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A la meva família



Excel'lentíssim Senyor President,

Digníssimes Autoritats'

Molt ll.lustres Senyores i Senyors Académics,

Senyores i SenYorst

Aquest acte és una fita important en la meva vida professional, ja que com

a f'armacéutic porto molt endins les meves obligacions socials envers a la

prof'essió i per aixd, tal i com ja deia en el meu discurs d'ingrés com Académic

corresponent l'any 2000, és una satisfacció tbrmar part d'una institució de tan
alt prestigi com és la Reial Académia de Farmácia de Catalunya.

En primer lloc vull expressar el meu agraiment pel gran honor que m'han
atolgat els Molt Il'lustres Académics de la Reial Académia de Farmdcia de
Catalunya en elegir-me membre numerari d'aquesta prestigiosa institució, i de
manera especial als tres Il.lustres Académics que presentaren la proposta del
meu ingrés, que per Ia seva categoria professional i humana representen un
honor per a mi.

El Dr. Jordi Gallardo Ballart, amb qui he tingr.rt la sorl de col.laborar durant
gairebé 30 anys en el treball quotidi), compartint objectius en el sí de la seva
enrpresa, els laboratoris Almirall. El seu pl'estigi com a empresari i la seva
envejable capacitat de treball ha estat i és reconeguda dins i fora de Ia nostra
professió, amb aportacions de gran transcendéncia prot'essional i social,
principalment des de la presidéncia de Farmaindustria i de Ia European
Federation of Ph¿rrmaceutical Industries and Associations (EFPIA). La seva
inf'luéncia ha donat tbrma a la meva trajectdria professional, al mateix temps
m'ha fhcilitat la possibilitat d'una formació i un desenvolupament social del
qual estic molt agrait.

El Dr. Francesc Taxonera Roca , que amb la seva prof'essionalitat i els seus
consells sempre m'ha estat de punt de referéncia. Amb ell he compartit
experiéncies en el si de I'Associació Espanyola de Farmacéutics d'Indústria
(AEFI), i en el Consell d'Estudis del Programa Superior de Formació
Farmacéutica de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona.



Per últ irn i no per aixd menys important el Dr. Eduard Albors Yoldi,

treb¿rllador incansable i gran coneixedor de la farmicia industrial, del qual he

apr'és uroltes coses relacionades amb la professió. at¿s els importants l locs que

ha ocupat i els profunds coneixements, tant teórics com práctics, de gran uti l i tat
en la direcciri técnica d'un laboratori. Per a mi ha si_9ut un honor haver-lo
substiturt corrr a Vocal d'lndústria de la Junta del Col.le-ci de Farmacéutics de
Barcelona, cárrec que va desenvolupar amb éxit clurant rnolts anys i també a la
Junta del Consejo General de Colegios Ot-rciales de Farmacéuticos, com a
Vocal Nacional. La seva capacitat de treb¿rll i la seva constant defensa de la
professió han estat sempre un exemple a seguir.

Als tres els dec un gran respecte i gratitud pel que m'han ajudat.

Com és lógic, I'elaboració d'aquest discurs m'ha portat a mirar enrera i
cercar els responsables que han fet que estigui on estic, i he arribat a la
conclusió que tots els que m'han acompanyat en aquesta vida ho son, peró hi
ha unes persones que no puc oblidar, i en aquest nroment, especialment emotiu
per a mi, voldria expressar-los el meu reconeixement i agraiment.

Tanmateix, sóc plenament conscient que no podré esmentar totes aquestes
pL'rsones. perd vull en primer lloc recordar els nteus rnestres de Ia Facultat de
Falmácia de Barcelona que em donaren les eines de treball i  els coneixements
científ lcs i técnics necessalis per el desenvolupament de la meva professió.

Els actuals i antics companys de feina en el laboratori Almirall per la seva
a.juda i suport constant, compartint rnometlts a vegades difícils perb sobretot
d'i l . lusió i de treball en equip.

Els membres de I'Associació Espanyola de Farmacéutics d'lndústria
(AEFI) i especialment als de la Junta de la Secció Catalana amb els quals he
tingut el plaer de treballar els darrers anys, i d'una manera especial al Molt
ll'lustre Dr. Miquel Ylla-Catalá pel seu suport i exemple de persona que estima
la farmácia i el seu entom.

Els companys de la Junta del Col.legi de Farmacéutics de Barcelona amb
els que tinc una gran amistat i estima. i espr'cialment el meu germi Carles,
lannacéutic. que també forma part de l 'esmentada Junta i del que he rebut
constants estímuls positius i ajuda, tant a nivell professional com personal.

Finalment també vull recordar els membres de ia Junta del Consejo General
de Colegios de Farmacéuticos, arnb els quals f'a pocs mesos col.laboro com a
Vocal  Nacional  d ' lndústr ia .

De tots ells he aprés coses noves, tan des del punt de vista tdcnic com humá
i de tots ells tinc i tindré un bon record per l¿r seva amistat i afecte.
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Finalment voldria fer palés el meu agraiment a tots els meus familiars i els

que per desgrácia no poden ser amb mi trquesta tarda, ja que amb el seu suport

m'ha estat possible ar-ribar fins aquí.

Els meus pares, amb un record rnolt especial a la meva mare que

nr¿l¿ruradamentja no es troba entre nosaltres, els vull expressar tota la gratitud

de la que sóc capag, els quals dec qr.relcom més que la vida i la formació

académica. al haver-me inculcat l 'estima a l 'entorn farmacéutic i l 'honestedat

i esperit pel treball ben fet. acompanyat d'uns valors i educació a favor la vida.

Perd a ben segur que no seria avui aquí sense la col.laboració i ajuda de la

meva esposa Maite, també farrnacéutica, que entre moltes altres coses m'ha

donat dos fills, el Carles i la Laura que són la meva millor recompensa i la

confianga de futur. D'ells he rebut alegria, comprensió i empenta continuada i

moltes vegades he aprés de la seva actitud.

Finalment agrair a tots vostds per acompanyar-me en aquest acte.



PRÓLEG

'fal i com deia en el meu discurs d'ingrés com a Académic conesponent, al

llarg dels anys I'home va acumulant valor af'egit que adquireix sobre el

lbn¿rment dels valors f'amiliars, dels estudis previs i dels contactes amb els

¡rrclblemcs bisics en el terreny de les experiéncies prbpies. Aquestes

cxperiéncies incideixen de manera individual, fructifiquen d'acord amb la

pcrsonalitat de qui les rep i no són extrapolables de forma general, ja que les

r,ir'éncies que conformen I'experiéncia no són sempre les mateixes en tots els
individus sinó que varien en l 'espai, el temps i I 'entorn.

Perd. I'experiéncia és pot compartir i per aquest motiu és per a mi una
satisfacció tornar a ser avui aquí, on fa quatre anys vaig parlar de " l'Ética i la
lnnovació en la Recerca de Nous Firmacs", amb el desig de compartir amb
vost¿s les meves vivéncies com a farmacéutic d'indústria en el camp de la
recerca i és per aixó que, com a tema per aquest discurs d'ingrés, he intentat
relacionar l'aportació de la indústria farmacéutica nacional i molt especialment
la catalana en els avenEos científics i farmacoldgics en els damers 30 anys, que
coincideixen amb el període de la meva vida professional i laboral.

Tot seguit passaré a llegir un resum del meu discurs, no sense primer tenir
un record i fer una ressenya del Molt Il.lustre Dr. Francisco Donada (a.c.s.) el
qual amb Ia medalla n" 28 com Académic numerari em va precedir en aquesta
Reial Corporació, deixant empremta d'una gran professionalitat, principalment
en els temes relacionats amb la farmácia industrial i un entranyable record com
a persona i com a company.

El Dr. Francisco Donada Bosch (1916-2001) va néixer a Banyoles i en
aquesta ciutat gironina va passar-hi tota la seva infantesa.

Després d'obtenir el títol de batxiller es trasllada a Barcelona per estudiar
la l l icenciatura en Farmácia que la va acabar I 'any 1939.

Poc temps després d'obtenir el títol de farmacéutic aflora en la seva
personalitat alld que amb el temps seria la seva veritable vocació, és a dir, la de
técnic farmacéutic industrial. Tres anys després d'acabar els seus estudis de
llicenciatura, ingressa com Director Técnic en el Laboratori Hermes.

L'any 1948, el Dr. Donada veuria satisfet un dels seus anhels: ingressar com
a técnic farmacéutic en el laboratori 'La 

Química Comercial y Farmacéutica,
S.A.', concessionária a Espanya dels preparats farmacéutics de Bayer AG.
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En la seva etapa professional en aquesta empresa, la seva formació integl-al
i especialitzada, el seu amor i dedicació a la ciéncia i la técnica farmacéutica i
la seva capacitat provada d'organització, va f'er-li guanyar la confianqa i estima
de la Direcció de la companyia, ocupant cárrecs cada vegada més importants.

L'any 1953 va defensar la seva tesi doctoral amb el títol "problemas de
organización y costos en la industria farmacéutica".

com a reconeixement als mérits professionals i a la participació activa en
Institucions relacionades amb l'ámbit de la farmácia industrial, aquesta
corporació el va elegirAcadémic conesponent el dia l0 de maig cle l'any 195g.

El dta 27 de maig de I'any 1969, en sessió pública extraordinária el Dr.
Donada llegeix el seu discurs d'ingrés com a Académic numerari de la que, en
aquell moment, s'anomenava "Real Academia de Farmacia de Barcelona" amb
el títol 'Factores científicos y técnicos que condicionan el futuro de la Industria
Farmacéutica Española'.

L'any 1981, després de 33 anys de servei sense interupció, el Dr. Donacla
s'acull als beneficis de lajubilació de l 'empresa que aleshores ja havia canviat
el nom fundacional de 'La 

Química comercial y Farmacéutica, S.A.' pel de'Quírnica Farmacéutica Bayer, S.A.' També per raons d'edat, com prescriuen
els estatuts d'aquesta Reial Académica de Farmácia de catalunya, va passar a
la categoria d'Académic numerari emérit.

Després de 3-5 anys del seu discurs d'ingrés com Académic numerari, els
seus missatges ressaltant la importdncia de la innovació tecnoldgica i de la
recerca de nous medicaments, continuen sent vigents com a estr.atégies per a
garantir el futur de Ia indústria farmacéutica espanyola.
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APORTACIÓ DEL SECTOR FARMACDUTIC A LA
I \ DrrsTRI ALTTZLCTÓ Onr XOSTRB prÍs

,,\ntecedents histdrics

Bl naixement i desenvolupament inicial de la indústria farmacéutica omplen

Lr. capítol interessant pel que fa a la histdria de la revolució industrial. iniciada

cn cl segle XVIII. El creixetnent posterior va ser impulsat per l 'evolució del

rrrccli social, per les necessitats cada cop majors de la medicina, pels

clescobriments científ ics i per I 'aplicació dels coneixements técnics en

superació constant.

A Espanya, els primers laboratoris apareixen a finals del segle XIX i

principis del XX. emparats pel proteccionisme aranzelari que es va practicar al

país des de 1882.

Durant aquelles dates, a més, s'estableixen a Espanya empreses alemanyes
i suisses que tenien els seus antecedents en representacions de lirmes de
productes químics i colorants per a la indúrstria t¿xtil, t-et que explica que la
major part dels Iaboratoris farmacéutics estrangers s'ubiquessin a Catalunya.

