rodones

Nombre assistents

Actualització en dermatitis de bolquer en pell normal, sensible i atòpica
Actualització en el tractament de la depressió

85
140

Aplicacions del saüc negre en les afeccions respiratòries hivernals

50

Atenció farmacéutica, en la pell sensible organitzat pel Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

25

Avenços diagnòstics i terapèutics en la síndrome de fatiga crònica

90

Coaching, liderar per aconseguir i acomplir. Com guanyar eficiència a l’oficina de farmàcia

96

Cosmètica molecular: nova generació d’actius per a la dermocosmètica

90

Curs bàsic de dret farmacèutic: 100 qüestions essencials

124

Els cosmètics. La primera guia pels professionals, en català

36

Estudis amb sistemes personalitzats de dosificació: estabilitat de l’omeprazol

100

Funcions digestives i salut: disbiosis i intoleràncies alimentàries

108

Guia d’intervenció farmacèutica per a l’abordatge del fumador des de l’oficina
de farmàcia / fonaments neurobiològics de l’addicció

88

Hàbits alimentaris saludables per evitar l’acidesa gàstrica

73

Higiene bucodental: càries, sensibilitat dental, gingivitis

100

La correcta mesura de la pressió arterial: mètodes i validacions

193

La fotoprotecció en la pell sensible i en la dels infants

65

La síndrome metabòlica

78

Les EFP's i el rol del farmacèutic com a impulsor
Nou enfocament terapèutic de l’hipèric en el tractament d’estats depressius

9
42

Noves vacunes de dispensació a l’oficina de farmàcia: papil·loma humà i rotavirus

283

Patologies del peu. Importància i recomanacions per a una correcta cura

173

Presentació campanya "Sol, pell i fotoprotecció"

59

Presentació cursos farmacologia bàsica i interaccions de medicaments

90

Presentació de la campanya "Piel sana, cabello sano" organitzada pel Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

52

Rinitis seca: pautes de recomanació

90

La transversalitat tecnològica del segle XXI: l’exemple de la indústria alimentària
Suplements vitamínics per a prevenir malalties cròniques

22
100

Tractament dietètic del control de pes: tendències actuals

285

Trobades tècniques: nous avenços en el tractament de la diabetis

100

Últims avenços científics en l’eficàcia i la tolerància dels retinols en dermocosmètica

160

Utilització d’emol·lients en el tractament de la pell seca: resultats d’un estudi sobre qualitat

100

Total alumnes
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3.106

Formació

Relació crèdits-cursos
0,2 - 0,9 crèdits

1 curs

1,0 - 1,9 crèdits

24 cursos

2,0 - 2,9 crèdits

8 cursos

3,0 - 3,9 crèdits

5 cursos

4,0 - 4,9 crèdits

Mitjana de crèdits
per curs: 2,95

1 curs

> 5,0 crèdits

Cursos, tallers i seminaris

Cursos acreditats: 47

8 cursos

nombre assistents

Abordatge del fumador

28

Abordatge del pacient geriàtric des de l’oficina de farmàcia

20

Abordatge dietètic i fitoteràpic de trastorns metabòlics. Interaccions d’aliments i plantes

25

medicinals amb medicaments
Actualització en asma i taller pràctic d’inhaladors

33

Actualització en el tractament de malalties cardiovasculars, hipertensió, obesitat, dislipèmia i

48

altres factors de risc associats
Actualització en la patologia hemorroïdal: interès dels actius vegetals

26

Actualització en ortopèdia de l’extremitat inferior

9

Aromateràpia científica

35

Aspectes poc coneguts de certs fàrmacs

57

Atenció farmacèutica en nutrició parenteral

35

Atenció farmacèutica. Implementació (1ª i 2ª edició)

35

Atenció sanitària immediata (pràctiques presencials i aula a distància)

17

Auditories d’un sistema de gestió de la qualitat segons la norma iso9001:2000 a l’oficina de farmàcia

10

Com dur a terme una transferència de fabricació. Requisits documentals

9

Consell nutricional i complements alimentosos

34

Controvèrsies en terapèutica (1ª sessió): maneig i prevenció del sagnat en el pacient

