
 

 

 

El premi Federació Farmacèutica 2018 
distingeix Marina Geli per la seva 
trajectòria de col·laboració amb la 
professió farmacèutica 
Es tracta de la VI edició dels guardons constituïts per fedefarma i la Reial 

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 

Gavà, 15 de gener de 2019.- El Premi Federació Farmacèutica 2018 ha recaigut 
en la Doctora i política Marina Geli. Aquest guardó, constituït per fedefarma i la 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC), reconeix aquelles persones 
o entitats que hagin destacat en el camp de la farmàcia en general i en el sector 
de la distribució farmacèutica en particular. 
 
Marina Geli ha estat distingida amb aquest premi per la seva aportació a la salut 
i al sistema sanitari, per la seva visió integradora dels professionals de la salut i, 
especialment, per les col·laboracions amb la professió farmacèutica i el seu 
reconeixement al paper sanitari de les oficines de farmàcia i de la distribució 
farmacèutica. El guardó es va lliurar ahir, 14 de gener, durant l'acte inaugural del 
curs 2019 de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, que va ser presidit 
per la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, i va 
comptar amb la presència del president de fedefarma, Vicenç J. Calduch. 
 
Altres edicions del premi Federació Farmacèutica 
 
Aquesta és la sisena edició que es lliura del Premi Federació Farmacèutica. La 
passada edició va posar en valor la tasca de la Fundació Josep Carreras en el 
seu objectiu d'aconseguir que la leucèmia sigui 100% curable. El 2016 es va 
guardonar l'Hospital Sant Joan de Déu, centrat en donar cobertura a l'activitat 
de recerca, tant en l'àmbit biomèdic com en el social, contribuint a la millora de 
la salut i el benestar de les persones. 
 
Altres premiats han estat l'ONG Banc Farmacèutic, impulsora de projectes per 
a la lluita contra la pobresa farmacèutica, mentre que el 2014 es va reconèixer 
la trajectòria i tasca dins del camp de la distribució farmacèutica del 
farmacèutic i anterior president de fedefarma, Lluís Barenys. Per la seva banda, 
Farmacèutics Mundi va ser premiat el 2013, donant inici a la concessió dels 
guardons, pel seu treball i dedicació per assegurar el dret universal a la salut i 
l'accés als medicaments en països en vies de desenvolupament. 
 
Fedefarma impulsa aquests guardons fruit del seu compromís per participar 
activament d’aquelles iniciatives que contribueixin a posar en valor i a enfortir 
la farmàcia, de la mà d'altres entitats representatives i essencials de la professió 
com la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 
 



Fedefarma és la cooperativa de farmacèutics que ofereix serveis integrals a la farmàcia per al seu desenvolupament 
comercial i empresarial, líder en distribució de productes farmacèutics a Catalunya i Castelló. A través dels seus 7 centres 
logístics robotitzats i ubicats estratègicament, distribueix als seus prop de 3.000 socis de Catalunya i el País Valencià el 
vademècum més ampli de tot l'Estat amb 110.000 referències. El seu lideratge es basa en el seu ampli portfoli de solucions 
per millorar la rendibilitat de la farmàcia i posicionar-la com a centre de salut i benestar, la seva extensa oferta formativa i 
els seus serveis complementaris per potenciar la competitivitat de la farmàcia. 

Més informació: Laura Baeza   I    lbaeza@fedefarma.com    I    663 23 00 08 


