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

1. PRBAMBUL

Voldria en primer lloc agrair I'amabilitat de la Junta General de la
Reial Académia de Farmácia de Catalunya per la meva elecció com a
académic numerari, adscrit a la Secció Primera de Ciéncies Físiques,
Químiques i Geológiques, a proposta dels doctors Jaume Bech, Oriol
Valls, Ramon Salazar i  la doctora Assumpció Alsina.

La medalla número 9. que se m'ha assignat, pertanyia al Molt
Il.lustre Académic Doctor Isidre Bultó i Blajot.l cofundador de la secció
de Barcelona de la Reial Académia de Farmácia de Madrid, que el 9 de
febrer de 1956 va convertir-se en la Reial Académia de Farmácia de
Barcelona.2

El doctor Bultó, farmacéutic per la Facultat de Farmácia i químic
per l'Institut Químic de Sarriá, va dedicar la seva vida a la recerca i el
desenvolupament industrial de nous medicaments i va participar en
I 'ordenació del sector farmacdutic espanyol per mit já de diverses
associacions que conduíren f inalment a I 'organització sectorial
Farmaindustria.

Isidre Bultó i Blajot va fer el seu discurs d'ingrés en la Reial Académia de Farmácia el 8 de
juny de 1958. Morí el 24 d'abri l  de 1998 co¡n a acadümic numerari emérit .
Els l6 membres que \/an constituir la prin-rera secció fbren Domenats primers académics
numeraris, amb antiguitat del 2 de desembre de 1955 (Estatuts aprovats pel Ministeri
d'Educació Nacional).



2. INTRODUCCIÓ

Voldria iniciar la meva intervenció amb un conjunt de reflexions
personals que poden aclarir el que será el meu discurs d'ingrés a la Reial
Académia de Farmácia de catalunya. Abans, peró, voldria agrair al Molt
Il'lustre Dr. Josep Boatella la seva gentilesa per haver acceptat contestar
el discurs, com també pel f'et d'haver-me ajudat, des de fa molt temps, a
condixer Ia Facultat de Farmácia.

Fins al darer moment vaig tenir la sensació que no era adequat
que ingressés a I'Académia, ja que la meva situació després de set anys
com a vicerector de Recerca de la universitat de Barcelona no rn'havia
permés la incorporació a les funcions habituals de docéncia i recerca.
Sempre havia tingut la sensació que, si es produia aquesta situació,
parlaria des de la meva experiéncia en la recerca i explicaria com havia
canviat la situació des del curs que. per la il.luminació d'uns polítics del
Ministeri d'Educació de I'Estat central. no vam tenir classes el primer
trimestre del meu darrer any com a estudiant de la Facultat de euímica
de la Universitat de Barcelona.

Hauria explicat que per aprofitar aquelrs tres mesos a Barcelona.
perqué sóc de Manresa i tenia una habitació pagada en una residéncia
d'estudiants de Barcelona, vaig demanar al Departament de euímica
orgdnica de la Facultat de Química si m'acceptaven com a alumne intern
per miliorar les habilitats experimentals de treball en el laboratori.

Hauria explicat com, ja aleshores. tenia la certesa d'estar en un
moment de canvi important. L'entorn de la recerca que es feia estava
relacionat amb la síntesi d'análegs de la morfina cofir a nous analgésics.
Parlávem de la família dels benzomorfans com d'alguna cosa familiar i
jo tenia una part de feina d'una de les tesis que es duien a terme. Era un
moment en qué en l'ámbit docent el protagonisme del doctor Ricardo
Granados era fonamental per fer-nos agradar la química orgánica i per
obrir-nos 1a vocació d'ensenyar amb voluntat didáctica. L'aprenentatge
del métode científic i la metodologia de treball experimentaiem va arri-
bar de la mh del doctor Joan Bosch, que seria el meu mestre en el camp

ó

docent, de recerca i cle gestió universitária. Avui podria simplificar si dic

que he dedicat un terE dels anys que he passat a la Universitat de Barce-

Itna a cada un dels tres ámbits: la docéncia, la recerca i la gestió,

cronológicament, amb una dedicació en aquest ordre'

Hauria explicat que em vaig incorporar a la Facultat de Farmácia

en un moment de grans canvis en els continguts académics, perqué el

doctor Granados va introduir una nova visió dels medicaments a travéS

de la seva visió personal de la química farmacéutica' La seva salut tan

delicada em va permetre la participació en la impartició de classes de

teoria, és a dir, de classes magisfrals davant unes aules multitudinhries.

Hauria d'haver explicat els primers treballs dirigits pel doctor Bosch

i publicats en revistes internacionals (primer, al Journal Heterocyclic

ihemrstry¡. Fins aleshores, I'excel.lbncia a casa nostra no passava de

publicar als Anales de Química. Recordaria com la introducció de les

tbcniques espectroscÓpiques. principalment les de masses i I'RMN, ens

feien entrar en un mjn metodolÓgic estructural fascinant, del qual ja

mai més n'he pogut sortir i que m'ha permés tenir moltes col'laboracions

amb grups de diverses áreei. Tinc molt present el suport dels Drs. José

ElguJro i Rosa Claramunt en el registre i les primeres explicacions

inierpretatives sobre I'RMN de carboni-13 des de Montpeller, en un

moment en qud no disposávem de les tecnologies adients'

Era també una bpoca que ens va portar'  en el marc d'una

col.laboració amb unu .Ápr.ra iarmac¿utica. a valorar la patentabilitat i

a  fer  patents  de to ts  á ls  productes abans de fer - los públ ics.

Desgraciadament, durant vint anys la universitat espanyola no ha valorat

aquest aspecte de ftansferéncia clel coneixemenr i el meu cas, que no ha

.rtut ,up excepció, 
" i  

uu incl inar cap a la publicació en revistes

internacionals pensant en la importáncia i l'índex d'impacte que tenen'

Seguramenthauriapresentatunresllmdelstreballs,enelmarcd'una
idea d,equip de recerca plt.n, i d'un bon nivell científic, dirigits pel doc-

tor Bosch, que ens va portar cap a un ámbit molt actiu aleshores, com era

el descobriment de nou., molécules farmacolÓgicament actives derivades



d'alcaloides. El centre de gravetat en la recerca farmacéutica derivada de
la introducció, com a fármacs, de productes naturals procedents de plan-
tes ens va venir de Gif-sur-Yvette. de l'Institut de Chimie des Substances
Naturelles del Centre National de la Recherche Scientifique (ICSN-CNRS),

dirigit pel prof'essor H. P. Husson. Va ser el meu lloc de formació
postdoctoral, en un moment en qué I'activitat era extraordinária, ja que
estaven en la lluita per la patent del taxol, que va donar, finalment, una
fbnt económica important al CNRS pel pagamenf de royalties.

Hauria explicat. tot seguit. com, en el marc de I'estudi dels alcaloides
indólics. vaig quedar fascinat per un dels sistemes heterocíclics nitrogenats
rrrés abundant en els fármacs de síntesi anomenat piperidina. Aquesta
f'ascinació em va fer redactar el llibre Piperidine, publicat per Elsevier
I'any 1991, en col.laboració amb el doctor Ernest Giralt i la doctora Anna
Diez, que ha estat la principal col.laboradora durant tots aquests anys.3

Igualment, hauria d'haver explicat que durant molt de temps la
conferéncia que ern va obrir alguns auditoris científics estrangers va
anar lligada a I'estudi de la síntesi. la reactivitat i les aplicacions de les
4-piperidones. una piperidina funcionalitzada en el carboni-4 amb un
grup carbonil.

Finalment, hauria arribat a explicar com l'evolució natural de les
4-piperidones, a través de I'estudi de 3-amino-4-piperidones i 3-amino-
2-piperidones. ens obriria el camí cap a un nou camp científic, lligat a la
preparació d'análegs restringits de péptids per la incorporació de la ca-
dena d'aminoácids en I'estructura cíclica de la piperidona.

De fet, tot el camí que he reconegut en l'ámbit de la síntesi orgánica
ha estat explicat i reunit recenrment en un treball de revisió publicat a la
nova revista de I'Institut d'Estudis Catalans, Contributions to Science.a

Rustnrt-lA, M. et al. Pi¡teridine. Structure, Preparatiort, Reactivi^,, and Stntltetit.Applittttions
oJ Piperidine and ít,s Deriva¡¿yes. Amste¡dam: Elsevie¡. 1991.
<Piperidones: fronl Alkaloids to Pseudopeptides>. A: Contriburions fo s<:ience.2002, núm.
2. plg. ó3-83.