67

Controvèrsies en terapèutica (2ª sessió): antiagregants

45

Curs bàsic de formulació magistral

31

Curs per al manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la

47

Curs de comunicació per a formadors (dues edicions)

39

Curs de conversa en llengua anglesa. Nivell avançat

11

Curs de farmacoterapèutica basada en l’evidència - on line (1ª edició)

31

Curs de manipuladors d’aliments

41

Desnutrició hospitalària i nutrició artificial

400

Direcció tècnica d’una indústria farmacèutica

21

Dispensació d’ajudes tècniques a l’oficina de farmàcia

26

El consell homeopàtic en pediatria

59

Els àcids grassos a l’oficina de farmàcia. Evidències clíniques dels omega-3 i omega-6

71

Embaràs i lactància

44

Estadística bàsica aplicada a les ciències de la salut

8

Farmacoterapèutica basada en l’evidència - on line (2ª edició)

48

Fonts d’informació i d’interpretació sobre l’efectivitat de tractaments/intervencions

22

Continua a la pàgina següent
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F o r m a c i ó 			

Cursos, tallers i seminaris

nombre assistents

Formació continuada per a tècnics i auxiliars de farmàcia: problemes de salut i guies d’actuació.

78

Casos pràctics (1ª i 2ª edició)
Formació continuada per a tècnics i auxiliars de farmàcia: taller de formulació magistral (1ª edició)

53

Formulació de preparats oficinals

25

Higiene i manteniment de la pell sana

13

Homeopatia en el tractament del dolor

60

Homeopatia en patologia estival (Manresa)

36

Hora farmacèutica

33

Importància de l’alimentació i els suplements en l’equilibri àcid-base. Valor nutricional dels àcids grassos

36

Interaccions aliments-medicaments

16

Introducció a la validació d’instal·lacions industrials

17

La continuïtat en el tractament de les patologies de risc cardiovascular en els diferents nivells assistencials
Màrqueting i marxandatge en dermofarmàcia

60
13

Màster en gestió a l'oficina de farmàcia (MGOF-III i IV edició)

18

Màster i diplomatura de postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia (IV i V edició)

26

Medicaments d’ús veterinari per a animals domèstics

28

Mòdul 1: el farmacèutic com a director de màrqueting estratègic i operatiu (MGOF-IV edició)

12

Mòdul 1: farmacognòsia i botànica aplicades a les plantes medicinals (màster i diplomatura de

11

postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia, V edició)
Mòdul 10: investigació i desenvolupament de medicaments a base de plantes (màster i

17

diplomatura de postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia, IV edició)
Mòdul 2: el conreu de plantes medicinals. Fisiologia vegetal: tecnologia i producció (màster i

13

diplomatura de postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia, V edició)
Mòdul 2: recursos humans (MGOF-III edició)

14

Mòdul 3: el farmacèutic com a director financer (MGOF-III edició)

11

Mòdul 6: legislació i registre de medicaments a base de plantes (màster i diplomatura de

17

postgrau en plantes medicinals i fitoteràpia, V edició)
Monitoratge d’assaigs clínics (1ª edició)

16

Monitoratge d'assaigs clínics (2ª edició)

13

Noves formulacions magistrals (formulacions de futur)

27

Nutrició, salut i aliments funcionals (curs mixt: presencial i on-line)

29

Patologia al·lèrgica: protocols d’actuació farmacèutica basats en l'homotoxicologia

37

Patologia hivernal: protocols d’actuació farmacèutica basats en l'homotoxicologia

77

Posició terapèutica de les immunoglobulines intravenoses: indicacions clíniques i evidència

91

disponible
Salut mental: de l’atenció especialitzada a l’atenció primària

30

Seminari sobre eines de comunicació intercultural

14

Seminari: compres, estocs i logística (MGOF-III edició)

9

Seminari: fitness mental (MGOF-IV edició)

11

Seminari: la tecnologia com a eina de gestió (MGOF-III edició)

10

Seminari: legislació (MGOF-IV edició)

19

Seminari: xarxes de farmàcies (MGOF-III edició)

14
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Formació

Cursos, tallers i seminaris

nombre assistents

Taller d’habilitats directives: comunicació (MGOF-III edició)

