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El full de ruta de l’empresarial:  

cap a una farmàcia sòlida i de futur

El Pla Estratègic d’AFB també ha servit 
de base per definir l’acció de FEFACL

’AFB va iniciar durant l’any 2014 una 

intensa tasca que va derivar en un Pla 

Estratègic, elaborat amb la consultoria 

Momentum, que busca concretar les 

línies d’actuació de l’empresarial �ns a l’any 

2017 i que també ha servit de base per de�nir 

l’acció de la federació empresarial de Catalun-

ya, FEFAC.

Per a l’elaboració del Pla, es va comptar amb 

els diferents agents del món de la salut, per 

obtenir la visió i opinions de cadascun d’ells. 

Amb aquest objectiu, es van celebrar ses-

sions participatives de treball amb titulars de 

farmàcia i amb representants farmacèutics, 

dels col·legis, de l’Administració, la distribu-

ció, SEFAC, la indústria farmacèutica, la classe 

mèdica, empresarial, experts en economia, 

periodistes, etc. Les seves re�exions sobre la 

situació actual i el futur del sector van con-

tribuir a tenir una visió de 360 graus per con-

�gurar les línies bàsiques del document que 

regirà les actuacions de l’empresarial durant 

els pròxims anys.

Els membres de les juntes directives de les altres 

tres empresarials que conformen la Federació, 

AGFE (Girona), AFET (Tarragona) i AFELL (Lleida), 

es van reunir el 25 de novembre amb els d’AFB 

per conèixer el desenvolupament del Pla i posar 

en comú les línies estratègiques a seguir per FE-

FAC, en la voluntat que aquesta sigui cada cop 

més integradora.

L’objectiu del Pla és, principalment, treballar or-

denada i plani�cadament per una farmàcia sòli-

da i de futur, amb un paper més de�nit en el sis-

tema sanitari i habilitada per potenciar i reforçar 

la seva aportació a la societat, tant en termes de 

salut com econòmics.

El propòsit d’aquesta eina també és de�nir el 

servei que presta als titulars associats, per tal de 

resultar una empresarial més útil per la millora 

de la gestió de les seves farmàcies i augmentar 

la representativitat de l’empresarial. Per assolir-

ho, �xa les bases de l’organització interna de 

l’empresarial, tant del seu personal com dels 

membres de la seva Junta Directiva.

El Pla ha estat el resultat de mesos de feina, 

d’anàlisi del sector i de la pròpia empresarial, i 

en la seva elaboració s’ha comptat amb les opi-

nions tant d’experts i persones representatives 

del món de la farmàcia com dels propis titulars 

d’o�cina de farmàcia, que amb els seus punts de 

vista ens han ajudat a disposar d’un document 

amb unes línies de treball que l’AFB ja ha co-

mençat a desenvolupar.

Comptar amb els associats

Segons consta al propi document, “l’AFB 

posa al centre de la seva activitat els seus 

AFB va presentar el seu Pla Estratègic a personalitats del món de la salut i la farmàcia i del món empresarial.
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L’objectiu és treballar ordenada i 
planificadament per una farmàcia 
sòlida i de futur

associats i la defensa dels seus interessos”, i 

considera que són una peça clau en la de-

�nició i desenvolupament de l’estratègia. 

Amb aquesta idea, i en compliment dels 

valors de transparència i proximitat que 

pensem que ha de tenir una empresa-

rial, estan previstes reunions per pre-

sentar als socis el Pla Estratègic i obtenir 

un feedback per part seva.

Els que estiguin interessats en participar en 

aquestes reunions, ho han de comunicar a la 

Federació, per telèfon (93 323 24 22) o bé per 

email (afb@afb.cat). Un cop es disposi d’un 

llistat de socis apuntats, es �xarà el dia i hora 

de celebració de la xerrada.

