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QUI SOM

Grup Menarini, amb seu central
a Florència, és la companyia
farmacèutica italiana capdavantera.
Té més de 125 anys d'història i està
present en més de 100 països.
Menarini Espanya és una de les
filials estratègiques del grup i està
entre les 15 primeres empreses
del sector farmacèutic espanyol.
Exerceix la seva tasca principalment
en els àmbits científic i mèdic, de
producció, comercial, i de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I).

La seu de la companyia es troba a
Badalona i constitueix un dels cinc
centres de R+D del Grup Menarini
Internacional a Europa, amb una
planta de producció dotada amb la
tecnologia més innovadora i sistemes
de fabricació altament flexibles.
Menarini Espanya és responsable
dels plans d'internacionalització a
Llatinoamèrica, amb una presència
destacada al mercat centreamericà
des del 1979.
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COMPROMESOS AMB LA SALUT
La nostra activitat està centrada en 5 àrees terapèutiques principals, i estem treballant en la
recerca i el desenvolupament de productes d'altres àrees, com ara l’oncologia i les malalties
gastrointestinals.
Estem compromesos amb l'autocura de la salut i disposem de productes de venda lliure
a l'oficina de farmàcia.
Des del 1990 apostem per la formació continuada dels professionals de la salut en
col·laboració amb entitats acadèmiques i societats mèdiques i científiques espanyoles, en
diferents càtedres i màsters.
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CENTRATS EN LES PERSONES
ÈTICA I CAPITAL HUMÀ
Les persones són la raó de ser de Menarini.
Som socialment responsables, i tenim
l'objectiu de conciliar els processos i
interessos de la nostra activitat empresarial
amb els valors i les demandes de la
societat. Tenim un compromís ineludible
amb l'àmbit de la salut i amb el nostre
entorn més proper.
Promovem i integrem comportaments
i valors ètics coherents amb les bones
pràctiques de la indústria farmacèutica. Per
això, els nostres treballadors i col·laboradors
estan compromesos amb el respecte dels
valors inclosos en el nostre Codi Ètic.
A Menarini advoquem per la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones. El nostre
compromís amb el foment i el manteniment
de l'ocupació és inqüestionable, ja que mai
s'ha dut a terme cap reducció de personal.
Promovem l'estabilitat laboral, i és per
aquest motiu que el 95 % dels nostres
contractes són indefinits.

PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
A Menarini disposem d'un sistema de
gestió de la seguretat i la salut laborals que
ens permet eliminar, minimitzar i controlar
els riscos laborals dels nostres treballadors,
a l'hora que ens sotmetem a un cicle de
millora contínua.

RESPECTE
AL MEDI AMBIENT
A Menarini treballem per tal de
compatibilitzar el desenvolupament
empresarial i científic amb el respecte i la
cura de l'entorn.
Millorar la gestió dels recursos ambientals
és per a nosaltres un objectiu estratègic,
i cada any publiquem la Declaració
Ambiental, verificada per una entitat
independent.

RESPONSABILITAT SOCIAL
Badalona acull la nostra seu i és la casa de molts dels nostres treballadors. És per això que
tenim vincles importants amb la ciutat i els seus habitants. Una prova d'això és l'organització del
concert “Notes solidàries per Badalona” que, l'any 2015, va reunir més de 1800 persones.
Conscients de l'existència de necessitats per satisfer, tenim projectes de col·laboració amb
diverses entitats locals d'acció social i de recerca en ciències biomèdiques. A més, col·laborem
a nivell nacional amb la Fundació Seur, en el projecte “Taps per a una nova vida”, i amb
Farmacèutics sense fronteres mitjançant donacions de medicaments.

RECERCA, DESENVOLUPAMENT
I INNOVACIÓ
La R+D+I és un puntal fonamental de la
nostra activitat.
A nivell internacional, l'empresa inverteix
el 10 % del pressupost anual en aquestes
àrees i a Espanya té un equip
de 50 persones especialitzades.
A més, Menarini Espanya és el centre de
referència en farmacovigilància de tots els
estudis de recerca de Grup Menarini
a nivell mundial.

QUALITAT
La qualitat dels medicaments és
el nostre objectiu principal i, per
això, apliquem normes exigents
que comencen amb la selecció dels
proveïdors de matèries primeres, per tal
de tenir controlat l'entorn de fabricació.

MENARINI EN CONNEXIÓ: SALUT DIGITAL

Som pioners en l'aplicació de mitjans
socials a la salut i en el desenvolupament
d'aplicacions mòbils (Apps) per donar
resposta a les necessitats actuals de
professionals i pacients.
L'any 1996, vam ser la primera
companyia farmacèutica amb domini
propi a Espanya: www.menarini.es.
Des del 2013, hem iniciat un treball
intens en el camp de les Apps per tal
de promoure un major ús de la salut
mòbil (mHealth). Hem estat el primer
laboratori a Espanya que ha obtingut el
distintiu “AppSaludable”, lliurat per la
Junta d'Andalusia. Des d'aleshores, hem
desenvolupat més de 10 Apps dirigides
a professionals de la salut i pacients.

JUNTS CONTRA
L'AÏLLAMENT DIGITAL
L'any 2014, després de comprovar que
seguia existint un esvoranc digital en el
sector sanitari, Menarini va decidir donar
resposta mitjançant dos projectes destinats a reduir l'aïllament digital:
ConTIC: per tal de fomentar l'ús i la
implementació de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació (TIC),
contribuir a la sostenibilitat del sistema
sanitari i donar resposta a les necessitats
de l'anomenat “pacient emergent”.
#Sherpas20: projecte multidisciplinari
que uneix 70 professionals que treballen
per escurçar les distàncies existents a la
societat en general, i especialment al sector sanitari, pel que fa a l'ús i l'aplicació
d'entorns digitals en salut.
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