11

Taller d’habilitats directives: gestió del temps (MGOF-IV edició)

27

Taller d’habilitats directives: intel·ligència emocional (MGOF-III i IV edició)

19

Taller d’habilitats directives: lideratge (MGOF-IV edició)

15

Taller d’habilitats directives: motivació (MGOF-III edició)

11

Taller d’habilitats directives: negociació (MGOF-III edició)

10

Taller sobre ferides, úlceres i cremades

43

Terapèutica homeopàtica per a farmacèutics

26

Tractament de la diabetis tipus 2 i de la hiperglucèmia intrahospitalària

54

Trobades científiques: les noves tecnologies a la indústria farmacèutica

22

XVI Curs de formació continuada en anàlisis clíniques

7

XX Taller per implantar un sistema personalitzat de dosificació a l’oficina de farmàcia (SPD)

96

XXI Taller per implantar un sistema personalitzat de dosificació a l’oficina de farmàcia (SPD)

99

XXII Taller per implantar un sistema personalitzat de dosificació a l’oficina de farmàcia (SPD)

92

XXIII Taller per implantar un sistema personalitzat de dosificació a l’oficina de farmàcia (SPD)

152

XXIV Taller per implantar un sistema personalitzat de dosificació a l’oficina de farmàcia (SPD)
Total alumnes

formació continuada per a auxiliars de farmàcia

62
3.182

nombre assistents

Problemes de salut i guies d’actuació. Casos pràctics (1ª edició)

42

Problemes de salut i guies d’actuació. Casos pràctics (2ª edició)

36

Taller de formulació magistral (1ª edició)

27

Taller de formulació magistral (2ª edició)

26

Total alumnes

131
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I n f o r màt i c a

Durant l’any 2008 Informàtica ha atès telefònicament
14.661 consultes i ha resolt 1.188 incidències utilitzant l’eina de comunicació on-line, una eina que, en el seu quart
any d’implementació, continua incrementat el seu ús.
Amb relació a les consultes ateses, una tercera part estan relacionades amb temes de la TSI (enviament del fitxer, validació del fitxer, rebuda...). El segon tema que ge-

nera més consultes són els problemes amb el certificat
digital, la sol·licitud, la instal·lació i l’ús. En tercer lloc, hi
ha el correu electrònic, spam, problemes amb les bústies,
pèrdua de correus... També es resolen consultes relacionades amb els serveis que ofereix el COFB a través de
sistemes informàtics. Com a novetat aquest 2008, s’ha
incorporat la resolució de dubtes tècnics sobre la Recepta Electrònica.

Tipologia de consultes per temàtiques
ALTRES

BBS

5%

14%

TSI

27%

CERTIFICAT

20%
XARXA

2%

CORREU

recepta
Electrònica

18%

14%

El departament d’Informàtica també treballa en el manteniment de la infraestructura tecnològica del COFB, en
el suport tècnic als actes que es realitzen, en l’assessorament i desenvolupament dels apartats relatius a les TIC

pels projectes que es desenvolupen i en estar al dia en
les noves tecnologies per aplicar les solucions més adequades a cada procés.

Consultes On-line
160

147

140

96

80

97

99

84

96

90
79
65

60

59

40
20
0
Gener

Abril

Juliol

Octubre

Febrer

Maig

Agost

Novembre

Març

Juny

Setembre

Desembre
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Consultes
totals: 1.188

126

120
100

150

L a b o r ato r i

El Servei de Laboratori cobreix la demanda d’anàlisi d’aigües que li arriba dels farmacèutics col·legiats i els assessora sobre diferents temes que s’hi relacionen. Posar
a punt nous mètodes analítics, informar als farmacèutics
de l’existència i dels serveis que ofereix el laboratori, mi-

llorar l’anàlisi fisicoquímica, atendre adequadament les
sol·licituds, continuar amb el desenvolupament de les
principals línies de treball i mantenir la certificació de
la Norma ISO 9001:2000 són els principals objectius del
Servei de Laboratori.