Punts bàsics del Pla Estratègic d’AFB 

(2014-2017)

Missió, visió i valors:

Un dels aspectes més destacats del Pla ha 

estat de�nir la missió de l’empresarial en 

l’entorn actual, que és la següent:

Defensar els interessos empresarials 

de les o#cines de farmàcia i impulsar 

la implementació de serveis de salut 

útils per a la societat, per tal d’ajudar-

les a assegurar la seva viabilitat futura 

i solvència,

Dr. Josep Brugada (Hospital Clínic), Cristina Contel (ACES) i Javier Vilda (Associació Barcelona Salut), assistents a la presentació.

altres institucions relacionades amb 

el món farmacèutic per tal que con-

siderin la farmàcia com la solució de 

proximitat per al manteniment i mi-

llora de la salut de les persones.

valor que li aporta poder disposar d’un 

professional sanitari independent i 

coordinat amb el sistema sanitari.

Aquesta missió es desenvolupa amb una visió 

concreta, que ha de permetre ajudar a les farmà-

cies en els següents punts:

esde-

venint empreses rendibles i solvents en un 

entorn competitiu.

-

tadans sans.

-

sats en un sistema retributiu mixt (Admi-

nistració, mútues i usuaris).

diferents recursos del Sistema Sanitari.

-

nalitat.

 

El Pla Estratègic també �xa els valors sobre els 

que es sustenta l’AFB:

societat.

-

rents stakeholders del sector.

 

S’han dividit en tres blocs:

A.  Reforçar la viabilitat empresarial de 

les o#cines de farmàcia.

L’AFB considera que la difícil situació �nan-

cera del sector de les o�cines de farmàcia, 

derivada de les mesures de control de la 

despesa i endarreriment en els pagaments 

per part de l’Administració, fa que sigui in-

dispensable mirar endavant i avançar cap 
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a un nou model d’o�cina de farmàcia 

rendible i solvent.

Aquest nou model de futur s’ha de construir a 

partir d’una sèrie d’oportunitats que cal saber 

apro�tar:

-

blació degut un augment de l’esperança de 

vida i un increment del nombre de pacients 

crònics, sovint amb una baixa adherència als 

tractaments.

-

bilitat de la població per protegir i millorar la 

salut i el benestar d’un mateix.

de Salut, forçats per una demanda creixent 

d’atenció sanitària i protecció de la salut en un 

context de recursos cada cop més escassos.

Aquests factors han de permetre a les o�cines 

de farmàcia posicionar-se com un element 

clau en el Sistema de Salut, aportant valor a 

tots els seus integrants (ciutadans, pacients, Ad-

ministració i Indústria-Distribució Farmacèutica).

En de�nitiva, les o�cines de farmàcia han 

d’evolucionar cap a un nou model de negoci 

viable econòmicament que contribueixi a:

només dels malalts).

-

dústria i la distribució farmacèutica.

L’AFB s’ha �xat en el seu Pla Estratègic participar 

activament en l’assoliment d’acords estratègics, 

en la de�nició de projectes innovadors i en les 

negociacions que afectin al model futur de les 

o�cines de farmàcia. Per aconseguir el posicio-

nament desitjat, cal estrènyer i sistematitzar la 

relació amb els principals grups d’interès (el que 

es denomina stakeholders) i en particular amb la 

indústria i la distribució farmacèutica, d’una ban-

da i amb l’Administració, d’una altra banda.

 

B.  Millorar el posicionament de l’AFB

En el moment actual, en el que cal replantejar 

no només el model de negoci de les o�cines 

de farmàcia, sinó també abordar importants 

transformacions en el Sistema de Salut, l’AFB 

vol ser un dels actors principals. Donat que és 

l’única entitat que defensa exclusivament els 

interessos empresarials dels farmacèutics titu-

lars d’o�cina de farmàcia, hauria de participar 

de qualsevol decisió que afecti a l’esdevenir 

futur de les o�cines de farmàcia.

Per tal de poder exercir aquest rol cal guanyar 

representativitat dins el sector, i això passa per 

Josep Maria Padrosa (director general CatSalut) i Montserrat Alavedra (Departament d’Empresa i Ocupació 

de la Generalitat), amb el president de FEFAC.

Antoni Torres (FEFAC),amb Josep Pla (vicepresident COFB) i Paqui Moreno (presidenta SEFAC Catalunya).

La missió de l’empresarial és defensar 
exclusivament els interessos de les 
oficines de farmàcia i impulsar la 

implementació de serveis de salut útils 
per a la societat