En lloc ¿e tot aixÓ, avui parlaré d'allb que he estat fent durant els

darrers vuit anys, que consisteix a millorar el nivell de la gestió i la

política científica a la Universitat de Barcelona i a augmentar-ne el

ieconeixement de la qualitat i la importáncia en l'ámbit social. Parlaré,

també, de la preocupació que tinc pel futur dels ensenyaments adscrits a

la Facultat de Farmircia en el nou marc europeu, encaminat a la

construcció d'un espai comú en l'ámbit de l'ensenyament superior.

3. OBJECTIUS DE LA
FARMACüUTTCT

RECERCA PUBLICA

La meva preocupació per la recerca a la Universitat de Barcelona

es concreta, avui, en la recerca en el camp farmacéutic i, més espe-

cialment, en el paper de 1a transferéncia de la recerca a la Facultat de

Farmácia.

Sobre to t ,empreocupendospun ts :enp r imer l l oc 'e l f e tqueuna
de les máximes prioritats dels governs sigui, per als prdxims vint anys'

un espai nou en el qual la salut ha de ser el centre d'atenció i, per tant, la

......u farmacdutica hi ha de tenir un paper important. Aquest espai

nou. amb unes interrelacions fortes, ha estat explicat fa poc en un

document publicat per la National science Foundation on es mostra

clarament que cal .,nu p..pu.ació per a un nou període en qué els

protagonist"i ..run la biotecnologia i labiomedicina, les nanotecnologies

inunobio"nginyeria), les tecnologies de la informació i les ciéncies del

coneixement.5

En segon lloc, els canvis estructurals qlle operen a Furopa fan que

el nou marc científic estigui relacionat amb la nova idea de I'Espai

Europet tdeRecerca,quetambéincorporacanvis ipr ior i tzaentorns
d' activitat científica.

T * * , n * , . . n * " * . f o r I n p r o v i n g H u m a n P e r f b r m a n c e > . M . C . R o c o i W

Bainbriclge,-Ect., National Science Founclation' Arlington' Virginia' 2002'
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El que més em preocupa és que hi ha un moviment a Europa que
es dirigeix cap a la promoció dels canvis estructurals i dels objec,im p",
preparar-se millor per a aquest nou entorn (un espai únic europeu de
quinze pai'sos que s'ampliará fins a25, en el marc de la globalització),
i que a casa nostra no estem f-ent els canvis culturals necessaris per adap-
tar-nos.

La prirnera preocupació de la comissió Europea estava lligada a
I'anomenada paratloxct europea, que ens diu que tenim un bon nivell de
ciéncia (l'aportació espanyora és del 2,5 vc de la producció total) i un
bon nivel l  d' impacte d'aquesta ciéncia, perb que la transformació
d'aquests coneixements i tecnorogies en aplicacions que aportin una
innovació tecnológica més gran és molt petita. Aixd éns porra a una
pdrdua de cornpetitivitat económica en relació amb els EUA i el Japó.

La  conc rec ió  d 'aques ta  pa radoxa  en  r ' ámb i t  de  ra  nos t ra
universitat es pot deduir dels indicadors publicats recentment per la
comissió Europea a 3rd Edition of the European Report on science
and rechnologv Indicators 2003, que indiquen que la uB estd situada
en la onzena posició entre les quinze universitais més productives de
cada país europeu, segons er nombre de pubricacions científiques (9.67g
treballs) en el períod e 1993-1997 . rguarment, conserva aquesta posició
com a universitat espanyola capdavantera en citacions (33.705 regis_
tres) dels seus treballs científics (amb exclusió de les autocitacions)
durant el període 1993-1999. D'altra banda, la nostra universirar no
apareix en la l l ista d'universitats amb una recerca de més impacte i
amb una transferéncia de tecnologia més efectiva mesurada en termes
de patents, l l icéncies o acords (know_how)."

D'aquesta observació es dedueix que res universitats, que a Espanya
lyen a terme la majoria de ra recercu, ñun de dedicar més esfbrgos a la
difusió del coneixement i  a establir uns resultats més bons en ra
transferéncia de tecnolosia.

6 La universitat Autdnoma de Madrid apareix en la posició l3 en el llistat d'unrversitars ambmés impacte científic i tecnológic com a primera unrversitat espanyola.
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A casa nostra aixd significa que, a més de definir com a mtsstÓ
I'ensenyament per formar titulats bons i la recerca per generar nous
coneixements, hauríem d'establir un tercer nivell que ens concretés el
grau d'implicació en la innovació, a través de la transferéncia.

En el camp de la recerca farmacbutica, el procés d'innovació és,
segurament, el que més pot explicar el model lineal de la transformació

dels coneixements multidisciplinaris d'R+D en innovació de productes

o de procés, en I'obtenció de medicaments nous o en la millora dels que
ja hi ha.

Juntament amb la meva preocupació per la debil i tat de la

t ransferéncia,  per  la  poca inc idéncia dels  pro jectes de recerca

subcontractada pel sector farmacéutic. pel baix nombre de patents o

llicéncies i acords de secret de know'-ltotl,, s'observa una pbrdua de

presdncia de la Facultat en les noves árees de futur de I 'empresa

farmacbutica. La terápia génica, la protebmica, la bioinformática, les

noves técniques de disseny i síntesi basades en high throughpttt screening

(HTS) i la química combinatdria per establir llibreries de productes, són

algunes de les árees que estan allunyades de la recerca de la Facultat de

Farmácia.

L'estructura de la recerca lligada a les empreses farmacéutiques

catalanes i el paper del sector de la química fina han estat analitzats per

Joaquim Solá, que ha fet constar que la relació entre la trniversitat i

1'empresa, entre la Facultat i el sector farmacéutic,7 podria millorar si es

considerés que els costos creixents de I'R+D de les noves tecnologies

(proteómica, transcriptÓmica, química combinatbria) condueixen a una

externalització o subcontfactació més gran, a un paper de les petites

empreses d'alt valor tecnológic (spin-off o start-up) més gran, i a una

utilització de fórmules mixtes també més gran entre el sector públic i el

sector privat.

7 SolA, J. <La indústria farmacéutica espanyola: estructura, estratégies i competitivitat"' A:

Docunrcnts tl'Ecoru¡mia Industrial. Barcelona: Centre d'Economia Industrial (UAB), 2000,

n ú m .  1 1 .
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No ens hauria d'estranyar que paisos com ara FranEa, Alemanya i
eJ Regne unit hagin anaritzafer paper de ra relació entre .r ,"",o, púbric
(les universitats i els centres de recerca) i el privat com a factor crau en
el camp de l¿r indúsrria farmacéutica i ra biotecnordsica.s

4.  LA CONSTRUCCTÓ N'UN ESPAI EUROPEU
COMÚ EN L'AMBIT DE L'ENSENYAMENT SUPE-
RIOR

Mai com fins ara havíem tingut un reconeixement tan explícit deI'educació, en general. i de l'educació superior, en particular, com a f-ac_tor cabdal per al desenvorupament sociar i econdmici,un país. Tanmateix,
els canvis produi'ts a escala social i en el marc de la giobalització ensdeterminen a repensar el nostre paper com a universitat.

Ens trobem en un moment important amb referéncia als canvisque la universitat ha de fer en els prdxims mesos per cor.locar_se en Iadirecció de la convergéncia 
"r.opÁu. 

La construcció d,una Europa derconeixement ens planteja,e també en er camp de |educació superior.noves estratdgies que han estat inicialment descrites com la Declaració
de Bolonya. lo '  t l

;L;y.* 
Sciences in France_2''1. Where Creativity Meets Business>, Ernsr&young, parís,

b) s' w. MonnrsoN, G. T. Gr'v¡¡rxErrr, Biotech 99, Bridging the Gap. Ernst and young,s r3rr,Biothecnology Industry,. Annual Report. 2000.
c) 

"High-Performing srraregrc Alliances in pharmaceutrcar, Biotechnorogy and MedicalDevice and Diagnostic Industries>, priceWaterhouseCoopers, 
1999.¿/) Biotechnology Clusrers. Report of Lord Sainsbury, Minister fbr Science (UK), 1999. (e)Eurasanté. Entreprendre et réussir. Biotechnologies et Santé. Les études Eu¡asanté 2001.Iwww.eurasante.coml.