Tìpus d’anàlisis realitzades

CONTROL

6%

CONTROL
AIXETA CONSUMIDOR

833 anàlisis

1%

MICROBIOLòGICA

FISICOQUÍMICA

61%

32%

El nombre de consultes que fan referència als tractaments i potabilització d’aigües ha crescut respecte el
2007. Aquest 2008 s’han enregistrat 1108 consultes. D’aquestes, un 75% s’han realitzat telefònicament. Cal
destacar que alguns col·legiats han descobert el servei del laboratori gràcies a la BBS.

Nombre de consultes realitzades
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Projectes professionals

Estudis
FARMAEPOC
El mes de juny es van presentar els resultats de l’estudi FARMAEPOC, programa de detecció precoç de malalts d’MPOC
a la farmàcia comunitària. L’estudi evidencia que l’existència de protocols consensuats, seguits de plans de formació
específica sobre el col·lectiu farmacèutic, pot optimitzar el
recurs que aquest col·lectiu suposa en la gestió interprofessional de la malaltia en pacients ambulatoris amb patologies cròniques, tant pel que fa al cribatge de la patologia,

com al seu control i seguiment farmacoterapèutic. Es va fer
el seguiment a 161 pacients i d’aquests un 22% van presentar espirometria patològica i van ser derivats als centres de
referència. L’estudi s’ha dut a terme conjuntament amb la
Sociedad Española de Neumología i Cirugía Torácica (SEPAR),
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria i
el suport de Boheringer i Son Medical. Els seus resultats van
ser publicats a la revista internacional Respiratory Medicine.

PRESSFARM
L’estudi Pressfarm té com a objectiu el seguiment a pacients hipertensos diagnosticats des de l’oficina de farmàcia. En l’estudi van participar
més de 100 farmàcies amb l’objectiu d’avaluar un protocol del COFB
de seguiment farmacoterapèutic a pacients hipertensos no controlats.
Concretament van participar 461 pacients. La intervenció del farmacèutic s’ha perfilat com a clau i ha incrementat en un 55% el percentatge
de pacients amb valors de pressió arterial per sota dels recomanats.
L’estudi es va presentar el mes de maig a la Jornada d’hipertensió del
COF d’Asturias, a la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) i un
pòster a la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios (SEFAC),
a la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) i
a la Societat Catalana d’Hipertensió Arterial (SCHTA). També es va organitzar una sessió educativa oberta al públic en general.

PSORIAFARM
El mes d’octubre es va presentar la publicació Psoriasi: Guia d’intervenció farmacèutica per al
seu abordatge des de la farmàcia comunitària, document pioner a Europa. La publicació és fruit
de l’estudi PSORIAFARM, estudi sobre la qualitat de vida en la psoriasi. Els resultats de l’estudi
van concloure que els malalts amb psoriasi presenten pitjor qualitat de vida que els pacients
diabètics, VIH positius o persones majors de 60 anys. L’estudi evidenciava que un 60% dels
malalts abandona el tractament, un 40% no va al metge i que la intervenció farmacèutica
afavoria el compliment del tractament i el seguiment de la visita mèdica. El treball va ser
finalista dels Premis Esteve 2008.

SEGUIVEX
L’estudi SEGUIVEX: prova pilot de la utilització terapèutica
del cànnabis va ser presentat als mitjans el mes de març i
premiat com a millor comunicació al III Congrés de la Sociedad Española de Farmacéuticos comunitarios. Els autors
de l’estudi pertanyen al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, l’Institut Català de Farmacologia i el Departament de
Salut. Hi han participat 24 metges de 6 hospitals de Bar-
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celona, els 6 serveis de farmàcia hospitalària, 75 oficines
de farmàcia, 6 infermeres i 174 pacients. La comunicació va
concloure que en alguns pacients l’ús de Sativex (extracte
de cànnabis) resulta una alternativa terapèutica quan no
s’ha obtingut una resposta satisfactòria amb tractaments
convencionals. L’estudi també va ser finalista als Premis
Esteve 2008.

Projectes professionals

Prova pilot test ràpid VIH
El mes d’octubre es va presentar el test ràpid per detectar el VIH. El projecte es va posar en marxa amb un programa
pilot, en el qual participen de forma voluntària farmàcies situades en tota la província i que tenen experiència en
programes de reducció de danys, com el programa d’intercanvi de xeringues (PIX) o el programa de manteniment
amb metadona (PMM). Amb aquesta iniciativa es pretén contribuir al diagnòstic precoç del VIH, incorporant als professionals sanitaris més accessibles per als ciutadans.

