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L’any 2012 ha estat un any de canvis importats pels 

farmacèutics gironins i pel nostre Col·legi.

Hem viscut unes eleccions amb la incorporació d’una nova 

Junta del Col·legi, i els que en formem part ens esforcem cada 

dia per millorar la informació als col·legiats i fomentar la vostra 

participació, tal i com proposàvem en el nostre programa 

electoral. 

En aquest sentit hem potenciat les notes informatives, 

s’han convocat diverses assemblees i reunions de vocalies 

i s’han sotmès a votació algunes qüestions de decisió per al 

col·lectiu. Des de la nova Junta hem impulsat la creació de 

noves vocalies (Fitoteràpia i homeopatia, Indústria, Distribució, 

Formació i Recerca), incrementant així la representació de les 

diverses parcel·les professionals en el marc de la Junta de 

Govern. 

Actualment som una junta cohesionada i seguim il·lusionats 

per tirar endavant la defensa dels interessos de la nostra 

professió.

Des del punt de vista econòmic, el 2012  ha estat un any crític, 

potser el pitjor de la  història recent. La crisi econòmica ha 

conduït a un edeutament crònic del govern que ha repercutit 

en més endarreriments en els pagaments i més traves 

administratives a la nostra feina. 

Professionalment, en canvi, s’ha avançat cap a la defi nició 

d’un model més dedicat a la Farmàcia Clínica. L’Ofi cina de 

Farmàcia va evolucionant, cada dia més, a ser un centre de 

salut i al llarg d’aquest any s’han anat consolidant temes de 

futur com el Cribratge de Càncer de Còlon, amb la fi nalitat 

d’anar treballant una cartera de serveis que ha de ser el camí 

que obri les portes de la professió farmacèutica, més enllà del 

marge del medicament.

No oblidem que aquesta Junta, que representa totes les 

vessants professionals del col·lectiu farmacèutic, està 

disposada a treballar juntament a l’administració i altres 

entitats per millorar l’àmbit professional de les diverses 

branques de la nostra professió.

Estem decidits a afrontar els reptes professionals de futur 

comptant amb la vostra participació, la vostra opinió i sobretot 

el vostre suport.

Junta del COFGi
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Col·lectiu col·legial

El nombre total de col·legiats registrats en el període gener a desembre de 2012, és de 823.

Les dades relatives a la col·legiació al COFGi són les següents:

Durant l’any 2012 han tingut lloc:

Vocalia d’Ofi cina de Farmàcia 

Titulars 336

Cotitulars 48

Adjunts – Substituts – Col·laboradors OF 258

Noves incorporacions al Col·legi de Farmacèutics de Girona  31

Baixes a petició pròpia 20

Baixa per defunció 1

Vocalia d’Alimentació 262

Vocalia d’Anàlisis 34

Vocalia d’Atenció Farmacèutica 259

Vocalia distribució de medicaments d’ús animal  18

Vocalia Òptica 42

Vocalia d’Hospitals 39

Vocalia de Farmacèutics Titulars i salut pública 14

Vocalia d’Ortopèdia 117

Vocalia de Dermofarmàcia 444

Vocalia d’ Indústria 8

Vocalia d’Adjunts, substituts i altrescol·legiats 236

Sense exercici 61

Altres activitats 7

Distribució per vocalies

Moviment col·legial durant l’any 2012

Total: 823

Homes 194

Dones 629

Nombre de col·legiats
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 2011 2012

Número OF 332 336

Import PVP 166.210.359,56 € 146.673.872,73 €

Aportació usuari 9.505.840,09 € 10.002.664,00 €

Import líquid 156.704.519,47 € 136.671.209,00 €

“Variació PVP -7,92% -11,75%

(en comparació any anterior)” 

Total receptes 13.544.870 12.586.381

“Variació núm.receptes 1,28% -7,08%

(en comparació any anterior)” 

% RE 76,58% 85,36%

PVP mig recepta 12,27 € 11,65 €

 FACTURACIÓ SCS. Comparativa  2011 / 2012  APORTACIÓ  AIU / SCS

 FACTURACIÓ CATSALUT 2012

ANY 2012 Import Número Variació Preu mig “Variació núm. 