..;Tll:]la 
Europea. <The rote of the universities in rhe Europe of knowledge>, COM(2003)

E l  mes de juny  de  1999 v in t - i -nou pa isos  europeur  varen  s ignar  a  Boronya una decrarac iós.bre la necessitat cle desenr,olup¿u'abans ae zoro un procés de convergéncia en l ,ámbit de

I 1

Els ensenyaments relacionats amb la Facultat de Farmácia hauran

d'acoblar-se en aquesta nova concepció de I 'ensenyament superior i

produi ran uns for ts  canvis  conceptuals  en to ts  nosal t res com a

professors.

La Declaració de Bolonya recomana una série d'actuacions que

han de ser la base de I'espai comú, entre les quals trobem la promoció de

la mobilitat en tots els ámbits, la cooperació europea per desenvolupar

criteris i mbtodes comparables, I'adopció d'un sistema fácilment llegible

i comparable de titulacions que faciliti la mobilitat i af'avoreixi I'ocupació

en el mercat europeu (suplement europeu al títol),1'adopció d'un siste-

ma basat en dos nivells principals d'estudis pregrau (bachelor) i postgrau

(master),i I'establiment d'un sistema comú de compatibtl\¡zació del crédit

sobre la base de I'ECTS (Europertn Credit Tran.sfer St'stem).

Les reformes hauran d'anar sotmeses a sistemes d'avaluació fia-

bles i  contrastables que condueixin a processos d'acreditació dels

diferents estudis. A més a més, els estudis corresponents al primer títol

superior o títol de grau ha de tenir un valor especial en el món laboral i

ha de capacitar I'estudiant per a la incorporació en el mercat de treball.

Paral.lelament, s'haurá de definir el doctorat com a tercer títol. Finament,

cal no oblidar el paper de les facultats en la formació al llarg de tota la

vida.

La implantació del nou espai europeu d'ensenyament superior en

l'ámbit dels estudis de Farmácia no será fdcil si tenim present les

directives 851432 i 433!CEE del Consell en relació amb les condicions

de qualificació professional,les directrius de formació professional (FP2)

i les especialitzacions.

l,ensenyament superior que donés una harmonització (no pas homogeneització) entre els

sistemes exrstents per tal de facilitar ]a lliure circulació de persones en el mercat europeu del

treball.
ll oDeclaración de Bologna: Adaptación del sistema universitario español ¿t sus directrrces>'

accesible a: www.cme.org/apadsisuniv.htm.
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5.  LA TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENTS I
TECNOLOGIA: ESTRUCTURES I INSTRUMENTS

La Comissió Europea ha f'et constar en diversos documents, peró
segurament d'una manera clara al Consell  Europeu de Lisboa,12 la
importdncia del coneixement en la nova economia. A més, ha remarcat
la importáncia de I 'ef icácia en els processos de transferéncia de
coneixements i tecnologia generats en els centres públics de recerca i en
les universitats, especialment importants en ámbits prioritaris com ara
la investigació farmacéutica, la biomedicina i la biotecnologia.

Un dels moments clau per entendre la utilització de la transferéncia
de coneixements perpart de les universitats sorgeix clarament l'any 1980,
a l s  EUA,  com una  necess i ta t  d ' acce le ra r  l a  t rans fo rmac ió  de
coneixements nous en aplicacions de mercat i en progrés econdmic.l3
Així. la 1lei d'stevenson-wydler i la de Bayh-Dole posen les bases legals
de la nova iniciativa de les universitats amb la finalitat d'establir aliances,
contractes i acords de comercialització de transferéncia entre els dos
agents, la universitat i I'empresa.

Igualment, s'evidenciava el gran potencial científic i tecnológic en
infraestructures científiques, d'un alt cost econbmic, que no estaven
convenientment rendibilitzades. En l'ámbit estatal, hi va haver un fort canvi
en el marc de I'LRU i I'article ii que ha estat incorporat a la nova Llei
orgánica universitiria (Lou), en I'article 83, en el qual es fa referéncia a
la contractació en el marc de la transferbncia de coneixements i tecnolosia.

El procés de transferéncia entre la universitat i I'empresa cal
entendre'l com un procés dinámic que requereix, en primer lloc, una
forta implicació de tres agents: els generadors de coneixements (les

1 l

Comunicació de la Comissió Europea, "La innovació en una economia del coneixement,
coM(2000)567 final. <Towards a European Research Areu, coM(2000)6 i <Frrsr repport
on progress towa¡d the European Research Area> SEC(2001)465.
A. B¡ssnNNrNr, <Knowledge, Technology and Economic Growth: recent evidences tiom
OECD countries". ECO/WKP 2000, 32, OECD Economics Deparrmenr.
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universitats i els centres de recerca), els transformadors dels coneixements
(|es empreses, la indústria) i les administracions (l' autonómica, I' estatal

i I'europea). Aquesta inter¿rcció s'ha descrit i estudiat a bastament amb

el rrom de triple lrcli.r.

En segon lloc, s'ha de considerar que per facilitar les relacions

entre la universitat i I'empresa, principalment amb les PIME, ens cal un

entom favorable, una membrana de transf'erdncia. que tingui estfuctures

i instruments que facilitin el pas del coneixement d'un agent a I'altre

d'una manera eficag i eficient.

Entre les estructures, les ttniversitats han desenvolupat les oficines

de transferéncia dels resultats de la recerca (OTRIS) i, en el cas de la

nostra Universitat, la Fundació Bosch i Gimpera, amb el Centre d'lnnova-

ció. Altres estructures clássiques són els centres tecnolÓgics (propers a

l'entorn privat i molt arrelats al País Basc), els instituts de recerca o

tecnoldgics (lligats a 1'entorn públic. rnolt importants al País Valenciá),

els parcs tecnolbgics (com ara el Parc TecnolÓgic del Vallés).

Actualment, perb, s'han introduit amb fbrqa altres estructtlres com

ara els centres de patents o els centres de valorttzació de la propietat

industrial i intel.lectual, les incubadores d'empreses de base tecnolÓgica

procedents d'irmbits universitaris (spin-rffi, i els parcs científics.

Aquestes estructLlres noves han tingut un paper fonaurental en el

desenvolupament de les noves tecnologies, entre les quals hi ha la

investigació farmacéutica. En aquest pllnt cal que ens preguntem si com

a Facultat de Farlnácia hctl l  prestat atenció a aquL'sts canvis-. la qtre ens

poden conduir a una nova demanda social en l'irmbit de les sortides

professionals del futur alumnat, així com una modificació de la deman-

da del sector f armacéutic cap a altres indrets. Cal considerar si no caldria

recllperar un paper més actiu i present en els processos que s'estan

produint de consolidació d'aquestes estructures.

Avui s'observen nous moviments d'estructuració de la transferbncia

de tecnologia i coneixement en entorns d'ordre superior. Són transfor-
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macions dels clústers industrials clássics en un model regional de
desenvolupament nou (área regional d'innovació). Aquestes árees es
poden def in i r  com a est ructures v i r tua ls  de t ransferéncia o zones
geográfiques d'alta concentració d'activitats innovadores. d'entorns
industri¿rls, de centres d'excel.léncia científica, tecnológica o assistencial,
a prop d'un campus universitari. La imatge de desenvolupament econó-
mic, juntament amb la introducció d'instruments dinamitzadors (incentius
fiscals, subvencions, etc.), comporta que aquestes árees es presentin com
a llocs atractius per a la localització de noves empreses, per a I'arribada
de capital de risc i per atreure investigadors, joves o séniors, d,alt nivell.

Instruments dinamitzadors de la lran.sferéncia de tecnologia

Per dur a terme el procés de transferéncia de tecnologia des de la
universitat f ins a I 'empresa, les estructures d' intermediació no són
suficients, perqué requereixen uns instruments que dinamitzin i facilitin
aquesta transferéncia.

a) Entre els instruments més emprats per les universitats hi ha els
contractes de serveis, d'assessorament i  de recerca. Aquests.
generalment, els gestionen les orRIS, com a estructures principals
d ' in termediac ió.  Les patents  i  les l l icénc ies de patents  són
instruments gestionats pels centres de patents o per les mateixes
orRIS. En altres pai 'sos es procura incorporar aquest instrument
en un marc més -elobal anomenat centre de valorització,ta que és
el centre encarregat de donar valor a la recerca duta a terme als
departaments universitaris i centres de recerca. Incorpora I'activitat
de protecció de la propietat intel.lectual i la comercialització
d'R+D. És també I'oficina que vigila els drets del prof'essorat,
I'alumnat i els técnics. així com de la mateixa institució en relació
amb la propietat intel.lectual.