GRUPS DE TREBALL
Grup de treball de qualitat a l’oficina de farmàcia. S’ha revisat i actualitzat la Guia de Qualitat a l’oficina de farmàcia
segons la norma ISO 9001 del COFB publicada l’any 2001. El mes de novembre s’ha publicat la nova norma ISO 9001
i s’ha adaptat i enfocat la guia a la gestió de processos.
Grup de treball d’atenció farmacèutica a l’immigrant. El grup ha continuat mantenint la seva activitat de recerca
en el camp de l’atenció farmacèutica en el marc de la diversitat. S’han mantingut reunions amb el Centre Unesco
Barcelona per tal d’establir una col·laboració per a la realització d’activitats formatives d’apropament intercultural.
Així mateix s’han mantingut contactes amb diferents entitats per la participació del COFB en l’elaboració d’eines de
formació en matèria d’atenció a la població immigrant. S’ha continuat participant com a membre del Consell Assessor per la Immigració del Pla Director de la Immigració del Departament de Salut.
Grup de treball d’atenció farmacèutica domiciliària. Representants del COFB han assistit a les reunions per la presentació i edició dels resultats del programa “Cuidant al cuidador”. El COFB ha participat activament en les fases de
convocatòria de la fase pilot.

Serveis addicionals de la farmàcia
Sistema personalitzat de dosificació (SPD)

El nombre de farmàcies acreditades és de 732. S’han realitzat reunions de coordinació amb els equips d’atenció primària a diferents
EAP situats a Barcelona (Ciutat Vella, Gòtic, Numància, Sagrera, Sant
Andreu, Sants-Montjuïc), Collblanc, Gavà, Hospitalet de Llobregat i
Mataró.

Programa d’intercanvi de xeringues (PIX)
El nombre de farmàcies adherides al programa és de 244.

Programa de manteniment amb metadona (PMM)
Són 91 les farmàcies adherides a aquest programa.

Programa de cessació tabàquica (PCT)

El nombre de farmàcies adherides al programa és de 67.

Oma

L’Observatori ha seguit amb la seva activitat de vigilància epidemiològica
de l’ús de medicaments amb finalitat recreativa. Dins la seva activitat ha
proporcionat informació específica sobre el consum de determinats principis actius a centres hospitalaris o centres d’informació del medicament
d’altres col·legis professionals arreu de l’Estat Espanyol.
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Projectes professionals

COORDINACIÓ FARMÀCIES AMB EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Sota la tutela i participació dels tècnics del Departament de Formació i Desenvolupament Professional han tingut
lloc diferents reunions entre els EAP i farmàcies comunitàries:
- Badalona Serveis Assistencials (BSA). Els farmacèutics de Badalona es varen reunir amb representants de BSA
per intercanviar experiències i poder endegar projectes conjunts: dispensació en blisters de l’SPD, detecció de
duplicitats, etc.
- CAP Sant Martí 10H i 10 J
- Reunions SAP Muntanya

RELACIÓ OFICINES DE FARMÀCIA - ALTRES INSTITUCIONS
Consells Municipals de Benestar Social. Ajuntament de Barcelona
Tècnics del Departament de Formació i Desenvolupament sibilitat de donar monodosis amb pastilles i es proposa
Professional (DFDP) assisteixen a les reunions de dos dels el canvi normatiu necessari. En quant al Grup de Salut,
grups de treball: el Grup de treball en Drogodependènci- s’ha presentat el sistema personalitzat de dosificació del
es i el Grup de treball Salut, amb la realització de reuni- Col·legi de Farmacèutics i s’ha participat en les proposons mensuals. Participen en les reunions de discussió del tes finals de l’informe participatiu. Les aportacions s’han
Pla d’actuació municipal de la ciutat de Barcelona i en la centrat en reforçar la coordinació dels diferents agents
redacció de l’informe final del grup de Drogodependèn- sanitaris i la difusió del programa de dispensació persocies on un dels punts és la proposta dels programes de nalitzada de fàrmacs en diferents àmbits: Xarxa de Sermanteniment de metadona. En el text es demana la pos- veis Socials i Xarxa de Casals de Gent Gran.