 PVP receptes PVP recepta receptes”

Gener 12.906.276,61 1.116.008 -10,14% 11,565 -0,94%

Febrer 12.598.974,40 1.099.932 -8,40% 11,454 2,78%

Març 13.473.254,28 1.160.240 -7,03% 11,612 -0,89%

Abril 12.745.463,66 1.118.974 -5,50% 11,390 2,85%

Maig 13.567.699,22 1.188.280 -4,56% 11,418 3,92%

Juny 13.588.321,17 1.188.436 -1,14% 11,434 7,59%

Juliol 11.324.746,08 970.843 -19,55% 11,665 -15,03%

Agost 12.598.716,03 1.102.177 -15,62% 11,431 -10,63%

Setembre 10.374.879,43 859.528 -24,24% 12,070 -23,65%

Octubre 11.410.979,55 946.917 -15,04% 12,051 -14,28%

Novembre 11.030.373,92 916.761 -14,24% 12,032 -16,73%

Desembre 11.054.188,38 918.285 -15,98% 12,038 -19,04%

TOTAL 2012 146.673.872,73 12.586.381 -11,75% 11,653 -7,08%

TOTAL 2011 166.210.359,56 13.544.870 -7,92% 12,271 1,28%

ANY 2012 Aportació 

Gener 12.786,55

Febrer 12.358,70

Març 12.422,51

Abril 11.884,22

Maig 12.605,33

Juny 12.705,25

Juliol 14.170,83

Agost 16.046,03

Setembre 11.746,58

Octubre 14.269,09

Novembre 15.331,53

Desembre 14.142,18

TOTAL 2012 160.468,80

Inici Taxa Inici Copagament
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Any Total Receptes % Increment receptes PVP % increment PVP Variació IPC català

2009 13.041.995 - 179.742.087,75 - -

2010 13.373.783 2,54% 180.500.937,73 0,42% 3,00%

2011 13.544.870 1,28% 166.210.359,56 -7,92% 2,50%

2012 12.586.381 -7,08% 146.673.872,73 -11,75% 3,60%

COMPARATIVA INCREMENT NOMBRE RECEPTES / PVP / IPC

RD 8 / 2010.  DEDUCCIONS SCS I MUTUALITATS

RD 1193 / 2011.  DEDUCCIONS SCS I MUTUALITATS

ANY 2012 SCS MUFACE ISFAS MUGEJU Total deducció

Gener 691.667,99 14.517,70 4.110,68 736,28 711.032,65

Febrer 676.041,12 14.398,25 4.264,16 957,55 695.661,08

Març 727.035,06 15.086,37 4.980,71 877,90 747.980,04

Abril 664.846,52 13.609,59 4.209,02 481,65 683.146,78

Maig 712.168,46 14.530,34 4.455,18 568,12 731.722,10

Juny 713.558,96 14.585,09 4.296,03 615,47 733.055,55

Juliol 600.800,81 14.392,88 3.888,94 622,29 619.704,92

Agost 652.607,79 14.420,10 4.068,54 610,54 671.706,97

Setembre 521.926,47 10.981,65 3.488,84 374,27 536.771,23

Octubre 571.077,07 12.842,15 4.141,87 560,77 588.621,86

Novembre 547.350,23 12.794,10 3.812,93 402,59 564.359,85

Desembre 546.728,75 11.980,59 3.724,28 483,87 562.917,49

TOTAL 2012 7.625.809,23 164.138,81 49.441,18 7.291,30 7.846.680,52

ANY 2012 SCS MUFACE ISFAS MUGEJU Total deducció

Gener 172.479,23 2.791,66 1.109,43 89,30 176.469,62

Febrer 158.562,78 2.499,73 1.030,06 108,17 162.200,74

Març 197.277,09 3.145,99 1.222,64 116,02 201.761,74

Abril 160.995,75 2.599,97 1.025,09 107,41 164.728,22

Maig 201.139,93 3.211,62 1.145,20 115,71 205.612,46

Juny 197.073,52 3.205,26 1.042,94 112,66 201.434,38

Juliol 98.196,69 1.843,72 704,15 67,66 100.812,22

Agost 162.007,59 2.709,61 931,39 124,07 165.772,66

Setembre 63.279,74 1.060,78 467,21 37,26 64.844,99

Octubre 99.314,87 1.906,80 739,18 72,82 102.033,67

Novembre 83.698,93 1.598,15 628,72 44,05 85.969,85

Desembre 86.169,93 1.590,37 683,01 47,26 88.490,57

TOTAL 2012 1.680.196,05 28.163,66 10.729,02 1.042,39 1.720.131,12
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Col·legiats d’Honor 2012