'" Cal destacar les activitats de les societats de valorització del euébec (Canadá) sobre la
transf 'eréncia de tecnologia: Société de Valorisation des Applications de la Recherche
(SovAR); centre Québécois de Valorisarion des Biotechnállgies (cevB); Innovarech
Québec i  Valorisation Recherche euébec (VCR).
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b) Un segon grup d'instruments de transferéncia consisteix en la
mobilitat del personal (els científics i els tbcnics) des dels centres
de generació de coneixements fins als sectors productius. En aquest
sentit, la incorporació de doctors i tecnblegs i la incorporació tem-
poral de professorat en empreses. són dues modalitats en qué el
pas de coneixement es duu a terme d'una manera indirecta per
mitjá del saber fer de les persones.

Un tercer entorn de transferéncia es basa en els instruments
relacionats amb la utilització per part de I'empresa dels importants
serveis cientificotecnológics de les universitats, els quals han
millorat molt la gestió comercial externa i són competitius pel
que fa a la prestació de serveis i a la qualitat. Seguint el model
francés, la incorporació de plataformes tecnoldgiques de darrera
generació en el camp de la recerca farmacéutica ha proporcionat

més disponibi l i tat tecnoldgica per a les empreses catalanes,
principalment les PIME, que les ajuda a ser més competitives tot

i  els desavantatges de la grandária. En aquest sentit .  tenim les
plataformes de gendmica, transcriptÓmica. proteómica. estruc-

tura d'RMN i de raigs X. química combinatória, nanobiotecno-

logies, etc.

Un dels instruments més estudiats es refereix als que utilitza

I'Administració i que afecten d'una manera especial la transferéncia

entre la universitat i I'empresa, entre els quals hi ha els instruments

legislatius, els incentius fiscals i les subvencions. Dos exemples

de  com po t  mod i f i ca r  l a  s i t uac ió  una  bona  ac tuac ió  de

I'Administració els tenim en I'drea de Munic, a I'estat de Baviera,

on amb pocs anys (1999-2002) han convertit la zona en un dels

punts més actius en biotecnologia; i a Laval (Biotech City) al

Quebec, en relació amb el desenvolupament tecnológic.

Entre els instruments de més actualitat hi ha la creació d'empreses

de base tecnolbgica (EBT) procedents d'institucions públiques.

principalment de les universitats. Així, les spin-offsón un dels punts

d ' a tenc ió  de  l es  un i ve rs i t a t s  mcs  ac t i ves  en  rece rca  i

c )

d)

e)
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desenvolupament. El fet que la majoria d'aquestes noves Detites
empreses procedeixin dels dos sectors. el de les noves tecnologies
de la infbmació i comunic¿rció (TIC) i el de les empreses lligades a
I'activitat farmacéutica. als sectors agroalimentaris i a la biotec-
nologia, en indica que. tot i que quantitativament solen ser poc
representatius en relació amb I'activitat universitária, cal prestar-hi
atenció. En prirner lloc, pel f-et que la transf-eréncia de tecnologia és
directa sobre l'economia del coneixement i, en segon [oc, pel f'et
que s'actua sobre una nova sortida professional dels titulats i doctors,
especia lment  de Farmlc ia.  AqLlests  inst ruments han d 'anar
acompanyats d'accions proactives com ara: l) crear, a I'entorn de
les facultats, una cultura emprenedora, oberta i innovadora; 2) com-
plementar la fbrnració dels titulats cap a entonrs de gestió empresa-
rial t'armacéutica; 3) programes d'incentivació d'idees mitjanganr
concursos i premis a estudiants, becaris i postcloctorands per facili-
tar el pas de l¿i idea al projecte d'empresa; 4) oferir entorns on
ernpresaris del sector f'arr-nacéutic actuin corn a ángels inversors (órr-
si,ess angeI'1, i 5.¡ f'acilitar mecanismes d'acompanyament d'aquests
emprenedors a través dels centres d'innovació i de bioincubadores.

6. MODELS EUROPEUS DE TRANSFERENCIA:
XARXES I  ALIANCES EN EL CAMP DE LA
RECERCA FARMACüUTTCA

un del eixos inrportants del document sobre el VI programa marc
correspon ¿l la creació de I'Espai Europeu de Recerca (ERA). Els tres
-elarrs instrument-s utilitzat.s per rnillorar la integració de la recerca a
Europa són les xarxes d'excel.ldncia, ers projectes integrats i la partici-
pació de la uE en els programes de recerca dels estats membres.

L'ob.iectiu principal de les xarxes cl'excel.léncia és el de reforEar
la  qual i ta t  de la  recerca europea mi t janEant  la  in tegrac ió de les
potencialitats de cada regió europea en camps prioritaris. Entre els camps

l t t

de primera importáncia hi ha la biomedicina i, com a dominis preferents,
els de genbmica i biotecnologia per a la salut, les nanotecnologies i la
se_suretat alimentária i els riscos per a la salut.

El principi utilitzat per alavorir la competitivitat en cada sector
per mit já de la concentració cle potencial i tats és el de I 'associació
d'entitats de recerca per a l'execució de programes comuns d'activitats.
La creació i el funcionament d'aquestes xarxes haurá de desernbocar en
vertaders centres virtuals d'excel.ldncia en I'ámbit europeu que siguin
competitius en relació amb centres homblegs dels EUA o el Japó.

Les part icipacions dels dif-erents agents, coordinadament, en
col ' laboracions entre les universitats, els centres d' investigació, els cen-
tres d'innovació i tecnologia. els centres tecnológics i les empreses.
const i tu i ran una de les caracter ís t iques d 'aquests centres.  Peró,
específicament, s'hi hauran d'incorporar les PIME.

D'aquesta manera es complirá un dels principis del Programa marc
2002-2006. com és I 'estimulació de I 'economia del coneixement
mitjanEant la participació de les PIME d'¿rlta tecnologia a les ¿rctivitats
d' investigació i innovació cooperatives.

Una de les árees que es consideren prioritáries en l'ámbit de la UE
correspon a l')rrea de salut i alimentaciól en concret, cal prestar atenció
als  ámbi ts  de la  invest isac ió farmacéut ica,  la  b iomedic ina i  la
biotecnologia.ls

La proximitat de I'entrada en vigor del nou Espai Er"rropeu de
Recerca amb la convocatória. a través del VI Programa marc, dels nous

I 5 S'han seleccionat, en el V I Programa rnarc 2002-2006, els camps prioritaris següents lligats

a la biomedicina: a) gendrnica i  biotecnología apl icades a la salut. Coneixements lbnamentuls
i instruments en genómica f i¡ncional (plotebmica i  expressió de gens. genómica estructural '
genética de poblacions. bioinfbrni¿it ic¿t);  ó) apl icacions de la genómica a la medicina: catrcer.

malalt ies neurodegeneratives, cardiovasculars, resistdncia als trtedicaments, n,, 'urociéncies.

envel l iment, malalt ies inf 'eccioses (sida, paludisme. tuberculosi):  c) nanobiociéncies;d) salut

i  al imentació.
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tipus de macroprojectes ens obliga a analifzar quin és el nivell de
competitivitat de la recerca a Espanya. en general, i a Catalunya, en
particular: quants centres de recerca pública o empresarial es poden con-
siderar d'excel.léncia en termes de nombre de persones dedicades a
I'R+D; quina és la tipologia de les plataformes tecnoldgiques associades;
quines dinensions tenen les instal.lacions del centre; quina productivitat
científica i económica es fa, quina despesa es dedica a l'R+D. entre
altres indicadors. És cert que no tenim una definició clara de centre
d'ercel.léttcia ni de xarxa virtual d'exc'el.léncra.l6 peró la revisió del
que estan fent els paisos europells més competitius en recerca i innovació
tecnológica ens pot ser d'ut i l i tat.

Una bona part dels paisos europeus han apostat per establir
estructures de coordinació del potencial que hi hagi en una á¡ea geográfica
determinada. En molts casos, s'agrupen estructures públiques i privades
amb la voluntat de tenir una massa crítica adequada i es busca identifi-
car el potencial científic i innovador en una área productiva en una ciutat
o en Lrn ámbit territorial. Es busca, d'alguna manera, tenir un paper en
I'Europa de I'espai de recerca únic i actuar de reclam per a una inversió
més gran i mantenir el caricter competitiu i innovador del sector a la
regió.