Consells de Salut de districte
Tècnics del Departament de Formació i Desenvolupament Professional han assistit, juntament amb el
farmacèutic/a coordinador/a del sector sanitari, a les

reunions dels Consells de Salut de Ciutat Vella, Eixample, Horta-Guinardó, les Corts, Sant Andreu, Sant Martí,
Sarrià-Sant Gervasi.

Taules de drogues de districte
En el context dels Consells de Salut dels districtes, es
convoquen taules tècniques de treball com és el cas de
les Taules de Drogues.
Actualment, a Barcelona ciutat es convoquen la Taula de
Drogues del districte de Sant Andreu i la Taula de Dro-

gues del districte d’Horta-Guinardó, que realitzen reunions periòdiques per establir i desenvolupar plans de
treball anuals. Hi assisteixen tècnics del Departament
de Formació i Desenvolupament Professional del COFB i
representants de farmàcies dels diferents districtes.

Agència de Salut Pública
Les farmàcies de la ciutat de Barcelona han assistit a les
sessions informatives del Programa de cribatge de càncer de mama que coordina l’Agència de Salut Pública per
conèixer els resultats del programa i millorar-ne l’efectivitat. S’han organitzat reunions d’informació pel desenvolupament del programa, amb farmacèutics comunitaris i professionals dels següents EAPs: ABS 3P Manso, ABS
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4C Les Corts, ABS 9G/9D Sant Andreu, ABS 10 G El Clot,
ABS CAP Horta i ABS CAP Maragall.
Les farmàcies de l’Hospitalet de Llobregat també van
participar en la quarta ronda del programa de detecció
precoç del càncer de colon. Les ABS convocades van ser:
Gornal, Santa Eulàlia Nord i Sud i Cap Centre.

Projectes professionals

Centres d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD)
Durant el curs 2008 s’han fet reunions amb els diferents
Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) i el Departament
de Formació i Desenvolupament Professional del COFB
respecte al programa de Manteniment de Metadona
(PMM) i altres aspectes de coordinació referents a usuaris de drogues per via parenteral:
- CAS Igualada
- CAS Garbivent
- CAS Calella
- CAS Sant Feliu de Llobregat

A més, el Col·legi, representat per tècnics del Departament
de Formació i Desenvolupament Professional, va formar
part del Comitè Organitzador de Barcelona del Congrés International Harm reduction. Es va participar a totes les reunions convocades del Comitè i es va convidar als farmacèutics comunitaris col·laboradors dels programes de reducció
de danys a participar al Congrés. En el marc del Congrés,
el Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB va presentar un pòster conjuntament amb
l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la Sala Baluard de
venopunció, sobre el disseny d’un díptic transcultural en relació al PIX, programa d’intercanvi de xeringues. El díptic es
va editar en rus com a resposta a un grup focus.

Consell Català de Trànsit
S’han dut a terme reunions de coordinació entre el COFB i
el Consell Català de Trànsit en el context de la Comissió de
seguretat vial sobre medicaments i sinistralitat viària.

Activitats del Consell de Col·legis
de Farmacèutics de Catalunya
Programa de cessació tabàquica
El 18 de juny es va presentar als farmacèutics i als mitjans de comunicació la Guia d’intervenció farmacèutica per a l’abordatge del fumador des de la farmàcia comunitària
amb la presència d’Antoni Plasència, Director General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Joan Duran, llavors president del COFB, M. Teresa Bassons vocal de
Junta del COFB en aquelles dates, i Mercè Barau, vocal de Junta del COFB.