En el primer terq del segle XX. existeix ja una indústria nacional incipient
que coneix el primer progrés important en la década dels 40, moment en qué es
produeix I 'etapa de l 'autarquia. d'una banda com a resultat de la manca de
subministrament estranger i d'altra per I 'establiment de 1'Asseguranga
Obli-eatdria.

Superada aquella etapa amb I'arribada de la liberalització industrial, es
produeix, en els anys 60, la segona onada d'empreses estrangeres que
s'introdueixen a Espanya a través de tilials.

Des de llavors i tins ja ben entrada la década dels 70, la indústlia
farrnacéutica espanyola, coneix una época de desenvolupament espectacular
conlenEar la f'abricació de principis actius i es crea la base del sector actual.

Origen de la indústria farmacéutica a Catalunya

A finals del segle XVI[, el farmacéutic Francisco Carbonell imparteix a
Barcelona els primers cursos de química subvencionats per la Junta de Comerq.
És el primer indici d'un intent d'industrialització.

Durant tot el segle XIX I 'elaboració d'especialitats es f-a en els petits
laboratoris annexos a l'oficina de farmácia en diferents indrets de Catalunya,
comercialitzant les fórmules n.ragistrals de més ampli ús, mentre en la premsa
diária s'iniciava la campanya pel consumisme, anunciant-se un gran número
d' antitussígens, reconstituents, antiveneris i preparats dermatológics.
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Peró I 'augment de la població, principalment en les ciutats indusrrials com
Barcelona, f'a créixer la demanda en una proporció no prou atesa per aquells
petits laboratoris.

Contr)riament a alló que succeeix a altres activitats, es nota I 'absdncia d'un
esperit d'empresa que ens all iberi d'aquesta dependéncia de I 'exterior. i assenti
les bases de la gran indúsüia t 'armacéutic¿r catalana.

Aquest esperit, arribari de les mans dels supervivents d'aquells petits
laboratoris artesanals. Els Andreu, els Esteve i els uriach portaran la torxa del
progres.

Paral.lelament s'estableixen a Catalunya un gran número d'empreses
estrangeres, inicialment són les indústries franceses que concedeixen llicéncia
de fabricació a farn.racéutics catalans. Poc després seran les alemanyes. suisses
i italianes les que s'instal. laran a Barcelona.

Tot aixd va crear un clima i unes estructures sense les quals no hauria estat
possible el salt endavanr de la indústria tarmacéutica dels últ ims 30 anys.
Durant aquest període es consoliden importants grups farmacéutics nacionals,
destacant com veurem més endavant les empreses de capital catalá de carre
familiar (t'amílies Cusí, Esteve, Ferrer, Gallardo, Uriach, Vila Casas, etc...),
amb mentalitat innovadora, que s'estructuren amb les més modernes
tecnologies i incorporen la recerca de nous medicaments com una
responsabilitat social i com a estratégia de futur.

I

I,A RECERCA DE MEDICAMENTS NOUS COM A

RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA INDÚSTRIA

FARMACÉUTICA

És eviclent i legítirn que un dels objectius dels empresaris en general és

I'obtenció de beneficis per a la seva empresa, perd en el cas de la indústria

f¿irmacéutica te una significació molt singular per la naturalesa del producte

que comercialitza, ja que el medicament és un bé social que incorpora altres

tipus de connotacions.

El medicament disminueix el dolor del pacient amb cáncer, permet tot tipus

de cirurgia anlb riscos mínims, prevé el rebuig dels drgans trasplantats,

incrementa drasticament la supervivéncia de pacients amb la sida, cura la

malaltia infecciosa, resol de forma decisiva el problema de l 'úlcera

gastroduodenal, retarda la cirurgia de la prbstata, prevé el dany cardiovascular

i renal del pacient hipertens i diabétic, combat l'insomni, I'ansietat, la

depressió i la esquizofrénia, deté I 'avang de I 'osteoporosi de la dona

posmenopáusic¿r, etc..., es a dir es troba present a la vida de cada individu, de

cada família, de tota la societat; el medicament és un bé social d'inqiiestionable

valor. Es podria argumentar que el teléfon, el cotxe, el vaixell, el tren. la casa

confbrtable, l'ordinador, I'avió, la televisió o la r¿\dio són també béns socials

resultat del progrés científic i teconológic, perd cap d'aquests assoliments té les

connotacions socials i étiques del medicament.

És un fet que la indústria farmacéutic¿r és una de les institucions que més ha

contribuit al creixement de la societat, participant en els grans canvis de la vida

social com a conseqüéncia del progrés tecnolbgic i científrc, que s'ha traduit en

la incorporació de nous medicaments per a la millora de la salut i qualitat de

vida.

L'alianEa entre químics i farmacblegs facilita que el metge disposi cada

vegada de nrés medicaments per tal de preveniq curar o alleujar les malalties

dels seus pacients: antibidtics, anticancerosos, immunosupresors,

antihipertensius, vasodilatadors, cardioprotectors, antidiabétics, analgésics,

anti inflamatoris, broncodilatadors, antiviriásics, ansiolít ics, hipndtics,

antiparkinsionians. antipsicbtics, antidepressius, anestésics locals i generals,

vitamines, hormones i un llarg etc... sent la indústria farmacéutica la que

conscient de la seva responsabilitat enfiont de la societat, agrupa aquests

professionals en els seus laboratoris, els quals juntament amb altres fan

possible que noves molécules es converteixin en el bé social que és el

medicament.
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Es per aixd que és summament important el sentit de la responsabilitat dels
homes que estan al capdavant d'una empresa f-armacéutica i és de justícia

reconéixer I 'esfbrE que estan f-ent principalment les empreses nacionals i en
conc re t  l es  ca ta lunes ,  des l i nan t  mo l t s  d ine rs  i  r ecu rsos  en  rece rcu  i
desenvolupament ( R+D) , creant al mateix temps llocs de treball i fbmentant
el teixit industrial del nostre país.
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CONTRIBUCIÓ DE LA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA

CATALANA EN EL PROGRÉS OE L'R+D NACIONAL

A continuació, exposaré un breu resum de la histdria d'algunes de les

empreses catalanes que son o han estat un exemple d'esperit emprenedor i de

confianEa amb la necessitat d'invertir en l'R+D própia i que més han contribuit

en el descobriment de nous medicaments.

Laboratoris Almirall

Els laboratoris Almirall els va fundar Antonio Gallardo Camera a l'any

1913, I ara el dirigeix el seu frll Jordi Gallardo Ballart, Académic de número

d'aquesta Corporació i actual President de Farmaindustria. El laboratori va

néixer com un annex de 50 mt a una oficina de farmácia del carer Martínez de

la Rosa, al bani barceloní de Grácia. Seguint les l leis de l 'época, 1'establiment

va rebre com a denominació el primer cognom del director técnic f'armacéutic,

Víctor Almirall Riu. Al petit laboratori, l 'empresa va fabricar els primers

productes: Lombrikal (antihelmíntic), Tundra (antiparlsit) i Leucosrne,
(antiséptic ginecoldgic). A I 'Espanya de 1a postguena les inf'eccions abundaven

i aquesta classe de productes tenien molt bona sortida. A més, Almirall venia

I'antigripal Gripex, el Calrectan i el producte estrella: el Rectopulmó, el primer

tractament balsámic per via rectal del mercat espanyol.

Cinc anys després de la fundació, les instal. lacions es van ubicar al carrer

Verdi, també a Grácia. Finalment, el 1954 es va traslladar a un ediflci de tres
plantes del caner Cardener. Més tard s'hi va afegir una quarta planta, on es va

instal.lar un laboratori de recerca i una dependéncia de producció d'antibidtics.

Així, va formular un antibidtic associat a una sulf'amida que va sorlir al

mercat el 1964 amb el nom de Sevilmina. El 1964 va aparéixer el Gefarnil

contra l'úlcera d'estómac i més tard va treure al mercat el Tetrastrepto,

associació d'antibidtics tetraciclínics amb enzims. El 1968 va l langar

I'Evacuol, el primer laxant de contacte sense acció química. Va ser durant els

anys 70 que va comengar una política de expansió en el camp de la recerca de

nous medicaments obtenint productes de projecció internacional que més

endavant comentarem, de manera que es consolidava un equip altament

qualificat en R+D. El 1991 es va fusionar amb Prodesf'arma amb l'objectiu de

potenciar la recerca i consolidar la expansió intemacional obrint filials a

Méxic, Italia, Franga, Portugal, Alemanya i Holanda de manera que els seus

thrmacs estan presents a més de 80 palsos.



Laboratoris Esteve

L'any 1787 , es va obrir la farmácia Esteve a la plaEa de l'Om de Manresa.

Aquest establiment, fundat per Tomás Esteve i Gabanyach, va ser el precursor

dels Laboratoris Dr. Esteve (avui Esteve). Del petit laboratori annex a

l'esrnent¿rda farmácia en van sortir el 193 1 els estudis de la preparació de

l'Esterosol. una solució oliosa de vitamina D. obtinguda per primer cop a

llspanya per irradiació de I'ergosterol. Al mateix petit laboratori es va fer el

1932 la síntesi del Neo-Spirol. prirner arsenobenzé de I 'Estat espanyol. An'an

de la impossibil i tat de fer en aquell dirninut espai els treballs de síntesr
semiindustrial del producte, el laboratori es va independitzar i es va situar en
un edifici del carrer Urgell de Manresa, on va ser fins al 1941. En aquest local
es va sintetitzar també, per primer cop a Espanya, la sulfamida, que es va
vendre amb el nom d'Amido-Sulfol, I'any 1937 .

El 1942 va comengar a funcionar el laboratori de Barcelona. Una part dels
laboratoris es va dedicar a la recerca i es van obtenir noves especialitats. El
1944 es va aconseguir extreure petites quantitats de penicil.lina, esdeveniment
que explica el fet que, ja el 1948, Alexander Flerning visités el laboratori i
anirnés els propietaris a perseverar en els seus progressos. El 1954, amb
l'Hemostit ic 101, i posteriorment amb I'Etamsilat iel Dobesilat, Esteve va
iniciar I'activitat exportadora: era el primer cop que uns f)rmacs íntegrament
catal¿i.r.rs assolien projecció internacional.

Esteve disposa a I 'actu¿rlitat apart de la planta d'especialitats
tarmacéutiques de Martorelles, de fábriques de principis actius a Méxic i a la
Xina, i filials comercials a Itália i a Portugal. La companyia, que mai ha perdut
els seus orígens f'amiliars, está presidida per Josep Esteve, actual President
d'aquesta Académia, i n'ocupen les vice-presidéncies Joan i Montserrat Esteve
i Joaquim Targa. Actualment, la direcció executiva i la gestió del grup estan
liderades per Antoni i Albert Esteve, membres de la setena generació, que
continuen apostant per I'R+D prdpia, i que aquest any celebra el 75 aniversari
de la seva fundació per el Dr. Antoni Esteve Subirana.