Caf diferenciar entre una gran drea innovadora especialitTada en
un sector determinat; un parc cientíJic i tecnológic, lligat a un entorn
universitari d'alta qualitat o a un centre de recerca pública d'excel.ldncia.
i una xarxa de pols o entorns d'innovació que es caracteritzen perqué
agrupen, en l 'ámbit mult iregional, zones d'alt valor innovador que
adquireixen a través de la coordinació, entre la iniciativa pública i la

'" El clocument Posit'ión es¡tañokt rcspecto a la ComuniL'ttción tle la Coni.sión sobre el Espu-
cio Europeo de ltnestigttciri¡? expressa la necessitat de millorar I'est¡uctura d'investigació
europea a través dels cent¡es d'excel. léncia (CE), que s'haurien de convert i¡  en elements
cabdals de les polítiques dels propers rnesos. L'infbrme es decanta pel concepte de CE cap a
<grups de recerca d'alta qualitat> clarament orientats cap a temes prioritaris iamb massa
crítica suficient. El concepte de coordinació r'ir¡¿r¿r1. diu el document, té més sentit avui
gricies a I'estat de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació i al desplegament
de xa¡xes d'alta velocitat.
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privada, un valor afegit de massa crítica i pes específic (en tenim un

exemple amb els Génopoles a Franqa).17

En el primer cas, es concentren en una área geográfica extensa, a

través d' interessos sinérgics i  en el marc de polít iques oficials de

desenvolupament re-{ional, empreses d'alta tecnologia, universitats,

centres de recerca públ ics o hospi ta lar is ,  centres tecnoldgics o

d'innovació, empreses de capital de risc, de gestió de la propietat in-

dustrial o de transferéncia de tecnologia, i entitats científiques o socials

relacionades.

Entre els objectius generals hi ha: a) la visualització social de les

potencialitats regionals; b) l'actuació de reclam vers els inversors i les

agéncies de capital de risc per a la creació de noves inversions: c) la

incorporació d'empreses noves o d'unitats noves d'R+D o de spin-off

d'empreses multinacionals i la creació d'una cultura innovadora que

s'estengui en totes les árees productives de la regió; d) la introducció en

entorns académics de l'esperit emprenedor; e) la creació de treball,

I'augment del nivell econdmic i el benestar social.

Cal, a més, considerar algunes característ iques externes que

semblen generals: a) la creació d'una lnarca que identifica el projecte, el

sector i la regió, b) la creació d'oficines de promoció internes i externes

que actuen, molts cops, coordinades amb les mateixes ambaixades

científiques; c) una coordinació en els discursos, en els documents i en

les prioritzacions entre els diferents agents; una dinamitzacií decidida a

través del ministeri central o dels departaments regionals, principalment

en els que tenen responsabilitats en aspectes industrials i d'innovació;

fl un paper actiu de les cambres de comerg, de les associacions patronals

i dels organismes empresarials; e) una promoció de difusió i  de

márqueting (publicitat, documents promocionals' fdrums científics i

t/ Science parks frorn a unit,ersitv perspectíve,M. Parry, Industry 
"ldliqh:l.lducation 

2001 '

2l l-218: Sciettce and technology parks-are th"y 'eí" 'a"t tr ' ' iay?' P' H' why' Industry and

Higher Education 2001 , 219-221; The economics of science parks' M Guedes and P Formtca

Ed.. ANPROTEC. Univesídade de Brasi l ia, Brasi l '  1996'



d'exposició d'activitats innovadores) molt acurada;fl la participació en
totes les activitats científiqLres o industrials en l'ámbit internacional per
prornocicxrar el projecte i les activitats dels ageuts participants.

Entre els projectes europeus que ens poden servir de referéncia hi
ha el Grand Lyon Technopole (Franqa), que és un projecte generat des
de I'Ajuntanrent de Lió i promogut per I'antic primer ministre Raymond
Ban'e amb l'objectiu de preparar i aglutinar les potencialitats de la regió
per a les transformacions necessáries que hauran de tenir les empreses,ls
les insti tucions i la nrateixa societat entorn de la nova economia del
coneixement i la informació. Es fonamenta en la voluntat de crear una
cultura innovadora a la regió basacla en la creativitat, el coneixement, i
els recursos humans sobre la base d'un entorn excepcional per a la recerca,
la innovació i la creació d'empreses. L'actiu está format per 10.000
investigadors, 100.000 estudiants, 2.000 empreses d'alta tecnologia, 500
noves empreses (start-ups) i 450laboratoris. Com a estratdgia d'activitat,
han centrat els esforqos en els sectors relacionats en les ciéncies de la
vida. la biomedicina i la biotecnologia, i  en les noves tecnologies de la
infbrmació i la comunicació (TIC). Han aglutinat una parl de les activitats
en els Imbits bio dins les manif'estacions intemacionals com ara BioVision
Lyon.le que va tenir lloc per primer cop el mes de marq de 1999 ique va
desenvolupar una segona edició de fbrt impacte el 2001. En I'actnalitat
és un dels centres europeus més irnportants en investigació farmacéutica
i diagndstic i representa el l8 Vc i el 30 o/o, respectivament, de la producció
fiancesa. La regió de Rhóne-Alpes concentra el 20 Vc dela producció i
la investigació franceses en tecnologia biomédica. Cal considerar, en el
camp de la investigació fhrmacéutica, I 'estructura del Technopóle
LyonGerland, un entorn mixt universitari i empresadal lligat a les ciéncies
de la vida on conviuen prop de i50 empreses, 26 laboratoris de recerca
pública i 1.000 investigadors, professors i personal de suport.

'n Pcr ¿r més infbrmació r"egeu www.l)ron-scie.nces.prd.fr-
' ' '  f n i c i a t i v a  p r o m o g u d a  p e r  M r .  R a v n o n d  B ¿ r r r e  i

(u ww.biovision.org).
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Una segona área regional és Alsace BioValley,20 una xarxa de

ciéncies de la vida qlle va ser inaugurada I'any 1997 com una iniciativa

regional per fomentar la relació en xarxa en el catnp biomédic i

biotecnolÓgic en I 'entorn de Basilea i  de I 'alt  Rin. Aquesta zona

estratégica que comprdn t res paísos,  A lsác ia (Franqa) ,  Fre iburg
(Alemanya) i Basilea (Suissa), presenta una concentració d'indústria

elevada, centres de recerca públics i privats. oficines de transferéncia de

tecnologia, universitats fins a aglutinar uns 400 participants en forma

d'Associació Alsacia BioValley, creada el juliol de 1998' S'organitza

com una entitat Sense afany de lucre. finanqada prioritáriament per

I'autoritat regional (el Consell Regional d'Alsácia).2l Presenta com a

object iu  pr inc ipa l  e l  reconeixement  mundia l  en e l  camp de la

biotecnologia mitjangant la dinamització d'aliances entre socis europeus,

promou la instal.lació d'empreses noves. desenvolupa programes pel

afavorir les activitats emprenedores i la participació de capital de risc,

dóna valor a la recerca universitdria mitjanEant la promoció de la

transferdncia de tecnologia. El sector productiu lligat a les ciéncies de la

vida consta de gairebé 135 empreses que tenen 9.500 treballadors,

aproximadament, entre les quals destaquen Aventis, Novartis, DuPont

de Nemours, Eli Lilly, entre d'altres, i 17 empreses noves (start-ttps) de

les 65 globals a BioValleY.

És impor tant  considerar  també I 'Area Biotecnolb-e ica de

cambridge (uK) relacionada amb el cambridge science Park. Segons

el Cambridgeshire County Council, a la zona hi ha unes 200 empreses

lligades a I'alta tecnologia, de les quals un 41 Vo conespon a companyes

biofarmacéutiques, tn20 7c a instrumentació, un 17 7o aagroalimentació

i un 7 7o al'dmbit químic. La forta preséncia del sector privat s'acom-

Pocleu trobar més informació a 1'adreqa següent: www.biovalley'com'

Vegeu: www.alsbiovalley.u-strasbg.fr. El sector públic inclou dues universitats (Université

tje Haute-Alsace i Unlversité Louis Pasleul), tres escoles d'enginyelia especialitzades en

biotecnologia i química, quatre instituts unive¡sitaris de tecnologia (biologia génica) i tres

institucions nacionals de recerca (CNRS, INSERM, INRA). especialitzats en genética t

biologia molecular, neurociéncies, tecnologia dels al iments. tecnologies de I 'espai '  malalt ies

cardiovascuiars i cáucer.
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panya d'una infraestructura pública important lligada básicament a les
universitats i als hospitals.22

Una de les característiques diferencials és el fet que dins de l'drea
geográfica hi concorren un conjunt d'agents generadors de coneixements,
proveidors de serveis o dins el sectorproductiu innovador (dinslabig Pharmn
trobem Glaxo Wellcome, Merck, SmithKline, Rhone-Poulenc. Hoechst phar-
maceutical). cal considerar el paper aglutinador d'ambdós sectors, el públic
i el privat, que es duu a terme en el marc del Cambridge Science Park.

