
EXPERTÉxcrEs ENToRN DE LA quÍnuca
FARMACÉurrcn

Discurs l leg i t  en I 'actc  de recepcic i  de l 'Acadénl ic  corresponent
ll. lustre Sr. Josep Miquel Ribalta i Baró

celebrat  e l  d ia 2.5 d ' i rb l i l  dc I 'any 2001

BlLrcekrna

200 I



L'At 'ud?ttt iu t to e.s . f t t  .sr¡ l idi tr iu de

les  o¡ t i t t io t t . \  quc  s ' ( . \ ¡ )o , \e t l  e t t  le .s

publi t ' t t t ' iotr.s t le lcs que és res¡tt tr t"suble

I'utttt¡ r.

Dipt ' rs i t  leual :  I l .  13.-160- l (X) I
ROI\{ARGRAIT. SA . love¡r tut .  5-5 L 'Hospi ta lct  de t - l

Presentació de I 'Académic elecre
Il ' lustre Sr. Josep Miquel Ribalta Baró

pel
Molt Il'lustre Prof. Dr. Ramón Salazar Macian

Académic numerari



Excel. lentíssim senyor President,
Molt Il.lustres senyores i senyors académics.
Senyores i senyors,

De prirner antuvi, he d'agrair als meus i l . lustres conlpanys que
m'hagin donat I 'oportunitat de presentar oficialment a la Reial
Acaddrnia de Farruácia de C¿rtalunya al Sr. MiqLrel Ribalta Bar(r.

És per mi especialment un moment cle goig i joia no solament
per l 'arnistat personal que t inc amb Miquel Ribalta, sinó i sobretot
perqtré. igual c¡tre j , t .  és un holtte "E,:(cve". Ét u t l i r ' .  cle L;.rhot ' i t toris
"Esteve".

M iq i re l  R iba l ta  nasqué  a  Barce lona .  i  v rL  segu i r  es tud i s
universitaris a la rnateix¿r ciutat. ¿r I ' Insti tut Quúnic de Sarri i .
assolint la t i tulació d'enginyer químic especial i tzat en Quírnica
Orgdnica,  I 'any 1973.

Després d'un¿r trajectória professional molt brillant a Ia indústria
al desembre del 198-5 s'incorpora al Grup Esteve, concretament
com a director d'I+D d'Estel 'e Química. S.A.

Des d'aleshores hem tingut una relació professional molt co-
rrecta. Si bé no es pot dir que treballéssim plegats. sí que teníem
reunions de grup en relació a diversos temes. els quals els més
adients per a mi foren els que tractaven sobre qualitat. Recordc'r
algunes reunions de planif icació estratégica. que encara enyoro.
D'aquestes reuniotts, sense obliclar a cap company d'Esteve, he de
recordar a Tadec¡ Orós. gr¿rn amic nleu i aleshores director técnic
d'Esteve Quírr ica.



Doncs bé, des del prinrer dia, vaig tenir la sort de "l l igar"

intel. lectualmente amb Miquel Ribalta. I  dic sort perqué he de dir
que jo no quali f ico les persolres únicament per la seva categoria
intel.lectual sinó sobretot per la seva capacitat humana. i sens dubte,
en Miquel compleix amb escreix les meves expectatives.

Com a andcdota personal, vull dir que grácies als contactes
intemacionals del Sr. Miquel Ribalta, I'any I 989 vaig ésser convidat
per primera vegada a una Conferéncia Plenirria al Congrés Inter-
nacional de Farmácia i  Bioquímica Industrial a I 'Argentina. Amb
aixó. amb aquest exemple, vul l  dir senzil lanrent que és un home
que treballit en eqLrip i per a I'equip. ja que [a sev¿r recom¿rnació
d'anar a aquell  congrés estava justi f icada per les relacions que
teníem aleshores amb nn laboratori argentí de -qran projeccici in-
ternacional.

Lligat des del conrenEament cle la ser,,¿r trajectdria professional
a la Indústria Farmacdutica, ha seguit nombrosos cursos i seminaris
a nivel l  nacional i  internacional sobre Química Orgdnica, Quími-
ca Farmacéutica, Documentació i Patents, Gestió d'l+D, Se-guretat
i Medi Ambient i Outsourcing de principis actius.

Fruit de la sev¿r tasca de recerca ha presentat I I comunic¿rcions
a congressos nacionals i internacionals sobre temes de Química
Fannacéutica de gran actualitat.

Té 8 treballs publicats en revistes de gran prestigi científic ameu
del nrón. Li han concedit 22 patents relacion¿ides totes elles anrb
la "Química Fina".

A rnés, és responsable de nornbrosos projectes d'investigació
concertats amb diversos centres oficials, entre els quals podem
citar "lnvestigación, Desarrollo, Pilotaje y Puesta a punto Indus-
tt'ial de Procesos de Síntesis para obtenerAriloxipropanolaminas",
que fou concedit pel C.D.T.I. I 'any 1989.

Es membre de I 'Associació de Químics cle I ' lnsti tut euírnic cle
Sariá, de la Societat Catalana de Química i de la Societat Espanyola
cle Qu ímicl Terupéutica.