Laboratoris Ferrer

L'origen d'aquest grup farmacéutic es remunta a l'abril del 1940, quan dos
cosins germans van fundar la societat Manuel y Francisco Fen'er, S.L., per
dedicar-se al comerg de productes químics en general. Amb el temps vau
aconseguir, a més, llicéncies de productes fannacéutics, aigües minerals i
antiácids. El 1953, Carles Ferrer Salat. f l l l  d'un dels fundadors. es va
lncorporar a la societat amb el seu cosí Jorge Ferrer Batlle. Llavors, la societat
va canviar el seu nom pel de Laboratorios Felrer. Més tard, aI 1915, va passar
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a denominar-se Laboratorios Ferer Internacional, S.A., i el 1994, Grupo Ferrer

lntern¿rcional. Fins a la seva mort. I 'any 1998, Carlos Ferrer Salat va ser el

President i accionista majoritari del grup, el qual estava integrat per Interquim
(flbrica de primeres matéries fartnacc\tttiques), Exquim, Laboratorios Ferer,

Chemdorf, Laboratorios del Doctor Robert i Laboratorios Novag. A més, el

grLLp té fi l ials internacionals al Br¿rsil, It i l ia, Alemanya, Bélgica, Portugal,

Marroc. Méxic i Grécia. La seu social és a Barcelona amb la direcció técnica a

c)rec de Francesc T¿txonet'a. actual Vice-President d'aquesta Acadérnia. El

President i Vice-President clel -erup son en Sergi Ferrer-Salat Serra di Migni. till

de Carles Ferrer Salat i Ratael Foguet que continuen amb la seva aposta a

I'R+D prdpia, amb productes de projecció internacional.

Laboratoris Prodesfarma

Aquesta firma f'armacéutica, fusionada el 1997 amb Almirall, va néixer com
a Laboratorio Prodes, contracció de les primeres síl'labes de Productos i
Especialidades, firma constituida per a la importació de productes químics i
especialitats farmacéutiques, amb una clara vocació investigadora.

L'empresa dirigida des del 1960 pel thrmacéutic i Académic d'aquesta
corporació Antoni Vila Casas, va cre¿lr un excel.lent grup d'investigació que
entre a l t res va aconseguir  descobr i r  idesenvolupar molécules d 'éx i t
internacional, que més endavant ja comentarem. El 1983, en una polít ica

d'expansió, la companyia es va instal. lar a Sant Just Desvern i, I 'any següent
va fbrmar el Grup lndustrial Prodesfarma, reforEat amb l'absorció dels
Laboratoris Funk, Berenguer hlfhle i Daker-Farmasimes, a més del portugués

Probios i del belga Sintesa. La planta de química fina es va instal.lar a Sant
Celoni. Prodesfarma va crear lilials a Holanda, Sufssa i la República

Dominicana.

Laboratoris J. Uriach

L'any 1838, Rafael Vilaclara i Euras va fundar a la plaga del Born de

Barcelona una gran drogueria. El desenvolupament inicial del comerq, com
d'altres que hi havia a la ciutat, va anar paral.lel als esdeveniments més
importants de I 'evolució de la medicina des del primer terE del segle XIX. La

seva aportació va consistir a atendre una terapéutica empírica uti l i tzant
extractes vegetals. El 1860 es va f 'er cárrec de l 'establiment Joan Uriach Feliu,
que el mateix 1838 hi havia entrat a treballar com a dependent.

E\ 1812 es va ampliar l 'est¿rblinrent ies va instal. lar un magatzem en uns
baixos del Palau Dalmases, al carrer Montcada, número 20, on després es
traslladaria a viure.
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Aquest pas era important ja que de ser un sitnple intermediar-i comercial.
Uriach passava a I 'aventura industrial, tot i que bona part del creixement es va
fbnamentar en la representació d'especialitats estr¿ingeres, com ara I'aigua

mineral Vichy.

L'any 1890 la companyia va adoptar el nom de J. Uriach & Cia. EI 1898

van crear un dels primers laboratoris específicament farmacéutics de Catalunya

i Espanya, al carrer Baluard, a la Barceloneta. Uns anys més tarcl. davant la

inrpossibilitat de créixer. el laboratofi es va trasll¿rdar a Sant Martí de
ProvenEals. llavors un poblet agrícola. al carrer Deg) Bahí (del mateix bani).

En aquestes dependéncies la firma hi elaborava l'aigua oxigenada Volcán i
m¿irques estrangeres, corn ara Polvos Kuntz, les píndoles Brandeth, la
Magnesia Bishop's i la Fosfatina Faliéres.

El 26 de desembre del 1925, anb un capital social de quatre milions de
pessetes, J. tJriach & Cia es va convertir en societat andnima, peró mantenint
cl carácter farniliar al seu accionariat. Després de la Guerra Civil, la companyia
va canviar l 'orientació. Fins al 1936, el laboratori havia sigut un element
secundari. mentre que lir drogueria a l 'engrós era la base del negoci. A partir
cl'aquell moment es va apostar pel laboratori.

A la década dels seixanta va crear un centre de recerca per disposar de les
seves prdpies molécules i qr.re. danerantent ha estat modernitzat i tr¿rslladat a
unes noves instal. lacions a Palau-Solitd i Plegamans.

Actualment, la companyia es manté en plena expansió en mans de la quarta
i la cinquena generació familiar. El seu President és Joan Uriach Marsal,
Ac¿rdémic numerari d' aquesta corporació.

Independentment d'aquests laboratoris també cal f'er menció especial
d'altres empreses catalanes que han estat (Dr. Andreu. Hosbon, Hubber...) o
sírn sensibles al tema cle la recerca com és el cas de laboratoris Cusí, Salvat.
Viñas, Lacer', Vita, ... i  d'altres més petits com Gelos, Rubió, Reig Jotié,
Tonents, ... que, de ben segur, en vista dels recursos que destinen a la
investigació i a la innovació galénica, assoliran ¿xits importants en un futur
irnn.rediat.
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EVOLUCIÓ DE LA RECERCA A LA INDÚSTRIA

FARMACEUTICA CATALANA

Tal i com ja he dit abans, la recerca al sector fármacéutic nacional tro va

despertar f ins passada Ia meitat de segle que acaba de conclout'e. És ben

couegut que mentre que a altres nacions a partir de frnals del segle XIX els

labclratoris farmacéutics creaven els seus propis productes. f'et que constitula la

base principal de la seva producció, la nostra indústria, l levat d'excepcions. es

dedicava a beneflciar-se de les innov¿rcions alienes i destinar'¿r els seus

principals -si no exclusius- esfbrgos únicament a la formulació, producció i

comercialització.

Aquesta etapa aniba fins els anys seixanta i encara els setanta en els que

desapareixeran un gran nombre de laboratoris només comercialitzadors, perd

d'¿rltra banda, s'estimula a aquells pocs que s'havien adonat que l 'única forma

de perdurar era intentar aportar entitats terapéutiques originals, i en aquest

havien iniciat ut.t¿r arencada modesta. lenta i incerta, ¿rmb la creació de

departaments de recerca i desenvolupament (R+D), reunint equips cle cientíñcs

acreditats i inst¿rurant les infrastructures i l¿r dotació d'instrumental necessaris,

sempre d'acord amb les seves possibil i tats econdmiques.

La veritat és que en aquests pocs casos no només els movia la visió de futur

que els duia a irquesta audaq aventura, sinó que un cornpotlent irnportant

d'aquesta actitud era la vocació professional dels seus directius, de manera

destacada a Catalunya.

No voldria fer una descripció detallada de I'evolució. en termes de dades

numériques d'inversions, núrmero d'investi-uadors, quantia de despeses en R+D,

etc... ja que de tot aixó n'hi ha excei.lents publicacions, perb si fer un repás de

les meves vivéncies personals en els dal-rers 30 anys com a farmacdleg en la

recerca de nous medicaments i de les etapes que s'han anat incorporant. per tal

de donar una visió clue pugui ajuclar a valorar el que és I 'objectiu principal

d'aquest discurs. és a dir, quin ha estat i quin és actualtnent el resultat de la

recerca en la nostra indústria t-armacéutica.

És l'any 1975 quan m'incorporo com a farmacdleg at departament d'R+D

de l¿rboratoris Almirall. que en aquells noments i per iniciativa del seu

firndador Antonio Gallardo i dels seus fills ja comenEava a f-er importants

inversions per tal de crear una infrastructura adequada per treballar a nivell

internacional en el camp de la recerca de nous medicaments. Recordo que en

aquella época la t'arrnacologia e.xperimental s'estava consolidant en el nostre

país, tan desde el punt de vista académic com científic, i en el ttleu cas

particular he d'agrair els consells i coneixements que em va transmetre el Dr.



David J. Roberts, aleshores el meu cap de departament i persona de gran nivell
científ ic amb una visió molt práctica de la farnracologia.

En aquella época, els clássics quimdgrafs anrt.r paper fumat' necessaris per

enregistrar certs pardmetres farmacodinirmics ja s'anaven substituint per els

pcllígrafs que tots coneixem, encara no era obligat el compliment dels criteris

de bones prictiques de laboratori (BPL), era difíci l disposar d'animals de

qualitat per a ús experimental, els cirlculs estadístics es f 'eien manualment ja

clue els ordinadors encara no s'h¿rvien itrcotporat com a eina habitual de treball.

etc... i  aixó va f 'er que I ' inici, com tto podia ser d'una altra manera, fos lent i

tortuós, amb desorientacions i cercant I'obtenció de productes senzills. En

lnolts casos els objectius consistien en reutrir en una mateixa molécula dos

principis actius ja coneguts, d'acció concomitant o complementária o bé, a

nroditrcar molt lleugerament una molécula de reconeguda utilitat terapéutica

buscant, o pretenent trobar, algun avantatge respecte a la substáncia original.

En el meu cas en concret, recordo que a finals dels anys 70 a Almirall ja

treballávem en un veritable esperit d'equip dirigit per el Dr. S.G. Spickett
(a.c.s.) fent el que ara es coneix com a R+D+i on la "i" de innovació era la

suma de váries "i" d' inspiració, intuició, imaginació... i, sobretot, d' i l ' lusió

corllpartida amb grans professionals com els quírnics: J. Moragues, A. Vega,

J.M.Prieto: el toxicóleg J.Jáuregui; els tarmacocinétics: A. Martínez-Tobed i

J.Segura: el galénic J.L.Fabregas; la bidloga M" D. González: i sobretot, amb

els tarmacólegs i companys M. Aznar. P. Beckett (a.c.s.), J.Díaz, M. de Luca.

F. Gutiérrez (a.c.s.), E. Jiménez, J. Llenas, J. Llupiá, J.L. Massó, R. Ortiz, W.

Salazar, E. Sánchez, A. Sauret, P. Sen,era. N. Torán i d'una manera molt

especial amb en l. Carcía que tant em va ajudar en els meus comenEaments.

Amb el pas del temps, els pocs laboratoris nacionals que havien iniciat

acluell camí fbren millorant les seves instal.lacions, augmentant els recursos
humans i econdmics, orientant les seves línies de treball amb un major
fbnament científlc i en general madurant, fet que els va portar a aconseguir ja

algr.Lns resultats positius, que més endavant comentaré.

Aixd estimulá als investigadors en la constánci¿r d'assolir novetats d'utilitat
terapér.Ltica, incorporant al mateix temps els criteris internacionals
d'harmonització i els reguladors que les Autoritats Sanitiries obligaven per tal
de garantir la qualitat dels estudis realitzats i complir la legislació europea que
¡j 'anava transposant en el context espanyol.