El passat 2012 foren quatre els companyes i companyes farmacèutics que van complir els 50 anys de col·legiació. A tots ells, un 

reconeixement especial al camí fet:

Farmàcia Alsius

Banyoles

Farmàcia Puigvert

Vilobí d’Onyar

Reconeixement

a la trajectòria professional

Sra. Mercè Oms Bassols 

Sr. Antoni Oller Realp 

Sr. Miquel Rispau Ribas 

Sr. Josep Massaneda Fontanella

• Medalla de la Generalitat a les farmàcies centenàries de la nostra província:

COL∙LEGIAL
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El dia 12 de juny de 2012 van tenir lloc les Eleccions a la Junta de Govern, en les que es va proclamar electe la candidatura 

encapçalada pel lema “Per un Col·legi obert i de tots”.

Eleccions col·legials

Sra. Rosa Sacrest Güell   Presidenta  

Sr. Josep Brunsó Teixidor   Vicepresident 

Sra. Alba Rodríguez Soto   Secretària  

Sr. Josep Vilabrú Geli   Tresorer

Sra. Susanna Faja Canadell   ViceTresorera

Sra. Susanna Fornells Pagès   Vocal al Consell Català  

Sra. Xènia Planas Pujol   Vocal Ofi cina de Farmàcia 

Sr. Xavier Queralt Moles   Vocal de Laboratoris Clínics 

Sra. Leonor Munell Casadessús  Vocal de Farmacèutics d’Hospital 

Sra. Carme Comerma Calsina   Vocal Distribució i Centres Distribució de Medicaments d’Ús Animal

Sra. Mercè Herrero Sagué   Vocal d’Indústria  

Sra. Marta Riera Juncà   Vocal d’Atenció farmacéutica, Formació i Recerca 

Sr. Josep Brunsó Teixidor  Vocal de FT i Salut Pública  

Sra. Anna Díez Arimany   Vocal d’Adjunts, Substituts i altres professionals farmacèutics / Vocal d’Alimentació (acumulada)

Sra. Clara Ferrer Cabecerán   Vocal d’Ortopèdia, Òptica i Dermofarmàcia, Fitoteràpia i Homeopatia (acumulada)

La composició de l’actual Junta de Govern és la següent:

COL∙LEGIAL
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Agenda COF

A continuació es resumeixen els principals actes que han confi gurat l’agenda del Col·legi entre gener i desembre 2012:

Activitats COF Girona

Reunions al CCFC (Consell Català de Col·legis Farmacèutics de Catalunya)

Reunions del vocal al Consell i el President 23
Reunions Presidència 4
Reunió CEMFACAT 1
Reunió Vocals Salut Pública 4
Reunions Vocalia Ofi cina de Farmàcia 1
Reunions de Gerents/responsables de facturació 7

Reunions Consejo General 

Presidència 5
Tresoreria 1
Vocalies 6

Reunions Col·legi de Metges 6

Conferencies, Seminaris, Xerrades, Jornades al COFGi 18

COMISSIÓ Mixta Muface 12

COMISSIÓ Mixta Provincial S.C.S. 9

Assistència a CONGRESSOS 3

Assemblees Generals  

Assemblea General Ordinària   2 
Assemblea General Extraodinària   1

Juntes de Govern i Comissions Permanents

Reunions de Junta de Govern 14 
Comissions Permanents 6

Reunions Comissions COF 12

Reunions diverses (Ajuntament, BBVA, AMA, Montepio, SEFAC...) 8

Reunions Vocalies  

Atenció Farmacèutica 1
Adjunts   1
Ofi cina de Farmàcia 2
Farmacèutics Titulars i Salut Pública 2

COL∙LEGIAL
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Al llarg dels mesos de juny a desembre de 2012, els farmacèutics 

del Col·legi de Farmacèutics de Girona van participar de nou 

en la realització de xerrades informatives sobre el bon ús dels 

medicaments adreçades a la població de més de 65 anys, com 

a continuació de la col·laboració amb el Departament de Salut 

iniciada l’any 2009. 