La dedicació progressiva a tasques de gestici. I'han portat també
a complementar la fbrnració en estudis cle Gestió d'Empreses
Químiques a I ' Insti tut Químic de Sarri i  i  especialrnent a cursar un
programa de Direcció General a I ' I l lst i tut d'E,studis Superiors cle
I 'Ernpresa ( IESE).

Dintre de la seva activitat prof-essional es poden crist ingir tres
períodes:

. Una primera etapa cotn a investi-eador dedicat a la síntesi cle
noves molécules anrb potencial d'activitat terapduticar.

.  En segon l loc,  deserrvo lup¿tnt  processos quír r r ics  per  a
I'obtenció de principis actius farmacéLrtics. Va ser en aquest¿r
etapa quan el vaig conéixer. en incorporar-se a Esteve per
crear i  dir igir un grl lp d'I+D tJe procés químic dintre de
I'empresa química del Grup.

. Finalment en assolir Ia direcció técnica i la sotscl ireccit i  ge-
neral d'Esteve Química, les seves responsabil i tats s'extenen
a totes les activitats técniques de I 'Enrpresa, i  cle mauera
especial a nombrosos projectes internacionals.

Encara que la seva tasca ha sigut fbnament¿rlment dir igida a la
Indústria, ha participat en nloltes taules rodones i col.loquis sobre
Química Farmacéutica i relacions Universitart-Empresa.

La Secció Primera d'aquesta docta corporació s'enriquir i  amb
l'experiéncia del nou acadérnic, veritable expert en la recerca de
la Quíni ica Farrlracéutica i  en les noves tecnologies d'aplicació
industrial a la Quíntica Fina.



Estic convenqut que el nou acadéntic aportari a aquesta docta

co rpo rac ió  e l s  cone i xemen ts  i l ' en tus i asn te  d ' un  qu í rn i c

professionalment urlit al rnón del medicament.

Vul l  acabar  expressant  en noln propi  i  de l 'Acaddmia la

satisfacció de poder comptal 'anlb el l  i  el moit ql le esperem de la

seva col. laboració.

Moltes gracies.
A la Núria



Excel. lentíssi m senyor President.
Molt I l . lustres senyores i senyors acadéntics,
Senyores i senyors,

Vr"rl l  expressar el meu agraiment a la Reial Académia de
Farmdcia de Catalunya per haver-me acoll i t  com a acaddmic
corresponent d'aquesta Institució i de manera especial al Dr. Josep
Esteve i Soler, juntament amb el Dr. Ramon Salazar Macian i el
Dr. Miquel Ylla-Catalá i Genís per haver recolzat la meva candi-
datura.

La meva especial gratitud per a en Rossend Tost i Imas, que
m'ha ajudat moltíssim a créixer professionalment i m'ha fet parti-
cipar en un projecte empresarial niolt engrescador al llarg dels
últ ims quinze arrys.

Grácies a tots els companys i companyes dels darrers 27 anys
viscuts plenament treballant a I'Indústria químico farmacéutica
de Catalunva.

Finalment, la meva família. La mare, els germans i el record
del pare m'acompanyen avui. La meva estimada Núria i els nostres
fills Jordi. Lluís i Martina són el rnés important de la meva vida.
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INTRODUCCrc

Els meus estudis a l ' lnsti tut Químic de Sariá em van donar la
t i tulació d'enginyer quírnic. encara que em considero fonamental-
nrent  un químic orgánic .

Aquells zrnys de fbrmació universitária. 1968-1973, varen ser
complexos social i políticament al nostre país. Dels tres primers
anys recordo més el clima polític i el descobriment del catalá de la
má de les canqons d'en Raimon i en Serrat que no pas de les
matéries rebudes. Fins i tot vais arribar a dubtar si havia escollit
bé el camí a seguir.

Al quart curs vaig trobar un mestre excepcional, encara que no
sempre ben apreciat per molts dels seus alumnes. Grácies al difunt
pare jesui'ta Dr. Pedro Victory Arnal vaig descobrir les immenses
possibilitats de la Química Orgánica. Tots els dubtes sobre el meu
futur professional es van esvair.

D'aquella dpoca guardo també un bon record, mantingut al
llarg dels anys, del Dr. Juan Julio Bonet Sugrañes, que em va diri-
gir el treball de fi de carrera, I'estudi d'una reacció fotoquímica en
compostos esteroides.

Quasi  v in t  anys més tard,  7992,  una a l t ra  gran escola
barcelonina.l ' IESE af-egir ia. amb el Programa de Direcció Gene-
ral, un cclmplement de gestió empresarial ¿i la rneva formació
tdcnica.

Tota la meva trajectória prof-essional des de 1914 fins avui estd
lligada a I'lndústria químico farmacéutica. En una primera fase
dedicat a la recerca de noves molécules amb potencial terapéutic;
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després centrat en el desenvolupament quírnic cle procés i finalntertt
amb responsabil i tats directives, sobretot el conjunt d'actir, ' i t¡ .rts
técniques associades al desenvolLtpament i  fabricaci( l  de principis

ac t i us  fa rmacéu t i cs .  E l  t ema  de l  d i scu rs  són  a lgunes  b reus

ref-lexions sobre aquestes activit¿tts tamisacles per la meva prÓpia

experiéncia.