Paral.lelament a altres ciéncies. la farmacologia avangava amb imporlants
clescobriments, grácies a un millor coneixement del paper dels receptors,
enzims, etc... que ajudaven a identif ical f innacs cada vegada més selectius i
se_9urs (per ex. antagonistes de la histamina, de la dopamina, etc...).
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Aixd obligá a una fbrmació constant, bé a través de la literatura específica,

bé amb la participació en taules rodones, congressos, etc... i és per aquesta raó

que les associacions de caire científ ic ja existents prenien un important

protagonisme, alhora que se'n crea\¡en de noves. En aquest apartat cal recordar

la contribució de la Societat Catalana de F¿rrmacologia fundada l'any 1958 per

una Comissió presidida per el Dr. Pere Puig Muset académic d'aquesta Reial

Ac¿dérnia, i que precisament tenia a l¿r seva Junta el Dr. Francesc Donada

Bosch junt anb els també acaclémics Dr. Josep Esteve Soler i Dr. Josep Antoni

Salvá Miquel. Com ¿r f'et anecddtic cal esmentar que com a Secretari d'aquesta

Comissió actuava el Dr. Jordi Pujol Soley que com tots sabem no continuar eu

el camp de la farmacologia i sí en el de la política, presidint la Generalitat de

Catalunya.

Coincidint amb aquesta necessitat de formació i d'agrupament professional

a I'any l9l2 es va fundar la Sociedad Española de Farmacología i l' any 1973
per iniciativa d'un grup de farmacéutics d'indústria, alguns d'ells Académics
d'aquesta institució com són el Dr. Albors, Dr. Beaus, Dr. Ylla-Catalá, Dr.
Taixonera, Dr. Castelló, Dr. Cemeli, Dr. Salazar, Dr. Vilarroya, Dr. Hosta, etc...,
es va crear la Asociación Española de Farmacéuticos de Industria (AEFI), que
amb una constant voluntat de posada al dia en tot el relacionat amb el
medicament van fer una important tasca. que ben segur va servir per ajudar a
crear la base de la farmacologia industrial a Catalunya i per iniciar el
desenvolupament cientít-rc d'un nombre important de destacats thrmacdlegs
industrials com els Drs. A. Brasso, S. Erill, A. Farré, A. Fernández. J. García
Rafanell, A. Giráldez, E. Goñalons, J. Gras, M. Grau, P. Gris, J. Guasch, M.
Moreto, R. Obach, J.M. Palacios. J. Piulats, J. Queralt, J. Ramis, V. Rimbau. J.
Roca, L. Rodríguez, I. Tintoré... que, contemporániament amb els meus
companys farmacdlegs d' Alnlirall, ja mencionats, varen participar en el
descobriment de nous medicaments al mateix temps que, obrien camí a una
nova generació de farmacblegs industrials.
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MEDICAMENTS INVESTIGATS/DESENVOLUPATS PER

LABORATORIS CATALANS

Fruit de la capacitat emprenedora i innovadora dels principals laboratoris
llacionals i dels prof-essionals que hi treballaven ha estat el descobriment i
dc-senvoluparnent de no"'es molécules d'alt interés terapéutic i algunes cl 'elles
comercialitzades a nivell internacional.

A continuació, i segons la base de dades del Consejo General de Colegios
de Farmacéuticos es descriuen, seguint [ 'any de registre. quines han estat les
rnolécules d'investigació prdpia desenvolupacles per laboratoris espanyols, des
de I'any 1978 i que han arribat al rnercat.

PRINCIPI ACTIU
LABORATORI

DESCOBRIDOR
NONI DE LA

ESPECIALÍIAT
ANY DE

REGISTRE
ACTIVITAT

¡}RNIACOLÓGICj\

Butibu [én Juste M¡al 19',78 Antiinfla¡natori no esteroidal

Lilebopr ida Alnr¡rall Clebonl 1919 Gastroprocinétic

Etofibrat Alter Aflovan 1980 Hipolipenriant

Triflusal Unach Disgren l 9 E  I Antiagregant plaquetari

Eters¡hl A l l c r Daital 198  l AnuJgésic no opiaci

Sultosilat dc
prperaziui

Esteve Mirncdran 1982 Hipolipcnirrnt

Tocofibrat Fe¡rer Trrnsfcral 1982 Hipolipenriant

Fosfosal Uriach Drsdolcn 198'+ Analgésic no opiaci

Alrnagat Almir¿rll Alm¡x 198.r Antiircid

Adamcxina Fener Adamucol I  985 Mucolític

Prketoplr:lfén Alnrirall C¿lmatel r 985 Antiinl'lamatori tópic

¡\cexamat de zinc Viñas Copinal l  9u8 Antiulcerós

[:bastina Almirall Ebastcl 1989 Antial lérgic

Crnit',rprida AInr iLal l Cidine 199{) Gastroproctndtic

Droxicarn Esteve Ombolan 1990 Antiinfla¡natori no esteroidal

Aceclofenac
Procleslarma,
ara Alnrirall

Airtal l 99 l Antiinfl amatori no csteroidal

Sertaconazolc Felrcr Dermollx 1992 AntiiÍngic azdlic (tópic¡

Flutrimazole Uriach lllicetrl I 994 Antifúngic rzólic (tópic)

tsemipar-ina Rovi Hibor 199¡i
Heparina dc baix pes

nolecular

Dosmalfat Faes Diotulfaes 2000 Antiulcerós

Almotriplan Almi¡'all Aln)ogran 2000 Antrmigranyós

Racecadotril Fener' Tiorfan 2002 Antidiarréic

Rupatadina Uriach Rupafin 2003 Antial.lérgic
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En aquest recull no si han considerat altres molécules que també
representaven una aportació farmacoldgica d'interés (p.ex.. dobuprida,
pancoprida. furafilina de Laboratoris Almirall) perd que no van anibar a
comercialitzar-se per dif-erents raons. Thmpoc hi son molécules investigades
abans del 1978 i comercialitzades com es el cas de etamsilat. dobesilat cle calci
i suxibuzona de Laboratoris Esteve o de les següents molécules de Laboratoris
Uriach: clomag, glisentida, flupamesona i brovanexina, sense oblidar el
enantiómer actiu del ketaprofén sintetitzat i investigat per Laboratoris
Men¿rrini.

Cal ressaltar que més dell5To de les noves aportacions venen clel treball de
recerca desenvolupat a laboratoris catalans, i a continuació, es descriuen les
característiques d'aquests productes.

CLEBOPRTDA

cAIEGoRIA TERAPEUTICA: antiemétic, antiespasmódic, regulador de la motilitat
gistrica.

DERIVAT DE: Amino-clor,benzamida.

LAIIORATORI: Almirall.

CARACTERÍSTIQUES:
. Potencia I'estimulació nerviosa entdrica i, per tant, la motilitat gastroentérica,ja que

és bloquejant específic de receptors de dopamina D2, i bloqueja. amb baixa aflnitat,
els cx 2 i 5-HT2, de tal manera que I'estímul nerviós gastroentéric allibera més
acetilcolina.

. Redueix Ia distensió gistrica, fet que permet rnillor visió dels órgans posteriols a
l'estómac, a les ecografies,

. Pel fet de bloquejar la doparnina és antiemétic.

TRIFUSAL

CATEGORIA TERAPEUTICA: antitrombdtic, anriagregant plaquerari.
DERIVAT DE: Trifluorometil salicílic.
LABORATORI: Uriach.

CARACTERÍSTIQUES:
. Anileg de l'aspirina. amb efecte antiagregant.
. Profilaxis i tractanrent d'enfermetats troniboembdliques.
. Tractament d'infarts cerebrals, cardiopatia isquémica i més actiu que el AAS.
. Mínimes cornplicacions hemorráuiques.
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SL LTOS¡LAT DE PIPERAZINA

CATEGORIA TERAPEUTICA: hipol ipemiant.

DERIVAT DE: tsenzé-sultbnat de piperazina.

LABORATORI: Esteve.

CARACTERÍST'IQUES:
. Redueix tbnanrentalnrent els nivells de colesterol.
. Redueix significativament el colesterol de baixa densitat i els triglicdrids
. Efecte antiateromatds.
. Bona toleráncia clínica.

TOCOFIBRAT

CATEGORIA TERAPEUTICA: hipolipemiant.

DERIVAf DE: Acid clofíbric

LABORATORI: Ferrcr In(ernacional.

CARACT'ERÍSTIQUES:
. Actua sobre cls peroxisomcs dels hepatocits.

.  Redueix fbnamcntdlmcnt e ls n ivel ls  dc t l ig l icbr ids i  t le  les VLDL.

. lndicat en hiperlipoproteindmies tipus Ilb, III, lV i V

. Nfillor tolerat que el clofibrat.

FOSFOSAL

CATEGORIA TERAPÉUTICA: analgésic.

DERIVAT DE,: Acid salicílic tbsfatat.

LABORATORI: Uriach.

CARACTERÍSTIQUES:
. Analgüsic no niucdtic.
. Administració oral i rápida distribucró.
. Bona tolerincia gi\strica.
. Inhibeix la pernreabilitat capilar'.
. No ésinhibidor tle les prostaglandinas.
. Inhibidor de la fbsfbdiesterasa.



AI,MAGAT

CATEGORIA TERAPÉUTICA: ANti¿JCid

DERIVAT DE: Complex d'ácid carbdnic-alumínic-magnésic

LABORAfORI: Almirall

CARACTERÍSTIQUES:
. Antiircicl que preveu gastritis i úlceres g)striques

. Neutralitzant <1'acidesa g¡rstrica, especialment en hiperclorhidria.

. Llarga durada d'acció.

.  l nh i be i x  l ¿ r  l c t i v i t a t  de  l a  peps in r .

. Baix contingut en sodi.

. Evita el refluxe gastro-esofhgic.

ADAMEXINA

CMEGORIA TERAPEUTICA: mucolític.

DERIVAT DE: Bromoacetotoluidida.

t-ABORATORI : Fener Internacional.

CARACTERíSTIQUES:
. Acció rnucolítica.
. I)isminueix la viscositat del moc ja que despolimeritza les sialomucines.
. \bsorció més prolongada que bromhexina.
. Propietats simpaticomimétiques i antivirals.

PIKETOPROFÉN

I 
( '\TEGORIA TERAPÉUTICA: anriinflamatori.

] 
DhRIVAT DE: Benzéacetamida.
t-.\tsORATORI: Almirall.
C'ARACTERiSTIQUES:

1 
. f ndicat en traumatologia i reumatologia.

| 
. Bona rolerincia tdpica.

I 
. Penctració cutirnia ripida.

| ' No té problemes de tbto-sensibilitat.
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ACEXANTAT DE ZINC

CATEGORIA TERAPEUTICA: antiulcerós i antiinflamatori.

DERIVAT DE: icid rcexlmic.

LABORATORI: Viñas.

CARACTERÍSTIQUES:
.  Ant iu lcerós d 'ampl i  espectre.

. Estimula la secreció del mucus gástric.

. Eleva els nivells de PGE, en mucosa girstrica.

. Equilibra les macromolécules sulfatades del mucus.

. Estabilitza la integritat de la membrana cel.lular.

. Activitat antioxidant.

. Inhibeix la secreció ácida i de la pepsina.