Sessions formatives sobre el bon ús del medicament, 

adreçades a la gent gran:

En aquesta ocasió les xerrades proposades eren:

• Diabetis

Amb l’objectiu de millorar el coneixement de la diabetis i fer especial atenció a les recomanacions higienicodietètiques 

i a l’autocontrol. 

• Interacions aliments-medicaments

Amb l’objectiu d’incidir en els principals grups d’aliments que poden provocar interaccions amb medicaments.

El material de formació facilitat als farmacèutics formadors és elaborat pel Departament tècnic col·legial. També es facilita un 

cartell per tal de poder fer difusió de la convocatòria als diferents ajuntaments.

En aquesta edició 2012, es van rebre sol·licituds de part de 41 poblacions d’arreu de la província. Aquests municipis han estat:

Alp, Anglès, Besalú, Bescanó, Calonge, Camós, Campdevànol, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Darnius, el 

Far d’Empordà, l’Estartit, la Cellera de Ter, Sant Esteve d’en Bas, l’Armentera, Llambilles, Masarac, Vilarnadal, Palau Saverdera, 

Pals, Parlavà, Regencós, Riudellots de la Selva, Roses, Salt, Sant Climent Sescebes, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant 

Joan les Fonts, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Llorenç de la Muga, Sant Martí Vell, Serinyà, Terrades, Vall de Bianya, Verges, 

Vilabertran, Vilasacra, Vilamalla.

La mitjana d’assistents a les xerrades ha estat d’unes 20-25 persones.

En total s’han dut a terme 67 xerrades en les que hi han intervingut 34 farmacèutics i farmacèutiques de la província.

Un any més,

gràcies per la

vostra col·laboració!

Acte de lliurament diplomes dels farmacèutics

que van participar en les xerrades de la gent gran

del curs 2012.

COL∙LEGIAL
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Activitats COF Girona

• Vocalia d’Ofi cina de Farmàcia

 Campanya “Més que un estornut”

 Abril - juliol de 2012.

 36 Inscrits.

• Vocalia d’Atenció Farmacèutica

 9a Acció del pla estratègic per al desenvolupament 

de l’atenció farmacèutica “Pacients polimedicats amb 

osteoporosis”   

 Abril - juliol 2012. 

 

 • Dispensació de bifosfonatos. 13 inscrits. 

 • Seguiment farmacoteràpeutic al pacient polimedicat 

  amb osteoporosis. 12 inscrits.

Des ja fa uns anys, el Col·legi de Farmacèutics destina un 0,3% del seu pressupost a projectes de cooperació. La Comissió de 

cooperació, que aglutina un seguit de persones interessades en el tema, és qui s’ocupa de rebre les propostes de projectes, 

avaluar-les i decidir la millor manera de destinar aquests diners. Els criteris que regeixen la decisió de la comissió es basen en 

destinar els diners preferentment a projectes de caràcter sanitari i, sobretot, fer l’aportació a organitzacions o institucions de 

fi abilitat i credibilitat reconeguda.

El mes d’octubre de 2012, la Comissió de Cooperació va fer arribar a tots els col·legiats les bases de la convocatòria 2012 

d’Ajuts a la Cooperació del COFGirona, a la qual es van presentar diversos projectes. 

Feta la valoració de les propostes presentades, la decisió fi nal de la Comissió de Cooperació va ser la de dividir els 4.500,77 

euros corresponents a l’aportació de l’ any 2012 entre els següents projectes:

1 “Programa de lucha contra la desnutrición infantil y materna en 7 municipios del departamento de Chiquimula-Guatemala”.  

Proposta presentada per l’ONG Mans Unides.

 Import concedit 1.250 €€

2 “Projecte d’educació en la prevenció de SIDA/VIH i de convivència amb la malaltia en el Barri de Josina Machel 

d’Inhambane (Moçambic)”

 Proposta presentada per l’ONG Xarxa Solidària.

 Import concedit 750 €€

Campanyes del consejo General

Comissió de cooperació

Activitats de les vocalies

i comissions del COF

COL∙LEGIAL
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Activitats COF Girona

3 “Fons d’ajut per a l’accés a medicaments i productes sanitaris de persones amb manca de recursos econòmics importants.”

 Càrites Girona.