Activitats del Consell de Col·legis
de Farmacèutics de Catalunya
Persones dependents
Tècnics del Departament de Formació i Desenvolupament Professional del COFB han participat
a les reunions per endegar la fase pilot del programa “Persones dependents”.
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Secretaria

El projecte de recepta electrònica (RE) i el desplegament de
la xarxa de comunicacions del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya s’inicien a les farmàcies de la província
de Barcelona durant el tercer trimestre de l’any 2008.
En tractar-se d’un procés complex on intervenen diferents
agents (oficines de farmàcia, Consell Català, Col·legis, operador tecnològic -Telefónica-, proveïdors de programes de
gestió de les oficines de farmàcia, empreses de serveis informàtics, etc.), s’ha hagut de tenir en compte un control
rigorós dels diferents processos per tal d’adequar-nos al
calendari de desplegament establert amb el CatSalut, optimitzant les accions i comunicacions del Col·legi.

Des del Departament de Secretaria s’han dut a terme les
trameses de convocatòries per a les reunions informatives, així com de tota la documentació relativa al projecte.
S’està fent el manteniment per alta, baixa o modificació
de les dades de tots el col·legiats implicats en aquest
procés, inscrits posteriorment al Sistema d’Informació
Farmacèutic de Recepta Electrònica “SIFARE” (titulars, regents, substituts i adjunts). Es porta el control i registre
dels formularis de sol·licitud d’incorporació a la xarxa de
comunicacions. Finalment, com a oficina d’emissió i control de certificats digitals, el Departament de Secretaria és
l’Autoritat de Registre “RA” responsable del seu lliurament,
renovació o revocació.

Tramitació d’expedients
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3.220
4.102
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Servei d'Inspecció

La funció del Servei d’Inspecció és fer visites de control
i/o assessorament per acreditar que les oficines de farmàcia compleixen els requisits establerts en la legislació vigent.
L'any 2008, el Servei d'Inspecció del Col·legi ha fet, entre
visites i actuacions inspectores, un total de 675 diligències i ha aixecat 618 actes d’inspecció i 23 informes.

Pel que fa a les inspeccions d’ofici, s’han dut a terme 452
inspeccions originades pel Servei d’Inspecció per comprovar el compliment dels aspectes legals vigents. Així
mateix també s’ha comprovat la presència del farmacèutic en les visites per canvis de titularitat, trasllats i noves
obertures d’oficines de farmàcia. La presència d’almenys
un farmacèutic col·legiat en les oficines de farmàcia visitades es pot considerar d’excel·lent en l’any 2008.

Inspeccions al 2008
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Agen da cultural

Agenda cultural

825 persones han participat en 44 activitats culturals organitzades pel Col.legi de
Farmacèutics de Barcelona.
Museus, sales d’exposicions i visites guiades
FUNDACIÓ VILA CASAS
Mostra fotogràfica sobre Rajastán
4 de febrer. Assistents: 21

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
Visita comentada
5 de maig. Assistents: 17

CAIXAFORUM
Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident
i concert d’Antonio Ortiz
17 de febrer. Assistents: 29

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
El Romànic i la Mediterrània. Catalunya, Tolouse i Pisa
8 de maig. Assistents: 11

MUSEU PICASSO
Picasso i la seva col·lecció
14 de febrer. Assistents: 27
20 de febrer. Assistents: 20

MUSEU PICASSO
Oblidant Velàzquez. Las Meninas
10 de juny. Assistents: 24

RAMSÈS. Visita nocturna
16 de febrer. Assistents: 38
17 de maig. Assistents: 21

CAIXAFORUM
Bellesa sublim. Tresors del Renaixement de la ciutat de Prato
26 de juny. Assistents: 12

CAIXAFORUM
Prínceps etruscos. Entre Orient i Occident
28 de febrer. Assistents: 22

CAIXAFORUM
Alphonse Mucha + Black Voices
19 d’octubre. Assistents: 35

MUSEU FREDERIC MARÈS
Passió pel col·leccionisme
6 de març. Assistents: 17

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Art Romànic.
28 d’octubre, 5, 12 i 19 de novembre. Assistents: 12

CLEÒPATRA, REINA DEL NIL. Visita nocturna
8 de març. Assistents: 36
14 de juny. Assistents: 32

CAIXAFORUM
El pa dels àngels i Emma Kirkby i Jakob Lindberg en concert
16 de novembre. Assistents: 33

CAIXAFORUM
Chaplin en imatges. Activitat familiar i
La mar de formes. Lanòmina Imperial
9 de març. Assistents: 23

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Juli González
20 de novembre. Assistents: 9