EBASTINA

CATEGORIA TERAPÉUTICA: antihistamín ic

DERIVAT DE: Butirof'enona

LABORATORI: Almirall

CARACTERíSTIQUES:
. Més efectiu que altres anti-Hl de segona generació.
. Rdpida absorció i ef'ecte, llarga durada.
. No té efectes anticolnérgics tipus atropina.
. Poc pas a través de la banera FL/E: no sedant.
. Ben tolerat no téefectes sobre SNC, ni CV.
. Bloqueja la liberació del anti-IgE indulda per PGD2 i LTCI/D.I.
. Inhibeix al f'actor d'estimulació de macrdf'ags.

CINITAPRIDA

CMEGORIA TERAPÉUTICA : gastroprocinétic.

DERIVAI DE: Ortopramida

LABORAIORI: Almirall.

CARACTERÍSTIQUES:
. Estimula 1a contracció de les ases intestinals.
. Es 10 vegades més activa que la metoclopramida.
. Actua sobre els ganglis de la paret intestinal.
.  Po tenc iu  l ' es t imu lac ió  co l inérg ica .
. Accelera el buidat gástric.
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DROXICAM

CATEGORIA TERAPÉUTICA: antiint-lamatori no esteroideo

DERIVAT DE: Piroxicam.

LABORMORI: Esteve.

CARACTERÍSTIQUES:
. Prot)rmac de piroxicam, amb igual disponibilitat.
.  M i l lo r  to le rab i l i te t  g i : t r i ca  que p i rox icam.
. Potent analgésic.
. Inrpedeix I'augment de permeabilitat capilar.
.  No ul icosúric.

ACECLOFENAC

CATECORIA TERAPEUTICA: antiinflamatori, analgésic.

DERIVAT DE: Acid dicloro-glicdlic.

LABORATORI: Descobeft per Prodesfarma. actualment Almirall Prodesfarma

CARACTERÍSTIQLIES:
. Accio¡rs conrparables a altres AINE,s.

.  N4i l lo l  to ler incia gastro intest inal .

. Ef'ecte positiu en el metabolisme cle la matriu del cartílag.

.  Indicat  en ar t r i t is  reunratoide,  osteo-art r i t is ,  espondiol i t is  anqui losant ,  lumbago, dolor

cle genoll, dolor dental.

.  At lminist ruble per var ies r  ier .

. Analgésic d'et'ecte rirpid i durada prolongada.

SERTACONAZOLB

CATEGORIA TERAPEUTICA: antifúngic i antiinflamatori tópic.

DERIVAT DE: Clor-benzé-imidazol.

LABORATORI: Ferrer internacional.

CARACTERÍSTIQUES:
. Actiu front a:

- llevadures: Candida, Torulepsis, Trichosporon, Malarsezia.
- Dermatot-rtos: Microsporum, Trichphyton, Epidermophyton.
- Fongs filamentosos oportunistes.
- Bactéries gram positives, associades a int'eccions dermatológiques i vaginals.

. Gran seguretat aplicada a la pell : poca absorció sistémica.

. No sensibilitza ni fbtotoxicida.

. Gran retenció en el lloc de la infecció.

. Antiinflamatori aplicat tdpicament.

.  Mecanisme d'acció:
- Inhibeix la síntesi d'ergosterol.

Modifica la membrana: canvis en permeabilitat.
- Decreix ATP intracel.lular.

i
i

-tl 33

FLUTRIMAZOLE

CATEGORIA TERAPEUTICA: antifingic tdpic. Antiinflamatori.

DERIVAT DE: Tril'eni lmetil-i midazol.

LABORATORI: Uriach.

CARACTERÍSTIQUES:
. Actiu front a llevadures: Candida, Cryptococeus, Rhodotorula. Trichosporon.

. Potent ampli espectre antifúngic, front a:
- Dermatofitos, fbns filamentosos

. Candidiasis vaginal i tricofitosi.

. Mecanisme d'acció:
- Inhibeix la biosíntesi d'ergosterol.

Inhibeix demetilasa l4 lanosterol.
. Poca absorció sistdmica, no sensibilització ni fbtotoxicitat.

. Antiinflamatori:

Reducció d'edema

ALNIOTRIPTAN

CATEGORIA TERAPEUTICA: antimigranyós.

DERIVAT DE: Indol.

LABORATORI: Almiral l .

CARACTERÍSTIQUES:
. Agonista dels receptors 5-HT1B/1D.
. Aparició rápida t le l 'acció.
. Taxa de recurréncia molt barxa.
. Millor tolerat que d'altres triptans.

RACECADOTRIL

CATEGORIA TERAPEUTICA: antidiarreic

LABORATORI: Ferrer Internacional

CARACTERISTIQUES:
. Primer secretor intestinal.
. Inhibidor de 1a encefalinasa intestinal, protegien les encefalines endógenes actives del

tub digestiu.
. No produeix estrenyiment secundari, ni distensió abdominal.
. No té ef'ectes sobre el Sistema Nerviós Central.



RUPATADINA FUMARAT

CATEGORIA TERAPEUTICA: antihistamínic.

DERIVAT DE: N-alquil-piperidina.

LABORATORI: Uriach.

CARACTERíSTIQUES:
. Antihistarnínic H1 i potent antagonista del PAF.

. Sense ef'ectes colinérgics: no sedant.

. Sense et'ecte sobre el interval QTc cardíac in vivo.

.  Ant ia ldrgic:  indicat  en r in i t is  a lérgica.  estacional  i  crdntca.

.  Plo longacla c lLtradl  d 'acció.

Sense desmeréixer cap aportació voldria ressaltar el nombre important de
molécules investigades i desenvolupades per Laboratoris Almirall ja que, a
més a més de consider¿rr-se molécules amb alt interés ter¿rp¿utic moltes d'elles
han conseguit tindre projecció internacional.

Desde el punt de vista personal, i com a farnlacéutic. h¿r estat una
satisfacció poder treballar en equip i participar en I 'R+D de la rnajoria
d 'aquestes Ínol¿cules.  Recordo d 'una rnanera mol t  especia l  la  meva
participació com a f 'armacóleg en la selecció i desenvolupament de cleboprida
i cinitaprida. ja c¡ue em van ajudar a millorar els rneus coneixements de
farmacologia, posar a punt métodes experimentals i consolidar el criteri
d'aplicabilitat terapéutica dels nous descobriments. Cleboprida va ser el primer
producte d'investigació espanyol que va entrar en el mercat japonés i, aquest
fet ens va obrir les perspectives internacionals al grup de científlcs d'Almirall.

Amb aquest objectiu recordo també el treball realitzat en el descobriment
de l 'antihistamínic eb¿rstina que. ens va permetre incorporar noves tecnologies
i sistemes de treball de la m) del farmacóleg Roy Massingha.rn, consolidant una
massa crít ica, augmentant ¿11 mateix temps la nostre participació en
publicacions cientítrques de renonr i en congressos intemacionals, f-et que
demostrava I ' inter'és científ ic per la moléculir i el reconeixement pel treball ben
fet desde el punt de vista tecnoldgic i regulatori.

Finalment cal recordar que la molécula almotriptán ha estat el primer
f)rmac d'investigació espanyola autoritzat per la Food and Drug
Administration (FDA) americana, per tal de comercialitzar-lo com a f)rmac
antimigranyós als Estats Units, tal i com ja s'está f'ent en altres molts paisos del
mon.

FOMENT DE LA RECERCA PER PART DE

L'ADMINISTRACIÓ

És evident que, I'esfbrq més important en la recerca dels esmentats
medicaments l'han f'et les empreses farmacéutiques, perb és just reconéixer
també, el paper que, amb rnés o menys éxit, ha tingut 1'Adnrinistració Publica
amb accions específiques destinades al foment de la recerca, i que a
continuació descric desde el seu inici a I 'any 1986.

Evolució del marc institucional

La política -general de I'R+D espanyola ha d'emm¿rrc¿rr-se en el context de
la Llei de Prornoció i Coordinació General de la Investigació Científica i
Tecnolirgica (Llei l3186) o Llei de la Ciéncia. Aquesta Llei va sorgir com a un
instrument básic destinat a la promoció i el finanEament de la recerca en centres
públics i organitzacions privades, fbnamentalment empreses. No obstant, en
aquests últims anys la Llei de la Ciéncia ha contribuit notablement al
f inanEament i increment de la capacitat investigadora d'universitats i
organismes públics de recerca, mentre que la recerca execut¿rda en centres i
unitats empresarials ha estirr progressivament canalitzada a través d'altres
instruments i organitzacions que. com en el cas del Centre de Desenvolnpament
Tecnoldgic i Industrial (CDTI).

El Pla Nacional d'R+D representa l ' instrurnent blsic de coordinació de les
polít iques públiques de ciéncia i tecnologia. Inclou l¿r deflnició de les irees
prioritáries en matüri¿r de recerca i els denominats pro_srarres sectorials. La
coordinació política i administrativa de la política científica recau en la
Comissió lnterministerial de Ciéncia i Tecnologia de la qual depén en matéria
de gestió administrativa ordinária la Secretaría General del Pla Nacional
d 'R+D.

El foment de I'R+D farmacéutica fbrmava part des dels seus orígens de la
línia d'ocupació estratégica del Ministeri d'Indústria, que des de rnitjans de la
ddcada dels vuitanta havia procedit al disseny d'instruments destinats a la
promoció tecnoldgica en diversos sectors industrials, entenerlt que la política
tecnológica i industrial haurien de trobar-se estretament lligades.

Análisi de I'evolució i els objectius dels plans de foment de la recerca a la
indústria farmacéutica

L'instrument básic pel foment de la recerca en el nostre país el
constitueixen els diversos plans nacionals que s'han succeit des de 1985 amb
I'aprovació posada en marxa del I Pla Nacional d'Innovació Tecnoldgica
(R+D) fins 1'actual V Pla Nacional d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació I+D+i (2004-2007).
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El I Pla Nacional d'R+D va cleflnir entre les seves árees prioritáries la
promoció de la recerca f'armacdutica que va desenvolupar el pla de Foment de
la Investigació a la Indústria Farmacéutica (FARMA l), promogut
conjuntarnent pels Ministeris d'lndústria i Sanitat.

El prin-rer Pla de Foment de la Investigació a la Indústria Farmacéutica
(FARMA l) tenia com a objectiu general:

"Fometttar el de,senvoLupoment dintre de la Indústt.iafarmacéutica cl'tma
tecrutlogia própia amb la finctlitat d'aconseguir nivells de desenvolupament
que af'avoreixin la integració del nostre país en la Comunitat Econótnica
Eurutpea, airí com enJbrtir Les bases de la indústria farmacéutica nacional per
a fer.front al sistema de pcttent de prcducte".

La integració d'Espanya a la comunitat Europea plantejava un important
repte i potencial fre al desenvolupament de les activitats d'investigació de les
empreses f'armacéutiques espanyoles. La integració obligava a Ia patent de
producte, rnentre que la legislació espanyola fins llavors vigent era molt més
f'lexible pel fet de permetre només la patent de plocessos químico-farmacéutics
i no Ia del producte. La necessária adaptació de la legislació espanyola a la
comunitária, va obligarr a les empreses f'armacéutiques localitzades en el nostre
país a introduir canvis importants en les seves estratégies.