D'altra banda, Alemanya incorpora una estructuració de la recerca
i el desenvolupament en els ámbits de la biomedicina i la biotecnologia
lligats a cinc entorns d'innovació, clústers biotecnológics o BioRegions
(BioRegioR): Rhineland BioRegio (cologne, Düsseldorf); Rhine-Neckar-
Dreieck BioRegio (Heidelberg, Mannheim); Munich BioM; Biovalley
(relacionat amb el land Baden-württemberg); i BioRegio Jena (a I'antiga
Alemanya de l 'Est).

La ciutat de Martinsried (Munich BioM) es caracteritza per la
quali tat científ ica dels centres de recerca (Insti tut Max planck de
Bioquímica, el centre de genómica de la universitat de Munic, hospitals,
etc.). Fins i tot la universitat de Munic, amb la finalitat de crear una
major massa crítica, ha aprovat un programa de trasllat de centres com
ara el de química, el de farmácia i el de biologia. per la qual cosa ha
creat un campus de biomedicina amb més de 6.000 investigadors. Les
bioincubadores IZB i BioGenTec són estructures importants d'acompa-
nyament en el sector universitari.23
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cal considerar els centres següents: Laboratory of Molecular Biology (Addenbrookes Hos-
pital)l Institute of Biotechnology (cambridge university); Department of Genetics, i el centre
fbr P¡otein Engineering and Institute fbr Food Research.
Aquesta aeéncia sense afany de lucre és una organització que té representació de la indúrstria,
la universitat i els centres públics de recerca, els sindicats i els governs. El seu objectiu és el
d'actual d'intermediari entre els generadors de coneixements, les noves empreses (.r/drl-
ap.r) biotecnológiques, el capital de r isc i  els socis industr ials, birsicament en ¿rees
biomédiques. Coordinen la creació de biocentres a diverses localitats i organitzen un f'drum
de referéncia per atreure I'atenció mundial i les mateixes empreses del sector.

La recerca farmacéutica i  biomédica a l 'drea metropoli tana de
Barcelonct.2 a

En els darrers vuit anys, Catalunya ha viscut una activitat important
en els camps de la recerca farmacéutica, la biomedicina i la biotecnologia.
Aixd no obstant, el carácter individualista dels projectes i la lentitud del
desenvolupament han fet que el temps hagi transcorregut negativament
en relació amb els projectes d'altres regions europees d'activitat indus-
trial, científica i innovadora similar o superior a la nostra. Fins a la
divulgació de les línies mestres del VI Programa marc de la UE no s'ha
tingut conscidncia del fet que els nostres projectes científics, separa-
dament, no tenen el pes per ser competitius a curt termini. A més, cal
tenir present que, individualment, la indústria farmacbutica col'labora
poc amb activitats d'R+D a casa nostra, ni les empreses de sectors afins,
com ara la de química fina i la de les bioenginyeries, per si mateixes
poden competir amb facilitat enfront de regions amb fbrtes multinacionals
químiques o farmacéutiques. En comparació, l'activitat assistencial, de
recerca i innovació hospitalária ha estat considerada per observadors
independents molt competitiva, tant en l'ámbit estatal com en I'europeu.
Perd la manca, fins fa pocs anys, de complementarietat entre la recerca

básica i I'assistencial li ha fet perdre una part de 1'oportunitat indubtable
que tenia. Si, complementáriament a tot aixÓ, considerem el fort paper

de les PIME catalanes que poden ocupar més del 90 7o del total d'em-
preses catalanes, i que soles els será difícil crear una marca referent i

competitiva en el nou mercat de la UE, ens adonarem que cal modificar

els comportaments aillacionistes.

La possible solució a la nostra situació ha vingut, d'una banda,

de la mateixa lletra del document Espai únic de Recerca Europea (ERA),

on s'explicita clarament que Europa requereix, per poder ser competi-

t iva,  est ructures ind iv iduals  o en Xarxa for tes.  l l igades a árees

prioritáries com ara les relacionades amb la salut. [, alternativament,

RusrR¡Lr¡, M. .Els reptes de la política científica a Catalunya. Xarxes i Aliances>- A" Trans-

v'ersal.20O2. núm. 17. pág.89-94.

) ,4 25



el missatge que les estructures siguin coordinades entre el sector públic
i el privat.

L aportació de la Universitat de Barcelona a I'drea regional de
recerca farmacéutica i biomédica es pot resumir amb la distribució en
tres campus o árees de recerca biorriédica (ARB): a) ARB Centre Ciutat
(Hospi ta l  Cl ín ic ,  Facul ta t  de Medic ina i  Inst i tu t  d ' Invest igac ions
Biomédiques August Pi i Sunyer, IDIBAPS );2s b) ARB de Pedralbes
(centres de recerca i departaments vinculats a la Facultat de Farmdcia de
la Divisió de Ciéncies de la Salut (Divisió IV) i a la Divisió de Cidncies
Experimentals i Matemhtiques (Divisió III);centres i instituts de recerca
ubicats al Parc Científic de Barcelona (PCB), i Hospital Universitari
Sant Joan de Déu: c) ARB de Bellvitge (centres de recerca i departaments
de la Divisió IV); d) Ciutat Sanitária i Universitária de Bellvitge (CSUB);
Institut Catalá d'Oncologia (ICO); Institut de Recerca Oncológica (IRO).
La Universitat de Barcelona contribueix a la recerca biomédica amb un
conjunt de serveis de suport de gran qualitat: la Biblioteca (BUB), la
Xarxa de Serveis  d 'Exper imentac ió Animal  (SEA) i  e ls  Serveis
Cientificotécnics (SCT) i I'aportació tecnológica de les dues estructures
de recerca. I ' Insti tut d'Investigacions Biomddiques August Pi i  Sunyer
(IDIBAPS) i el Parc Científic de Barcelona.

7. LA FACULTAT DE FARMACIA DE LA UNIVER-
SITAT DE BARCELONA: FUTUR I OPORTUNITATS

l,a Facultat de Farmácia de la Universitat de Barcelona está impli-
cada, a escala regional, en el centre del coneixement relacionat amb la
recerca f-armacdutica i el seu desenvolupament tecnológic. Avui, el
coneixement lligat a les ciéncies de la salut está en el punt més alt de les

Alguns gmps de recerca consolidats (GRC) pertanyen al campus de la Vall d'Hebron (Facultat
de Psicologia), peró tenen vincles arnh I ' f  lospital Clfuic o anrb la Facultat de Medicina.

prioritats estatals perqué está especialment implicat en la nova economia
basada en el coneixement.

En I ' i rmbit de Catalunya, ql le només hi hagi una Facultat de
Farmácia ens dóna un bon avantatge que s'hauria d'utilitzar per liderar

alguns moviments d'actualització de les polítiques de recerca i de la
transferéncia de tecnologia entre la universitat i I'empresa farmacéutica.

Avui s'estir treballant, des de dins la Facultat, per rnillorar el posicio-

nament docent en el marc del nou Espai Europeu d'Educació Superior.

No s'ha de perdre I'oportunitat d'establir un marc global entre ense-

nyament, especialització capacitativa i formació professional que permeti

fer front al nou repte de la lliure circulació de prot'essionals en el nou

espai europeu.

Cal qr-re no es perdi, des de la dinámica de Facultat, I'opoftunitat de

recuperal una paft de la iniciativa en I'entotn de les noves estructures de

transf'eréncia, i en el desenvolupament de nous instruments que afavoreixin

una major transferéncia de la recerca i dels coneixements generats als grups

de recerca dels departaments relacionats amb l¿r recerca farmacéutica.