 Import concedit 1.250 €€

4 Fons d’Emergència FARMAMUNDI 

 1.250,77 €

La informació que des d’aquestes organitzacions es rebi referent als projectes desenvolupats, així com el documentacreditatiu 

de l’aportació econòmica feta, es troba a disposició de tots els col·legiats a la biblioteca del Col·legi.

Durant el Curs 2012-2013 s’han realitzat els següents 5 GRUPS de TREBALL EN AF, els quals han treballat diferents temàtiques:

GRUP 1

SÍNDROMES MENORS

Els membres d’aquest grup han elaborat el protocol sobre l’ULL SEC, juntament amb un díptic informatiu. Aquest protocol serà 

avaluat per la Comissió de Protocols del COFGI abans d’aprovar-lo, si és el cas. Una vegada aprovat se’n farà difusió  per mitjà 

del web col·legial (www.cofgi.cat)

GRUP 2

REVISIÓ BIBLIOGRAFIA (novetats, ...) 

Els membres d’aquest grup revisen la diversa bibliografi a sanitària existent, elaborant informes sobre alertes i notifi cacions de 

l’AEMPS, Butlletins farmacològics, i altra documentació que es cregui oportuna.

La informació revisada rellevant, es té previst que es difongui mitjançant informes breus que es penjaran a la web col·legial 

(www.cofgi.org) SECCIÓ VOCALIA AF – Grups de Treball- Grup 2. 

GRUP 3

IMPLANTACIÓ AF 

Els membres d’aquest grup han començat a treballar en l’elaboració d’un Protocol d’ Implantació d’Atenció Farmacèutica a l’OF. 

Una vegada acabat es farà difusió d’aquest.

GRUP 4

REVISIÓ OFERTA FORMATIVA EXISTENT EN AF 

L’objectiu d’aquest grup és elaborar una proposta de programa formatiu acreditat en Atenció Farmacèutica.

GRUP 5

ELABORACIÓ PROTOCOL GUIA TERAPÈUTICA BÀSICA OF 

Els membres d’aquest grup estan treballant en l’elaboració d’una Guia Terapèutica bàsica per a l’OF. Aquesta guia estarà 

adaptada farmacològicament als pacients i ens servirà per optimitzar i gestionar millor els estocs de l’OF.

En el web col·legial (www.cofgi.org) SECCIÓ VOCALIA  AF, trobareu més informació pel que fa a cadascun dels diferents grups. 

Vocalia d’Atenció Farmacèutica
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Consultes rebudes al COF  

Al llarg de l’any 2012, s’han rebut 15.559 trucades als diversos departaments del Col·legi, amb la 

següent distribució en percentatge:

Respecte de les trucades rebudes al CIM col·legial, han estat un total de 8061 consultes, distribuïdes 

segons la temàtica en:

Recepcio/Centraleta  2,45% ALTRES 5,17%

CIM 51,81%

Activitats 3,23%

Gerència 5,94%

Col·legiacions 3,21%

Sec. Tècnica  6,41%

Guàrdies 4,14%

Expedients 2,94%

DISPENSACIÓ 3085 38,27%

LEGISLACIÓ  1571 19,49%

FACTURACIÓ 805 9,99%

WEB COL·LEGIAL 637 7,90%

FÓRMULES MAGISTRALS 497 6,17%

COPAGAMENT 476 5,91%

COMERCIALITZACIÓ 353 4,38%

RECEPTA ELECTRÒNICA 333 4,13%

FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA 81 1,01%

COORDINACIÓ EDUCACIÓ SANITARIA A LA POBLACIÓ 64 0,78%

ORTOPÈDIA/PRODUCTES SANITARIS 48 0,58%

ALTRES (Atenció Farmacèutica, Farmacovigilància, veterinària,

alimentació, fi toteràpia i homeopatia, altres...) 110 1,36%

Núm. de consultes

 TOTAL 8061

%

12 Setembre
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Comptabilitat 5,09%

Facturació 9,61%
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Biblioteca Col·legial    

Número TOTAL de llibres: 1.668

Número TOTAL de revistes: 59 

Medinteract.net és una base de dades d’interaccions 

farmacològiques, farmacocinètiques i farmacodinàmiques, 

adreçada a professionals de la salut. Aquesta inclou les 

interaccions entre els medicaments registrats a l’estat espanyol i 

també amb les plantes medicinals, adaptant-se a la terapèutica 

actual, a través d’un fàcil accés a la informació.