Així, aquest primer Pla de Fomenr de Ia lnvestigació a la Indúrstria
Farnracéutica sorgeix :

"Amb La finalitat tle potenciar el desenvolupament de nous fdrmttcs que
poden ser introdilts en el mercat, partint tlel contlicit¡ndnf Erc represenre per
a rnoltes empreses fannacéutiques, .fonantentalrnent les de capital nacic¡nal, el
fet d'haver d'abandonar o cedir fdrmacs amb potenciol cle mercat en Jhses
inicials tl ' investigació per les restriccions tecnológiqttes i .f inanceres
ctssociade.s ctl desenvolupament de fases posteriors".

A partir del 199 l, amb I'aprovació del I pla d'Actuació Tecnológic
lndLrstrial (PATI r), es van establir, pel període 199r-1993, cinc plans de
desenvolupament tecnológic entre els que es va incloure el II pla de Foment de
la Investigació a la Indústria Farmacéurica (FARMA II), l'objectiu del qual
queda retlectit en els següents termes:

"Potenciar I'octivitctt inttestigadoru i de desen,olupament tecnológic en el
cantp dels medicaments, per tal de garantir la contínuitat i consolidació dels
est'orqo.s tecnológics reqlítzaÍ.s amb anterioritat. Et nou pla tle Fornent de la
Investigac'ió en La Indústria Farmacéutica het cre servír per a reJbrEar
I'e.sf ratégitt del Ministerí d'lndústria i Energia, en.funció dels cant,is en les
condicions de I'entorn definides pel Mercat únic Europeu de 1993, i destinat
a impul.sar la utilització tle tecnologies avunqades cle les rJirectrfus i
rec'oman¿tcions de la Unió Europea".
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El nombre de projectes d'investigació subvencionats conflrma la continuitat
del pla FARMA I[ respecte de I 'anterior donat que el'7O7o clel projectes
incorporats ja s'havien iniciat durant els anys en els que el Pla FARMA I va
estar vigent.

L'ordre Ministerial de l-5 de Marg de 19911. aprovava les bases que re-eien
la concessió d'ajudes en Relació amb el Pla d'Actuació Tecnológic Industrial
(PATI II) i la convocatória per a les sol.l icituds d'ajudes, i d'acord amb les seus
objectius s'estableix el nou Pla de Foment a la Investigació a la Indústria
F¿rrmacéutica, executat entre 1994-1996 (FARMA III). Els seus objectius
estaven referits a:

"La necessitat de Jbntentar ipoÍenc:iar I 'R+D nacional, així com el
desenvoLupament de noves tecnoLogies a Lct Indústria .farmacéutica, tot aixó
settse oblidar el compromís de I'administració en el .foment de la investígació
propiciant la col.laboració entre empreses. Igualment day'ant la necessitat cle
conformar un teirit empresarial amb capacitat.t tecnológiEtes i ctugmentar la
sevct capacitat es va establir cotlt a objectiu prioritari el fotnent de la unificació
d'aquells centres d'R+D mé,s petit,s. Fent honor a la millora d.e lct
(ompetitivitat de la tndú,stria Jarmacéutica el pta FARMA III inclou entre els
seus objectius la millora ifoment de la.formoció del personal d'R+D rje les
ctnpreses farmacéutiques. FinIlmenf, es proposa intrementar el nivell
d'exigéncia requerit en lq selec'ció de projectes tl'R+D i en er disseny i
p lantej cune nt cle Ls a s's u i g s c línics " .

Amb la finalització del Pla FARMA III, el Ministeri d'Indúsrria i Energia
va posar en rnarxa la iniciativa ATYCA, de suport a la tecnologia, la seguretat
i la qualitat industrial durant el períoile comprés enrre l99j i 1999. Dintre
d'aquesta iniciativa van quedar incloses, com drees preferents cl 'actu¿rció. les
destinades al fbment de la investigació i la promoció tecnolirgica en la Indústria
fannacéutica. t'et que va pemletre dotar de contirlultat als plans del foment. En
el període de vigéncia d'AIYCA, la Comissió Delegada del Govem per a
Assumptes Econdmics va aprovar la Acción PROFARMA. per a la promoció
de I'R+D a la indústria farmacéutica, acordant igualment la creació d'un
comité de seguiment d'aquesta acció, integrat per representats del Ministeri de
Sanitat i Consum i del Ministeri d'Indústria i Energia.

"La reulitZació conjunta d'aquest progft1nru per part cl'¿trnbdós
departamenls ve determínada pel cctrdcter e,specífic del sector farmacéutic,
que s'enünorca en un confext tle política social, de salut públicct i de políticct
tecnológica i industrial. Ambdós Ministeris tenen per objecte Ia creació d'un
entorn.favorable per a I'e.rpansió de ltt inve.stigctció, el clesenvolupament, la
producció i la distribució de medicaments i la potenciació tl'una intlústria
.farmacéutica espant'ola innovadora i eficaq tles tlel punt de t,ista tle la
competitivitat en el mercat mundial".
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La Acción PROFARMA es dissenya recolzant-se en la Resolució del
Consell (23 d'abril de 1996) ref'erida a I 'aplicació. en la Unió Europea, cle
polítiques tecnoldgiques i industrials en el sector farmacéutic, i igualment té
com a objectiu capitalitzar l'experiéncia adquirida a rravés de la gestió i
execució dels diversos plans de foment. Amb aquesta finalitat, la Direcció
General de Tecnologia i Seguretat Industrial va hxar les bases que reguláven la
Acción PROFARMA que estableix els criteris que regulen ra concessió
d'ajudes del Programa de Foment de la Investigació Técnica (pRoFIT), inclds
el actual v Pla Nacional d'Investigació científ ica. Desenvolupament i
Innovació Tecnoldgica (2004-2001). En aquest pla Nacional es conrempla el
Programa Nacional de Biomedicina.

Els objectius de la Acción PROFARMA tracten de conservar i revitalitzar
el teixit tecnoldgic industrial per a fbmentar una indústria farmacéutica
innovadora i competitiva. L'objectiu general de la nova acció es concreta a:

"Establir un ¡tntc'ediment de foment de la investigació i cre ra implantació
cle les noves tecnologies en la fabricació d'especialitats farmacéutiques i de
primeres matéries a través de (a) elfoment de la integració de I'AcJministració
i la Indústría en els aspectes farmacéutics del mercat interíor: (b) I'incremenr
dels recursos de.stin¿tf.s u R+D; (c) I'obtenció de nove.s entit(rts químiques i el
seu desenvolupament per a la seva arríbada als mercats nac'ionals en un temp,s
rdt¡nable; (d) canctLit:at' l¿t int'estigació farmacéutica ca¡t a drces ¡triorititries;
(e) elíminació dels obsta.les institucional.s i regals, per a fttcilitar la
inve,stigttr:iti: (.f) l'adequada utilitzctció de la copttcitat de conÍrol de I'Estat per
afomentar la investigac'ió en relació amb la protluc'cíó i I'exportació i (g) ta
reducció de la íncerÍesa de les empreses investigatlores tt través, en el seu cas
de convenis amb elles".

La prova de I'esforE de la indústria farmacéutica catalana a la recerca r
desenvolupament de nous medicaments es reflecteix amb el llistat que el
Ministeri de ciéncia i Tecnologia publica a partir de les esmentades
convocatdries públiques, detallant les empreses que més recursos hi destinen,
a on les tres primeres són empreses nacionals de capital c¿rtalá. També ho
demostra el fet que en la darrera convocatdria de la Acción profarma de les 9
empreses que han rebut la mirxima qualificació d'excel.lent. que dona el
Ministeri a nivell nacional, 5 son d'origen catali (Almirall pr.odesfarma.
Esteve, Ferer. Uriach i Vita¡.

Les empreses que han participat en la Acción prof'arma en la seva
convocatdria de I'any 2002han estat un total de 57 (26 de capital nacional i 3 I
de capital multinacional) que representen el 84vo del mel.cat f'armacéutic estatal
I acaparen I'aportació més important (603 milions d'€) en els treballs destinats
a la recerca. catalunya és la comunitat autdnoma que més laboratoris en
tasques d'R+D han estat inclosos en aquest programa.
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Segons les mateixes lbnts les esmenlades 57 enrpreses tenien previs t

destinar l 'any 2003 un toral cle 618 milions d'€ a R+D. (302 milions d'€ als

laboratoris nacionals), situant la recerca farmacéutica en els primers llocs en

recursos que el sector industrial de1 nostre país destina a aquest fi.

El percentatge de despesa en R+D sobre vendes d'especialitats étiques

1'any 2003 (segons la Acción Prof'arma) va ser d'un 8,I47o de mitjana, sent un

percentatge molt superior en el cas de les companyies nacionals (16,37o

respecte a les multinacionals 5.517o).

En el foment cle la recerca. tarnbé és just recordar el paper de la Generalitat

de Catalunya que. através del Centre d'lnnoyació i Dese¡volupament

Empresarial (CIDEM) té en marxa virries iniciatives de suport a la Innovació i

d'ajuda al desenvolupament tecnológic a Catalunya.
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I,A RECERCA D'UN NOU FARMAC EN XIFRES

Segons dades de les Memr)ries anuais de Farlnaindustria i de la Federació

Europea d'Associacions de la Indústria Farmacéutica (EFPIA), dels 560.000

empleats que ocupa la indústria I'armacéutica europea, en els aproximadament

2.000 laboratoris més importants, Espanya en té uns 36.000, repartits entre les

2ó2 empreses fabricants de matéries primeres i d'especialitats farmacéutiques.

de les quals aproximadament el 50Vo es troben a Catalunya.

En I'actualitat, els laboratoris distribuits a Europa destinen unes 88.000
persones a la recetca de nous medicaments i Espanya col.labora amb unes

3.700 persones (2.100 amb empreses de capital nacional).

Cost i temps de la R+D

En el transcurs dels dar-rers 20 anys la posada en el mercat d'un nou fármac,
des de la seva concepció en un laboratori de recerca, quasi s'ha duplicat (de 6-
7 anys s 'ha passat  a l0-12) .

Per una altra part, cal destacar també que la durada dels assaigs clínics en
humans ha passat d'una mitjana de 3-5 anys en els anys 60 a una mitjana de 6-
8 anys actualment.

En aquest mateix període de temps, el cost de I'R+D d'un medicament
innovador, ha passat d'uns 25.000 milions d'€ I 'any 1916 a 300.000 milions
d'€ en 1'actualitat, segons el tipus d'indicació terapéutica que es busca i el país
en el que s'investiga.

Si tenim en compte que les possibilitats d'obtenir molécules amb éxit
terap¿utic és de 1 per cada 20.000 de nova síntesi i que el temps d'explotació
per tal d'amortitzar les despeses d'R+D se situa entre el 6-10 anys, és evident
que un dels aspectes que estan incorporant els laboratoris farmacéutics és el
d'una recerca innovadora que, junt amb una bptin-ra gestió de projectes.
garanteixi el descobriment d'un fdrmac amb el menor ternps possible.
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EL FUTUR DE LA RECERCA A LA INDUSTRIA

FARMACEUTICA

La indústria f'armacéutica encar¿t el nou mil.leni amb profirndes incerteses

sobre el seu tutur. Hi ha una gran pressió per a fer-la protagonista principal de
la contenció de la despesa sanitlria en parsos amb una medicina molt

socialitz¿rda, que es manifesta amb llistes negatives, preus de referéncia,
promoció de l'ús de genérics, reduccions per decret del preu de medicaments i
mesures coercitives i a vegades éticament dubtoses. D'altra banda, els llargs
períodes de desenvolupament dels nous medicaments fan que les patents no
compleixin la seva funció protectora i promotora de la tasca inventiva per a Ia
que van ser pensades. Es comercialitzen productes que han costat
elevadíssimes inversions amb períodes efectius de protecció de patent de
només 8-10 anys i que han d'enfrontar-se en pocs anys amb una legislació que
af-avoreix la introducció de genérics.