CAIXAFORUM
1908-2008: 100 anys del Palau
11 de març. Assistents: 19

CAIXAFORUM
Alphonse Mucha + escolta el cinema mut
30 de novembre. Assistents: 23

MUSEU EGIPCI
Sarcòfags de l’antic egipte
28 d’abril. Assistents: 14

CAIXAFORUM
El pa dels àngels + Concert de Nadal
21 de desembre. Assistents: 35

Amics de mozart
Conferència
“El Mozart de Victòria dels Àngels”
4 d’abril. Assistents: 55
Concert
Trio The Lord
22 d’octubre. Assistents: 80
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Passi de pel·lícula
“Le nozze di figaro”
7 de novembre. Assistents: 40

A g e n da c u ltu r a l | Vi atg e s

Cursos
CURS D’INICIACIÓ A LA LLENGUA ANGLESA. Segon trimestre
Del 16 de gener al 19 de març. Assistents: 15

CURS DE LLENGUA ANGLESA. Nivell 2. Quart trimestre
Del 8 d’octubre al 17 de desembre. Assistents: 17

CURS ELEMENTAL A LA LLENGUA ANGLESA. Segon trimestre
Del 16 de gener al 19 de març. Assistents: 14

CURS DE LLENGUA ANGLESA. Nivell 3. Quart trimestre
Del 8 d’octubre al 10 de desembre. Assistents: 14

GRANS MESTRES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX
29 de gener, 5, 12, 19, 26 de febrer i 4 de març. Assistents: 20

ART I HISTÒRIA: EL RENAIXEMENT A FLORÈNCIA
14, 21, 28 d’octubre. 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre.
Assistents: 24

FOTOGRAFIA EN ELS VIATGES
11, 13, 18, 20, 25 i 27 de febrer. Assistents: 9
CURS ELEMENTAL A LA LLENGUA ANGLESA. Tercer trimestre
Del 2 d’abril al 18 de juny. Assistents: 14
LES GRANS DESCONEGUDES: DONES ARTISTES-ARTISTES DONES
15, 22, 29 d’abril, 13, 20 i 27 de maig. Assistents: 16
CURS D’INICIACIÓ A LA LLENGUA ANGLESA. Quart trimestre
Del 6 d’octubre al 15 de desembre. Assistents: 9

AMICS DELS MUSEUS DE CATALUNYA
Dones. Literatura i mecenatge artístic
16, 23 i 30 d’octubre i 6 de novembre. Assistents: 10
INTRODUCCIÓ A LA MÚSICA DEL CLASSICISME VIENÈS
19, 26 de novembre i 3, 10 de desembre. Assistents: 27
TALLER D’IMATGE PERSONAL
10 de desembre. Assistents: 10
15 de desembre. Assistents: 6

CURS D’INICIACIÓ A LA LLENGUA ANGLESA. Quart trimestre
Del 8 d’octubre al 10 de desembre. Assistents: 10

Agenda de viatges
VIATGE A LOMBARDIA: Milà, Bergam i llac Maggiore

EL RENAIXEMENT A FRANÇA: art i història dels castells del Loira

Del 20 al 24 de març de 2008. Assistents: 1

Del 21 al 26 de juliol de 2008. Assistents: 6

VIATGE A LA RUTA DE LA SEDA: Samarcanda, Bukharà i Khivà

VIATGE A LÍBIA: tresors del desert

Del 2 al 12 de maig de 2008. Assistents: 1

Del 26 de setembre al 5 d’octubre de 2008. Assistents: 2

VIATGE A ISTAMBUL, LA PORTA DE L’ORIENT

UNA RUTA PER UNA TERRA DE VINS: La Rioja i Burgos

Del 20 al 24 de juny de 2008. Assistents: 8

Del 30 d’octubre al 2 de novembre de 2008. Assistents: 4

CREUER PEL RIN: d’Estrasburg a Colònia

VIATGE A LONDRES: clàssic & modern

Del 7 al 14 de juliol de 2008. Assistents: 22

Del 4 al 8 de desembre de 2008. Assistents: 1
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Ester Amado, col·legiada núm. 9.464
Vocalia d'Atenció Primària
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