Avui, activitats noves com ara la creació d'un esperit emprenedor

lligat a la recerca farmacéutica i el concurs d'idees per a emprenedors en

l'ámbit farmacdutic, la coparlicipació en la gestió del prograrna de creació

d'empreses spin,o.ff farmacbutiques en el marc de la Bioincubadora

CIDEM-PCB, i I'augment d'atenció a la recerca mixta, pública i priva-

da, en I'entorn de projectes o laboratoris mixtes, són alguns dels molts

camins que eS poden explorar en el nlarc de la nostra incorporació en

l,Espai Europeu de Recerca i Innovació i  que no haurien de ser

desenvolupats sense una preséncia activa de la Facultat de Farmdcia.

8. BIBLIOGRAFIA

l .  Cl- .qnx. B. R. <La creació d'universi tats emprenedores a Europa>>'

IComunicació del XIX Congrés EAIR, Universitat de Warwick, 199'7)'

¿o 27



l 8

19 .

2.

- 7 .

4.

5 .

-. <<La creació d'universitats emprenedores: camins per transformar
I'organització>. [Conferéncia IMHE, París, 2000].

Comissió Europea, *La innovación en una economía del conocimiento-,

COM(2000) 567 f inal .
-. <Towards a European Research Area>>, COM(2000)6, i <First repport

on progress toward the European Research Arear. SEC(2001)465.
-. <The regional dimensión of the European ResearchArea>, COM(2001)

549 final.
-. <Entrepreneurship in Europe>, COM(2003)27.
-. <The role of the universities in the Europe of knowledge", COM(2003)

58 final.
Erzrownz, H. <The norms of entrepreneurial science: cognitive effects

of the new university-industry linkages>. A: Research Polic1,",l998, núm.

27, pi tg.823-833.
Hauc, G.; T.qucFr, C. <Trends in learning Structures in higher Education
(II)". [Conf'erbncia de la CRE, Salamanca, 2001].
KlopsrEN, M. <Training entrepreneurship at universities: a Swedish case>>.
A: Journal of Euro¡tean Industrial Training,2000, núm. 24, pdg.337-

344.
L'educació superior en el segle XXL Barcelona: Agéncia per a la Qualitat
del Sistema Universitari a Catalunya; Universitat Politécnica de Catalunya,
2000. [Conferéncia Mundial sobre l'Educació Superior, UNESCO].
<La declaración de Bolonia y su repercusión en la estructura de las
titulaciones en España>, Asamblea General de la Conf'erencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas (CRUE), 2002. ÍAccesible a:
www.crue.org/espaeu rol.
Llei orgánica d'Universitats, Llei 612001, de 2l de desembre (BOE núm.
307, de 24 de desembre de 2001).
Llei d'universitats de Catalunya, Butlletí Oficial del Parlantent de
Catalunya,388, de 7 de febrer de 2003.
MnnrÍNEz. M.; H¡rrc, G. "Universidad y Ciudadanía Europea". [Simpo-
sio Internacional <La Formación de Europeos>, Academia Europea de
Ciencias y Artes, 20021.
PoRre, J.: I-unoNos,l, M. (coord.). Lct Universidad en el cambio de siglo.
Madrid: Alianza Editorial, 1998.
RusrnA.LTA,. M.; Bellwtsr¡,, J. <<Nuevos mecanismos de transferencia de
tecnología. Debilidades y oportunidades del Sistema Español de Transfe-
rencia de Tecnología>. [Encuentros Empresariales COTEC 9, Madrid,
20031.

Ru¡lRerre, M. ,.Los modelos europeos de transferencia a las empresas de
los resultados de la I+D universitariao. IAcademia Europea de Ciencias y
Artes, 20031.
SElrzpn, D. "Technology Transfer. A flexible link between research,
university and industry >>. A'. Europectn Journal of Engineering Education,

1999. núm. 24, pá,9. 139-149.
Third European Report on Science ctnd Technology Indicators 2003.

Tow ards a Knowle dg e - bas e d Ec onomy. Brussel'les : European Comission,

2003.6.
'7.

9.

10 .

l l

12.

8 .

t ] .

13 .

t4 .

t 5 .

r6.

28
29



DISCURS DE CONTESTACIO

de I'Acaddmic numeran
Molt Il.lustre Dr. Josep Boatella Riera



I

Excel'lentíssim Sr. President
Molt ll'lustres Senyores i Senyors Académics
Autoritats
Senyores i senyors,

L'Il.lustríssim Senyor Secretari d'aquesta Corporació va colnuni-
car-me, ja fa uns mesos, que la Junta de Govern havia pres l'acord
d'encarregar-me la presentació formal del doctor Márius Rubiralta i
Alcañiz, en el dia del seu ingrés com a académic numerari d'aquesta
Reial Académia de Farmácia de Catalunya i va dir-me que havien pensat
en mi, ateses algunes afinitats existents en els perfils d'ambdós. En
acceptar I 'encárrec. vaig comenEar a pensar en aquesta afirmació.
Semblava evident I 'existéncia d'algunes semblances: la dedicació
professional en l'ámbit de la docéncia i la recerca, el lloc de treball a la
Facultat de Farmácia i, també, la dedicació en tasques de gestió dins la
institució universitária. Era, doncs, a partir d'aquestes qüestions que calia
estructurar el discurs de contestació. M'anticipo a dir que amb el doctor
Rubiralta he tingut certament moltes vivéncies, que hem coincidit en
múltiples situacions, algunes molt complicades, i que en ocasions fins i
tot hem discrepat fortament, perÓ estic convenqut que aquesta relació
sempre ha estat presidida per I'amistat i el respecte per a la nostra Facultat
i la institució que l'acull.

El doctor Rubiralta va néixer a Manresa l'any 1952. El 1974 va
llicenciar-se en Ciéncies Químiques a la Universitat de Barcelona i

després, va iniciar la seva caffera académica com a professor de Quími-
ca Orgánica. Forma part de I'escola del que va ser degá de la nostra
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Facultat, el doctor Ricard Granados Jarque, i el seu mestre més directe
fou el doctor Joan Bosch Cartés, catedrdtic de Química Orgánica i, també
de-sá del  nost re centre.  L 'any 1992 va accedi r  a  una cdtedra del
Departament de Farmacologia i Química Terapéutica de la Divisió de
Ciéncies de la Salut. Ha desenvolupat una recerca de gran quali tat,
d'excel. léncia en termes actuals, en relació amb la síntesi orgánica i
I'estudi de la reactivitat de les piperidines, tema sobre el qual ha publicat
Lrn centenar de treballs i dirigit ftefze tesis doctorals. Aquest és el resum,
volgudament breu, d'una part de la seva activitat. Aixó no obstant, aquest
podria ser un tipus de perfil habitual o semblant en tots aquells que
desenvollrpem les nostres activitats professionals a la universitat. peró
el cloctor Rubiralta destaca també per algunes singularitats que, avui,
penso que cal destacar de manera especial.

Actualment. tots tenim ja assurnit que la Universitat és una
institució sotmesa a canvis profunds. No cal que ens aturem en aquesta
qüestió atés que aquesta afirmació és obvia i de ñcil explicació: ho és
senzillarnent perqué aquesta institució, per [a seva concepció i per la
seva composició, és un reflex de la societat a la qual penso que ningú
podria negar una velocitat de canvi i transformació tins fa pocs anys
impensables. I aquest és precisament el fil conductor que em permet
explicar aquelles singularitats. El doctor Rubiralta, possiblement per
vocació i convenciment. peró també perqué les circumstáncies i l'atzar
-que també explica moltes coses- van propiciar-ho, va trobar-se
immers, ja fa anys, en l'ámbit de la gestió i del que podríern anomenar
política universitária. Es a dir. que a més de la docbncia i la recerca, ha
desenvolupat de manera intensa, i especialment en els darrers anys. una
activitat important en aquests ámbits en els quals va iniciar-se quan
formava part d'aquell col.lectiu anomenat dels pNN, que ja forma part
de la história de la universitat espanyola. Posteriorment, perd, ho ha fet,
ja amb la responsabilitat que comporta I'exercici d'un cárrec académic,
com a director del Departament. vicepresident de la Divisió de Ciéncies
de la Salut i vicerector de Recerca durant el mandat del malaurat i molt
estimat doctor Antoni caparrós. Atds que jo era aleshores el degá de la
Facultat, l 'afzar va voler també que durant aquest últ irn període,
coincidíssim en aquest ámbit, en infinitat de reunions i converses i

rápiclamenr vaig adonar-me que en Márius tenia clar allÓ que abans he
esmentat: era plenament conscient dels canvis a qué estava sotmesa la
institució universitária i que calia donar resposta a unes noves deman-
des, calia plantejar uns nous horitzons per a la recerca i, a més, calia fer-
ho de manera rápida. Dono testimoni d'aixó i també del fet que en tots
els seus projectes ha tingut sempre molt present la Facr,rltat de Farmácia.