En conseqúéncia. si les companyies farmacéutiques nacionals i
especialment les catalanes volen mantenir la seva posició i els seus nivells
d'inversió en recerca i desenvolupament han de renovar els seus productes de
recerca prdpia amb una periodicitat de 8-10 anys, tasca certament difícil. La
indústria farmacéutica intenta respondre a aquests reptes amb una major
inversió en R+D, que a 1'últ ima década s'ha duplicat, escurgant els terminis de
desenvoLrpament de nous fármacs i portant a les fases clíniques molécules amb
més probabilitats d'éxit i més innovadores.

Ningú dubte dels grans beneficis que la indústria farmacéutica ha aportat a
la medicina al segle XX, perd els grans capítols del tractament terapéuric que
s'han anat obrint han aportat una més gran proporció de tractaments
simptomátics que etioldgics. Hi ha el convenciment que malalties que han vist
augmentada la seva incidéncia i importdncia, com les malalties
neurodegeneratives, reumatismes crónics, malalties autoimmunes o cáncer han
augmentat al prolongar-se la rnitjana de vida de la població i, r'equereixen
tractanents basats en el coneixement que está apot'tant la biologia molecular.

En el Projecte Genoma Humá, s'ha seqüenciat tot I 'ADN. S'ha dit que
aquest fet marcare l'inici de la segona revolució terapéutica, perd amb aixd
només haurem donat el primer pas. i encara quedari un llalg camí f-tns que
aquests avangos es plasmin en progressos terap¿Lltics. Faltar'á encara
determinar la funció de la major part dels gens que s'hauran seqüenciat
( genómica funcional). I més important encara des del punt de vista terapéutic:
determinar I'estructura i funció de les proteines que en teixits sans i malalts
expressen aquests gens (prctteómica). Una bioinformática molt poderosa será
necessária per a manejar aquests milions de dades. De tot aixd s'obtindran
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milers de possibles dianes terapéutiques. La selecció d'aquestes dianes, ja sigui
substituint o bloquejant gens, modificar la seva expressió o alterar la funció
d'algunes protelnes, será f'actor determinant del progrés terapéutic. per trobar
molécules que interaccionin amb aquestes dianes es comptard amb I'ajuda de
la química combinatdria i del screening d'alt rendiment. A aquestes dues fases
inicials (target discovery i leader discoverv), les segueix una f 'ase
d'optimització dels compostos basada en el disseny molecular i res relacions
entre estructura i activitat. Aquesta última fase (lead optimization) és més
tradicional, i en aquesta convergeixen I'optimització molecular amb la
farmacologia, la f'armacocinética i la toxicologia.

Durant molts anys, la recerca tradicional ha estat en la interacció amb
enzims, receptors, canals iónics i mediadors cel.lulars i continuará sent
necessária com a complement dels nous sistemes de treball. per a donar una
idea del potencial que queda per descobrir, recordem que més de 200 receprors
han estat caracteritzats, tot i que de molts d'ells encara no coneixem amb
precisió la seva f'unció fisioldgica. vull posar de manifest amb aixd que el
progrés terapéutic es pot produir per moltes vies i que no totes elles passen
necessáriament pel Projecte Genoma Humá. Projectes molt ambiciosos basats
en el coneixement del genoma i proteoma hum) poden exigir uns recursos que
no estiguin a l'abast de companyies mitjanes, perd amb una mínima massa
crítica dedicada a la recerca mai han existit tantes oportunitats per a la
innovació com ara.

Hem vist que el que caracteritza al naixement de l'estructura actual de la
indústria farmacéutica és la seva contribució majoritária al descobriment,
desenvolupament i introducció de nous medicaments. Existeix alguna
alternativa a aquesta funció exclusiva? La indústria cle genérics és molt útil als
sistemes sanitaris nacionals perqué subministra medicaments a menor preu
perd no aporta cap innovació i només pot subsistir en el moment en qué hi ha
una indústria f'armacéutica que amb la seva recerca genera nous medicaments.
S'ha publicat sovint sobre companyies farmacéutiques virtuals. un reduit
nombre de técnics i gestors, amb una infiastructura mínima, dissenya i
coordina un projecte de recerca, i contractant successivamenl diversos serveis
externs aconsegueixen desenvolupar una molécula que tinalment registren com
a especialitat farmacéutica. Encara que es pot donar algun cas aTllat d'éxit, és
molt difícil que una companyia d'aquest tipus tingui els recursos, la tradició i
la informació necess)ria per a desenvolupar amb constáncia un esforq
rnnovador.

Per últim, tenim el model de les companyies biotecnoldgiques. S,han
desenvolupat, sobre tot, als Estats units i al Regne unit. uti l i tzant
fonamentalment técniques de síntesi recombinant d'ADN i d'hibridomes per a

i

I

I

la ptoducció d'anticossos monoclonals han desenvolupat productes amb
potencia l  terapéut ic .  Actualment ,  les mul t inacional  han incorporat  les

técniques de biotecnologia en els seus departaments d'R+D. Moltes han

adquirit companyies destacades de biotecnologia o han subscrit acords de

col.laboració. Al principi, les companyies biotecnoldgiques només f'eien les

primeres f'ases del desenvolupament i of'erien els seus productes a companyies

f'armacéutiques. Ara n'hi ha algunes que s'han responsabil itzat del

desenvolupament clínic dels seus productes i fins i tot de la comercialització.
Els límits entre aquestes companyies biotecnoldgiques, que cotitzen en borsa,
i la indústria f-armacéutica s'ha t'et molt bonós.

Com ja he dit la indústria farmacéutica ha generat la major part dels
medicaments introduíts durant els últims cent anys, i després de I'análisi f-et
sembla que será la principal i gairebé exclusiva proveidora dels fármacs del
segle XXI. La indústria farmacéutica no ha tingut el mateix éxit en saber
comunicar a la societat el seu important paper en el progrés de l'acció médica,
i se la coneix més pel cost dels seus productes que per I 'estalvi, moltes vegades
superior, que la seva utilització genera a la sanitat pública. Les noves
tecnologies modelaran una indústria farmacéutica probablement molt diferent
de I 'actual, i els seus productes obriran irees terapéutiques noves, peró la
permanéncia del seu objectiu principal, el progrés de la terirpia farmacoldgica,
oermetrá reconéixer-la com a continuadora de la indúrstria f-armacéutica actual.
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CONSIDERACIONS FINALS

El desenvolupament de noves molécules en els prdxims anys estarA
determinat tant per la prevalenga i la incidéncia de les malalties, com per la
disponibilitat de nous coneixements i técniques que permetin el control
farmacológic de malalties que fins ara no han tingut un tractament satisfactori.

Les principals malalties que es preveu que afectaran la població mLrndial
seran múltiples, atés que en rebroten algunes ja eradicades i n'apareixen
d'altres a causa, principalment, de 1'augment de les expectatives de vida.

Aquest és un tema que personalment crec molt necessari treballar-hi en
profunditat. doncs junt amb els coneguts problemes de depressió, artrosis o
alteracions de tipus neurodegeneratiu, s'ha de procurar que la qualitat de vida
estigui present en aquesta etapa de la nostra existéncia. L'envelliment, que des
de I'antiguitat clássica fins als nostres dies ha estat objecte d'escrits filosirfics
i literaris, actualment s'ha convertit, a més de tema d'estudi de la medicina
clínica, també en objecte d'investigacions básiques que intenten desxifrar els
mecanismes normals i patolbgics de la vellesa.

L'envelliment massiu de la població en els paisos desenvolupats s'ha
produit bruscament, com si els individus i la societat no estiguessin preparats
per viure tant i, conseqüentment, no haguessin pres a temps les mesures de
tipus médic, social, cultural, laboral i econdmic necessáries. Aquesta falta de
previsió está originant greus problemes de tot tipus que afecten rnirltiples i
diverses árees de les societats contemporánies, que intenten resoldre sobre la
marxa! apressadament, els conflictes que origina una situació que hauria de ser
un motiu de satisfacció individual i col.lectiva, si es pogués gaudir de la vida
prolongada sense xacres ni malalties i sense els problemes socials i econdmics
que sovint ennuvolen els anys de vida extra amb qué molts són ,'agraciats".

Per altre part, si només la indústria farmacéutica té la organització i els
recursos per generar els avangos terapéutics, a la llarga no tindria que ser
aquesta la que hagi d'adaptar-se a les possibilitats pressupostaries d'algunes
institucions sanitáries públiques. Els usuaris no es confornaran amb una
terápia de segona classe i aspiraran també a la uti l i tzació ámplia de
medicaments del benestar. S'haurá de renunciar a postulats rígids, buscar noves
fórmules pel pagament dels costos de la innovació, restaurar la funció
protectora de les patents. etc... per tal que. la indústria farmacéutica innovadora
es desenvolupi millor en aquells paisos en qué el clima social, polític i
econdmic li sigui més favorable.



La indt' istria farmacéutica, com a su-ctor innovador i font cre
ocupació qualif icacla per a un país, requereixi un entorn propici
innovació, enlorn que est¡ constituit per tres elements claus:

riquesa i
per a la

' un nrarc legulador estable, que configuri uns horitzons pronosticables
per a la planificació d'inversions a l larg termini, i que incentivi la
innovació amb el reconeixent d'uns preus suficients per als nous
productes.

' un mercat aurb un creixement sostenible, per sobre de la marxa general
de I'economia. com correspon a tots els sectors inn'vadors que fan cle
motof.

' Un clima gerreral propici a la innovació, que compti amb bones
infrastructures científiques i assistencials, bons sistemes d'incentrus en
l'ámbit de Ia propietat industrial, el tractament tiscal i el finangament de
I'R+D, recursos humans i fbrmació d'alta qLralitat.

És evident que en aquest escenari és molt important potenciar la
col' laboració amb la universitat i altres centres públics d'investigació, per
intentar entre tots que l 'aportació espanyola en I+D es situi en el 2a/o del pIB.
amb una tendéncia a complir els compromisos de les cimeres cle Lisboa i
Barcelona en que la Unió Europea proposa que, per l,any 2010, es destini el
3Vo del PIB a les inversions cl 'R+D.

Malgrat els constants problelnes, el sector farmacéutic constitueix una iuea
de progrés que és característica i própia dels paisos industrialitzats, representa
un t ipus d ' indústr ia  que Espanya i  Cata lunya necessi ten i  que és
imprescindible, tal com ja comentava el Dr. Donatla, mantenir i potencrar,
principahr.rent pel que fa a la recerca innovaclora, ja que és un dels f'actors claus
del desenvolupament competitiu dels paisos i que al mateix temps representa
una responsabil itat social de I 'enrpresa.

