
A continuació podeu consultar les comunicacions emeses pel COFIB el dilluns 23 de març en els 

mitjans de comunicació. 

Comunicat de premsa sobre subministrament de mascaretes a farmacèutics (declaracions 

Fernando Simón) 

Adjuntam el comunicat de premsa sobre el subministrament de mascaretes a farmacèutics, 

realitzat en relació a la compareixença de dilluns 23 de març del director del Centre de 

Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, en la 

qual va descartar públicament que sigui necessari subministrar material de protecció per als 

més de 71.000 professionals sanitaris de les farmàcies. 

Comunicat de premsa sobre subministrament de mascaretes a farmacèutics 

D'altra banda, amb anterioritat a les declaracions de Fernando Simón es van publicar les 

següents notícies i entrevistes amb el president del COFIB, Antoni Real: 

La Vanguardia 

20 minutos 

Europapress 

Ultima Hora Baleares 

Comunicat de Premsa COFIB, Cooperativa d'Apotecaris i AEFB 

També us comuniquem que avui dimarts el COFIB, en col·laboració de la Cooperativa 

d'Apotecaris i l'Associació Empresarial de Farmacèutics de Balears (AEFB) hem enviat el 

següent comunicat de premsa als diaris locals. Al comunicat recorda’m a tots els ciutadans que 

les farmàcies continuen obertes per atendre els usuaris, tot i que instem a que es quedin als 

seus domicilis excepte per motius de causa major. Igualment transmetem a la població de les 

Illes Balears diferents consideracions, com el nostre compromís en la lluita contra el 

coronavirus, donar resposta a les seves consultes i oferir solucions assistencials per a les seves 

patologies, en virtut de la nostra vocació assistencial i responsabilitat en aquests difícils 

moments. 

Podeu consultar el comunicat complet en el següent enllaç: 

Comunicat de Premsa COFIB, Cooperativa d'Apotecaris i AEFB. 

 Finalment us informem que s'han produït més intervencions en diferents mitjans audiovisuals 

com IB3 i Canal 4 que trobareu a internet i les xarxes socials col·legials. 

https://www.cofib.es/fitxers_pagines/Comunicado_Suministro_Mascarillas_a_farmaceuticos%2023-03-20%20def.pdf
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20200323/4864120206/el-presidente-del-cofib-hay-falta-de-material-de-proteccion-para-uso-interno-y-para-vender.html
https://www.20minutos.es/noticia/4202122/0/el-presidente-del-cofib-hay-falta-de-material-de-proteccion-para-uso-interno-y-para-vender/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-presidente-cofib-hay-falta-material-proteccion-uso-interno-vender-20200323185739.html
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/salud005.pdf
https://www.cofib.es/fitxers_pagines/COMUNICADO_PRENSA_CORONAVIRUS_24_03_2020_def.pdf