A partir d'aquest moment el doctor Rubiralta va entrar en el que,
si se'm pemet, podríem dir una nova dimensió i es convertí en un pioner
i expert, a escala nacional. en relació amb el tema de la transferéncia de
tecnologia i de tot el món que envolta aquest concepte. I llavors, va ser
nomenat secretari de la Comisión Ejecutiva de I+D de la CRUE. membre
de la Comisión de Elaboración del Plan Nacional de I+D+I (2000-2003),

vicepresident segon de la Fundació Parc Científic de Barcelona, del qual,
I'actual rector, Joan Tugores, el va nomenar director general. La raó
d'aquests últims nomenaments és ben senzilla: el doctor Rubiralta fou
f impulsor del Parc Científic de Barcelona, la gestació del qual, procés

d'una enorme complexitat, penso que li va comportar moments de gran

satisfacció, peró també d'altres d'una gran dificultat, ja que, a banda

dels aspectes derivats del finanqament, es tractava d'una estructura nova
que superava algunes concepcions internes molt rígides i a la vegada

introduia unS esquemes de funcionament no habituals en la institució.

Un cop presentat, doncs, el nou membre davant 1'Académia, caldria

fer referéncia al seu discurs d'ingrés: Algunes reflexiorzs sobre elfutttr

de la recerca ct la Facultat de Farmitcia.Aquest és un tema transcendent

del qual s'ha parlat molt i que ha estat debatut amplament, perÓ que avui

ha pres noves dimensions. Si emmarquem I'análisi des d'una perspecti-

va global, només cal recordar els aspectes que defineixen el sentit actual

de la ciéncia en la Declaració de la UNESCO de l'any 1999: 1) la ciéncia

per al coneixement, el coneixement per al progrés, 2) la cibncia per a la

pau, 3) la ciéncia per al desenvolupament, i 4) la ciéncia en la societat i

per a la societat. Des de fa uns anys, s'ha obert, en definitiva, un nou

escenari que Sykes defineix com una ona d'innovacions que ha modificat

notablement la concepció de la recerca, activitat que, d'acord amb Menon,

eS caracteritza avui pel seu carácter interdisciplinari, pel fet d'estar
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fortament lligada a la societat, per la rapidesa de la seva aplicació, per la
seva relació amb la tecnologia i pel debat entre els aspectes dtics i humans
que genera. Són només algunes referéncies que penso que ens permeten
situar el context del qual ens ha parlat el doctor Rubiralta.

D'altra banda, ja en el preámbul de la Llei de foment i coordinació
general de la investigació científica i técnica de I'any 1986, es feia referéncia
a una nova situació que <garantizase la eficaz intervención de los poderes
públicos en orden a la programación y coordinación de los escasos me-
dios> i a <la falta de conexión entre los objetivos de la investigación y las
políticas de los sectores relacionados con ella, así como, en general, entre
los centros investigadores y los sectores productivos>. Aquest era el gran
repte amb qué es va trobar el doctor Rubiralta en qualitat de vicerector de
Recerca: calia superarun univers d'estructures moltpetites i poc coordinades
entre si, que feia impossible donar resposta a totes aquestes demandes.

El doctor Rubiralta ens ha parlat precisament des d'aquesta pers-
pectiva i a partir d'aquestes premisses. Es va dedicar intensament a
desenvolupar I'objectiu d'apropar la recerca duta a terme en els centres
públics al món empresarial, a afavorir la creació d'interfíci¿s entre
ambdós mons, a potenciar les línies de treball relacionades amb imbits
prioritaris (biomedicina. química fina, etc.) i, a més, ho va fer plenament
convenEut de la importáncia de la recerca com a factor clau per al
desenvolupament no només de la societat en general, sinó també de la
mateixa institució en particular. Per f-er-ho, calia promoure la cooperació
i impulsar la coordinació en tot el sistema.

A continuació, ens cenyirem al cas concret de Farmácia. Potser
una primera qüestió que cal destacar, óbvia d'altra banda, és que la nostra
Facultat és, en realitat, una peEa de la institució universitária que té com
a missió principal formar els futurs professionals de la Farmácia, peró
també servir de referent de l'entorn professional. I aquí rau, precisament,
la gran responsabilitat que tenim tots plegats.

Ja no són útils per enfocar aquesta qüestió alguns debats que ens
han portat rnoltes, massa, hores de discussió i que s'han convertit gairebé

t n

en crónics, perqué no els hem sabut resoldre satisfactóriament: el debat
entre cidncia i professió, com si la professió no fos ciéncia; els objectius
que ha de tenir la titulació -<<En dos palabras: no es Farmacia todo a
lo c¡ue estan dedicados los farmacéuticos)>. comentava ja fa molts anys
José Luis Valverde-. el debat entre ciéncia básica i aplicada, les carac-
terístiques de les aportacions científiques, de vegades allunyades del
nostre camp, un elevat grau d'aillament i el poc interds a establir relacions
fermes amb els entorns professionals, etc. Tot aixó ha quedat superat i
avui la societat exigeix tot un altre conjunt de plantejaments. La recerca
aillada i sense uns objectius ben definits ja no té un sentit com abans i no
s'entén si no está integrada dins d'nn sistema; estem ubicats en I'anomenat
espai universitctri europeu, cal aconseguir nous equilibris entre la
docéncia i la recerca i la filosofia de la qualitat ha irromput en les nostres
activitats, de manera que, per poder part icipar en els processos
d'integració de potencialitats a qué s'ha referit el doctor Rubiralta, cal
conéixer molt bé, en primer lloc, els nostres punts forts i els punts febles
per poder ubicar-nos correctament dins d'aquell sistema.

Des de la perspectiva que ens ha plantejat el doctor Rubiralta,
sembla evident que la recerca ha pres unes dimensions que superen
efectivament l'ámbit del Centre, ja que les característiques del món del
medicament són precisament un bon exemple del carácter interdisciplinari
i de la transversalitat que avui es postulen com a requisits imprescindi-
bles d'aquesta activitat. Perd I'oportunitat de la Facultat -i quan m'hi
refereixo no ho faig en el sentit físic- és precisament la de convertir-se
en referent, capdavantera i  impulsora del progrés de les ciéncies
farmacdutiques a qué abans m'he referit i que intueixo que és, preci-
sament, l'objectiu pel qual treballa el doctor Rubiralta. Aquest tipus de
plantejaments, no fácilment aplicables, són perÓ els que ens permeten
veure el futur amb optimisme.

He de confessar que, en redactar aqllest escrit, he trobat certament
noves afinitats amb el doctor Rubiralta. per la qual cosa agraeixo
novament I'encárrec de la Junta de Govern. PerÓ n'he trobat també en-

tre el nou académic i el que fou titular de la medalla que avui li será

lliurada. El doctor Isidre Bultó i Blaiot. .,va viure i col.laborar molt
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eficaEment en la radical transformació dels conceptes, dels coneixements.
de les técniques i del marc social del món dels medicaments>>, diu d'ell
el doctor Taxonera en la necroldgica llegida en la sessió in memoriam
del que fou académic numerari emérit d'aquesta corporació i un dels
seus f'undadors. I afegeix: <Amb la seva gran visió de futur i com a
coneixedor d'excepció dels avenqos tecnológics i empresarials que es
produien fora de les nostres fronteres, va preparar el camí de la indústria
farmacdutica espanyola d'associacions com ara UNELE, que més
endavant acabaria en la Farmaindustria actual>. Segurament, d'alguna
manera, tenia un objectiu semblant perb vist des del vessant empresarial.

Márius, vull reiterar-te la meva amistat, t'expresso la meva since-
ra fel icitació i  la de tots els meus companys pel que representa el
reconeixement que avui se t'atorga, et demano que en siguis ben conscient
i que n'estiguis molt orgullós. I dit tot aixó, penso que ja no em resta
més que demanar al Molt Il.lustre Senyor President que vulgui procedir
a fer - te  e l  l l iurament  formal  de ls  at r ibuts  d 'académic d 'aquesta
corporació.
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