Desitjant que aquestes expectatives es compleixin i que les empreses
catalanes i els seus col.laboradors aportin nous medicaments de projecció
lnternacion¿il, només em queda agrair la seva atenció i dono per acabacla la
lecturu t. l '  aquesr tl iscurs.

+8 49

BIBLIOGRAFIA

Berga, P.
. L'ética i l¿r innovaci<i en la recerc¿t de nous f)rnracs.
Disculs d'ingrés com ¿r Acaddmic corresponent a la Reial Académia de Farmicia de
Catalunya (Maig 2000)

Cemeli. I .
. La indúrstria Farmacéutica a Espanya: considelacions dintre la conjuntura actual i

pers¡rectives de fltur.
Discurs inaugural cul's 1998. Reial Académia de Farmicia de Catalunya.

Gresson S.
. Libro Verde de la innovación.
Comisión Europea ( 1995).

Esteve J.
. La industria f-armacéutica como impulsora de la l+D en el sector sanitario.
Administración Sanit¿iria I (1998).

Farmaindustria
. La industria farmacéutica en cilias (2002)

Fundación Salud Innovación Sociedad
. Los programas de tbmento de la investigación y el desarrollo tecnológico en la

industria famracéu1ica espaliola (2002).

Galdon C.
. Innovación y progreso en el industria farmacéutica.
Edicions Doce Calles ( 1996).

Gallardo J.
. Gestíón y toma de decisiones en la investigación de nuevos fármacos.
Discurs d'ingrés a la Reial Acadérnia de Farmicia de Barcelona (1992).

Giráldez A.
. Medicamentos de origen español
Discurs cl'ingrés cont a Acadéntic de número a la Real Academia de Farmacia del

Instituto de España.

Ley del N{edicamento
. Ley 2,5/1990 del 22-Xll-90 modit lcada por leyes posteriores.

Lobato P.
. La in<lustria farmacéutica en España tras la unificación del Mercado Europeo.

Farmaindustria, (monografia) I 997.

Martírez L.
. El medicament a Catalunya.
Suplement Diari Avui (2003).

Moore G.B.
. La sanidad en el tercer milenio. Cómo la revolución tecnológica está cambiando el

pulso de la sanidad.
Edicions Andersen Consultors ( 1997).

Price Waterhouse Coopers
. Pharnra 2005.
An Industrial Revolution in R&D.



Roussel Ph.A.
. Tercera generación de I+D.
Serie Mc Grau,. Hi l l  de Management (1991).
Soli J.
' La indústria f'armacdutica espanyola: estr.,ctura, estratégia i competitivitat
Centre d'economia industrial. Universitat de Barcelona (2000)
Ylla-Catalá M.
. EI medicament i la qualitat de vicla.
Discurs d' ingrés a la Reial Académia de Farrnicia de Barcelona (r9g4).

50 5 l

DISCURS DE CONTESTACTÓ

de l'Académic numerari
Molt Il.ltre. Dr. Jordi Gallardo Ballart



Excel.lentíssim Senyor President
Digníssimes autoritats
Molt Il.lustres Senyores i Senyors Académics
Senyores i Senyors

En primer lloc vull expl'essar el meu agraTment a la Reial Académia de
Farmácia de Catalunya per haver-me designat per a contestar el discurs
d'ingrés del Dr. Pere Berga Martí com Académic numerari, i manifestar la
satisfacció personal per fer-ho. degut a I'amistat i a les vivéncies personals que
durant  mol ls  unys hem compart i t .

Si aquests moments són importants pel Dr. Berga, pel que signifiquen de
reconeixement dels seus mérits científics i professionals, també ho són per a mi
ja que em permeten donar testimoni públic de l'encert de la seva designació
com a Académic numerari d'aquest Docta Corporació, i a la vegada em dona
la possibilitat de recordar satisfaccions personal derivades d'una amistat
nascuda i augmentada dins del mateix entorn professional, compartint
inquietuds i hores de treball durant gairebé 30 anys.

El Dr. Berga és home de temperament sdlid. enemic de la discussió estéril
i de l'enfrontament gratuit perd que no la defuig quan és necessária, sempre
perb amb un esperit constructiu i amb gran dosis de sentit comú.

Neix al carrer Sors del ban'i de Grácia de Barcelona, just al costat dels
Laboratoris Almirall, que serien a on posteriorment desenvoluparia la seva
tasca prof'essional. En el seu enton ja es respirava l'ambient del medicament,
ja que el seu pare era un expert en I'art de la formula magistral, que exercia en
una farmácia de l'esmentat bani, del que encara recordo alguns preparats

oficinals que havia elaborat per al meu pare.

Va estudiar al Col.legi La Salle i la seva formació universitária va tenir lloc

a la Facultat de Farmácia de la [Jniversitat de Barcelona, amb un excel'lent
aprofitament que el porta en primera instáncia al grau de llicenciat en Farmácia
i culmina amb la seva Tesi Doctoral, amb un tema d'indubtable interds
f'armacoldgic titulat 'Activitat antidopaminérgica de les ortopromides en el
Sistema Nerviós Central", que es va f'er rnereixedora de la máxima qualificació
"Cum Laude".

Aquest treball reflecteix el seu interés i dedicació cap a la farmacologia
experimental i la recerca de nous fdrmacs.

EI Dr. Berga també ha culsat el Master en "Gestió Empresarial per la
Indústria Farmacéutica i ¿rfins'', és Diplomat en lnfermeria per la Facultat de
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Medicina de B¿rrcelona i te el títol de ..Especialista en Farmácia Industrial i
Galénica".

A part d'ha'er treballat breument en l'ámbit hospitalari i cl'orrcina de
tarmácia, la seva trajectdria professional s'ha desenvolupat durant gairebé 30
anys dins de la indústria farm¿rcdutica nacional, concretament en els laboratons
Almirall.

va comengar en el Centre d'Investigació de I'esmentat laboratori com a
farmacbleg, incorporant-se a aque[ grup investigador que fou creat pel meu
pare Antonio callardo Carreras, gennen del que és avui un dels millors grups
de recerca del nostre país.

Paral'lelame't en aquella época va ampliar la seva formació académica amb
estades a diferents departaments de f'armacologia de varies universltats
angleses per tal d'assolir noves técniques d'experimentació i sistemes de treball
en el camp de la f'armacologia.

Encara recordo en les meves visites als laboratoris d'experimentació veure,l
treballar, gaudint tant fent cirurgia estereotáxica com preparant diferents proves
"in vitro" i funcionals, per tal d'investigar el mecanisme d'acció i ef.ecte
farmacoldgic de les noves molécules en estudi.

La seva professionalitat i preparació científica van fer que se li anessin
encomanant diferents cárrecs de responsabil itat en el departament de
Farmacologia, en la Divisió de cié'cies Bioldgiques, en Ia Direcció Técnica de
diferents laboratoris del grup i danerament com a Director de Gestió de
Recerca i Desenvolupament.

En I 'actualitat continua col.laborant, juntament amb la resta de
professionals d'Almirall. a assolir els objectius d'innovació científ ica
d'aquesta corlpanyia per tal de descobrir i dese'volupar nous fármacs cle
pro.¡ecció internacional.

Amb aquest esperit de treball en equip, i tal i com ens ha dit en el seu
discurs, ha participat en el descobriment de principis actius tan importants com
cleboprida, cinitaprida, piketoprofé.. armagat, ebastina i darreramenr
alrnotriptán, que han estat fármacs de gran utilitat i éxit terapéutic.

Aquesta dedicació professional intensa i continuacra ha estat projectada a
més a més a la ma.joria de les activitats professional lligacles amb ta in¿ústriu
farmacdutica, com son la universitat, l'Administració Sanitária i Industrial i les
socletats professionals.

Així doncs' el Dr' Bergano ha descuidat l 'aspecte social i des de l,any l9g2és membre de l'Associació Espa.yora cre Farmaceu,t., o"-r"1"¿irrn".';^".*
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est¿rt President de la Secció Catalana de l'esmentada Associació i Vice-
president de la seva Junta Nacional, intervenint en l'organització de cursos,
congressos, conferéncies, etc.

És Vocal d'lnclústria de la Junta del Col.legi de Farmacéutics de Barcelona
participant en la delénsa de la prof'essió i en la ditusió dels requisits i
coneixements necessaris per els farmacéutics que treballen en l 'entorn
industrial..

Des de l 'any 2003 és Vocal Nacion¿rl d'Indústria de la Junta del Conselo
General de Colegios de Farmacéuticos.

No s'ha d'oblidar que el Dr. Belga, sempre que les seves obligacions
laborals li permetien s'ha abocat en transmetre els seus coneixements i
experiéncies a les noves generacions de farmacéutics, parricipant com a docent
a un nombre important de cursos, masters. etc... tal i com ho demostra la seva
recent participació en la posada en marxa del títol de "Espe'cialista en Farmácia
lndustrial i Galénica" que per primera vegada s'estd impartint a la Facultat de
Farrnácia de la Universitat de Barcelona.

També mereixen un especial esment les seves nombroses publicacions

relacionades principalment en el carnp de 1a farmacologia i l 'entorn
empresarial i industrial de la farmicia. així com la seva participació com a

membre del Consell de Redacció de varies publicacions científ iques i del

Consell d'Estudis de diferents cursos relacionats amb l'entorn de la Farmácia

Industrial.

Fent referéncia al seu discurs és evident que Ia indústria farmacéutica

catalana ha estat i és trn motor molt important en el teixit industrial del nostre

país i cal reconéixer que el nombre important de nous f)rmacs sorgits d'una

investigació prbpia són el fruit de I'actitud i treball de qualificats científics i

d'unes llavors plantades fa uns quants anys per empresaris catalans que

confiaven en la recerca com a garantia de futur, aportant recursos, estratégia,

tecnologia, etc..., incorporant al mateix temps els criteris reguladors

internacionals com a conseqüéncia de la nostra integració a la Unió Europea.

Esperem que els éxits terapéutics amb projecció internacional sorgits dels

laboratoris catalans tinguin continuitat amb un nou entorn polític que

garanteixi un marc estable a mig i llarg termini, necessari per a planificar i

invertir en projectes d'R+D, que com sabem són molt llargs i costosos.

Creien.r que en aquesta tasca les Administracions Púrbliques també jugtten

un paper molt important, ajudant a les empreses a potertciar la seva innovació

i creativitat mitjangant una bona política científica, una millora dels incentius
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econdnrics i fiscals facilitant al mateix temps una dptima aproximació entre la
Universitat i la E,mpresa. per tal d'establir sinérgies necessiries per a ambdues
parts.

Aquesta Reial Académia de Farmácia de Catalunya, amb I'in_erés de
I'll.lustre Dr. Pere Berga Martí com a Acadérnic de la mateixa, rendeix un
homenatge a un f-armacéutic que estima la seva prof'essió, i tal i com ens deia
en el seu discurs d'ingrés com Académic corresponent, creu amb l 'ética i
confia en la innovació, en el difícil camí de la recerca de nous fármacs.

Estic convenqut que el nou Académic aportará a la Reial Académia de
Catalunya els seus coneixements i la seva prof'essionalitat i només em cal
demanar a I'Excel.lentíssim Sr. President que el nou Académic numerari.
d'acord amb el que estableixen els estatuts d'aquesta Reial Académica. rebi de
manera solemne la Medalla i el Títol que I'acrediteu colr a tal.

Moltes grácies.
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