Les cerques es poden fer tant per grups terapèutics, principis 

actius, marques comercials, així com per plantes medicinals.

La informació es detalla en diferents apartats:

És especialment interessant la possibilitat de realitzar un estudi 

general del tractament prescrit a un pacient, mitjançant l’opció 

“Chequeo de la prescripción”, especialment útil en pacients 

polimedicats.

Amb aquesta opció es poden introduir tots els medicaments 

i plantes medicinals que pren un determinat pacient i 

automàticament ens detectarà les interaccions detectades amb 

tota la informació pel  que fa a aquestes, per tal de poder prendre 

la corresponent decisió terapèutica.

Per accedir a aquesta Base de Dades, només cal que entreu a la 

web col·legial

(www.cofgi.org) SECCIÓ CIM- MEDINTERACT_INTERACCIONS.

• Risc

 Segons la seva importància clínica es classifi quen 

en quatre grups de risc.

• Documentació

 Segons l’evidencia, en tres nivells de documentació.

• Descripció

 Ofereix un resumen de l’efecte de la interacció i del 

mecanisme que l’origina.

• Recomanació

 Aporta informació per ajudar a la presa de decisions 

farmacoterapèutiques.

• Observacions

 Informació complementària, en alguns casos.

• Bibliografi a

 Referencies d’articles publicats, de les alertes de les 

agencies reguladores, i de les fi txes tècniques dels 

medicaments.

Noves adquisicions i subscripcions de la Biblioteca col·legial:

COL∙LEGIAL
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Es tracta d’una guia farmacoterapèutica, de medicaments veterinaris, 

productes zoosanitaris i dietes de prescripció, elaborada per veterindustria 

a partir dels laboratoris associats. Aquesta guia està  diferenciada en dos 

volums, un per animals de companyia i un altre per animals de producció.

Els exemplars d’aquesta Guia els podeu consultar a la Biblioteca del Col·legi 

(de dilluns a divendres, de 9.00h a 19:00h) o trucant per qualsevol consulta 

que vulgueu fer al CIM col·legial.

Per accedir a aquesta Base de Dades, només cal que entreu a la 

web col·legial

(www.cofgi.org) SECCIÓ CIM - Base de dades: Fitoterapia.net

Fitoterapia.net és un portal adreçat als professionals de la salut interessats als usos terapèutics dels productes d’origen 

vegetal. Ofereix les següents seccions:

• Vademècum de Fitoteràpia, amb els seus apartats: Fitxes de plantes medicinals, presentacions comercials (simples i 

compostes), laboratoris, Fórmules magistrals i buscador terapèutic.

• Documentació: permet consultar entre aproximadament 2.000 articles relacionats amb la Fitoteràpia.

• Revista de Fitoterapia: presentació, sumaris, consulta dels articles publicats.

• Biblioteca, classifi cada en els següents apartats: Fitoteràpia i Farmacologia, Monografi es de plantes medicinals i drogues 

vegetals, Farmacognòsia, Galènica i Formulació, Tecnologia, Etnomedicina, Historia, Divulgació i Legislació i regulació.

• Agenda: amb informació sobre cursos, congressos, simposiums i jornades relacionades amb la Fitoteràpia.

• Enllaços d’interès: amb associacions professionals, bases de dades, pàgines de botànica i imatges de plantes, publicacions 

online, llibreries virtuals, buscadors d’ informació, etnomedicina i medicina tradicional, agencies del medicament i altres.

 

Biblioteca Col·legial

VETERINDUSTRIA
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Signatura conveni Montepio Girona

El 26 de novembre de 2012 es va signar un conveni de 

col·laboració amb Montepio Girona, en base al qual els 

farmacèutics col·legiats gironins, treballadors i familiars de 

primer grau, gaudeixen d’una tarifa especial per a les revisions 

mèdiques necessàries per a l’obtenció de diversos permisos 

i/o llicències (Permís de conduir,  Carnet d’operador de grua 

mòbil/torre, Llicència d’armes...)

Al web col·legial (www.cofgi.cat) Secció Ofi cina virtual/

Avantatges pels col·legiats, podeu consultar la resta d’entitats 

i empreses amb qui estan conveniades condicions especials 

pels farmacèutics col·legiats:

Avantatges col·legials

COL∙LEGIAL
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