INVESTIGACIÓN TÉCXTC¡ Y APLICADA (ITA)

4 cle novembre de 1974. A la plana 43 del meu primer diari de
laboratori com a investigador a la indústria farmacbutica, apareix
descrita per prinrer cop i realitzacla per la tneva ajuclant Angels
Bosch, la síntesi del ITA-104, ref-eréncia corresponent a la l-p-
clorfenoxi isobutiril -3-rnorfolinornetilurea ( 1 ).

Tot just f-eia pocs rnesos des del juny que havi¿r conlenqat a
treballar sota la direcció del Dr. Joan Josep Artús a Investigación
Técnica y Aplicada, S.A. (ITA).

Quatre laboratoris, ROGER, HERMES iFIDES de Barcelona
i Dr. ARISTEGUI de Bilbao. i  una comercial RICORVI havien
decidit sumar esfbrgos per dotar-se d'una estructura cl'investigació
més fbrta de la que cadascú es podia permetre separadament.

Vaig ser el segon col. laborador d'un¿l aventl lra científ ica i
empresarial que al l larg de quasi vuit ¿rnys va i iplegar rnolts
investigadors joves plens d'entusiasme i que dissortadament no
va superar la crisi econónrica que aviat comportaria la desaparició
o venda de moltes empreses farmacdutiques mitjanes espanyoles.

Peró el Plaflbride (2.3.4) o ITA-104 va representar un perit
triornf moral perqud va superar totes les f-ases de desenvolupatnent
químic, farmacolbgic, toxicológic i clínic per arribar a comercialitzar-
se conr antiagregant plaquetari.

r-\/"-o-A^rAN^N'-\
1l ) H"ó'c¡r H H | . l

clN 
.----_---o

Plaf ibride

Cap al f inal d'aquesta etapa, 198 I .  assist ia a un curs de Quími-
ca Medicinal a la Universitat de Nottinglram (-5 ). Acabav¿r d'arribar
i compartia un discret sopar anglés ¿rmb altres col.legues. Portat
pel meu entusiasme vaig explicar al veí de taula les nleravelles
dels productes antiúlceres (6) que estdvem desenvolupant a ITA.
Modestarnent, I 'anglés que seia al nreu costat va afirmar que el l  i
el seu equip també estaven obtenint bons resultats en aquesta
activitat terapéuti ca.

L 'endemá em vo l i a  f c ¡nd re  a  I ' adonar ' -me  que  qu i  t an
pacientmerrt m'havia escolt¿rt no era altre que el prof-essc-rr Robin
Ganell in. el químic de SmithKline descobridor de la Cimetidina.
La l l iEó magistral del seu col. lega el l 'armacóleg Sir James Black.
que abans d'establir el concepte dels antagonistes H. ja havia
desenvolupat els primers B-bloquejants a ICI, va ser extr¿rordinária.

Esperit innovador i capacitat industrial han d'anar de la md per
portar a bon ternte tot el procés des del descobriment d'una nova
molécula amb activitat farmacológica f tns a convertir-la en un fbrmac
a I'abast de qualsevol client en una fannácia o centre hospitalari.

DE SENV OLU PAM E NT OU Í M I C

Els dos anys següents, 1982 i 19u3, van representar un canvi
professional molt gran. La lnanca d'oportunitats en l 'ámbit de
recerca em va adreqar cap al desenvolupament quírnic. Va ser ¿t
Ranke, S.A., del Grup Almiral l ,  on vaig aprendre que des de la
preparacit i  dels prirners mil. l igrams f ins a la comercial i tzació d'un
nou medic¿unent hi l ia un l larg camí científ ic. técnic i  colnercial.
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Treballant de la rn)r del Dr. Josep Boix. vaig descobrir la
satisfaccici de veure com es pot modif icar irni l lorar un procés
per f 'er- lo reprodulble i  escalable. Conbixer a fbns una moldcula,
el seu procés d'obtenciír,  els intermedis. els productes secundaris,
les característ iques químic1r-res i  f ísiques. Alhora saber que les
primeres quantitats pernretrien confirmar I'activitat farmacoldgica
o c l ín ica i  a . judar ien a establ i r  e l  per f i l  tox ico lógic  del  nou
producte.

Entre d'altres treballs, recordo el prirner lot de pilotatge de
I'anti inf lam¿rtori Piketoprof 'eno (7) a Ia planta de producció, i
I'obtenció al l¿iboratori del prirner quilogram de Cinitaprida (tt).

QU i MICA F IAIA FARMACÉUTICA

Un cop  dona t  e l  pas  de  ded ica r -n ie  p r i o r i t i r i amen t  a l
desenvoluparnent, era lógic el canvi cap I una companyia en la
qr.ral el procés quírnic fos el valor fonamental. Aixd em va portar
l'any 8-l i 8-5 a [Jquifir, S.A.

Era ur- r  cas cur iós de Leconvers ió d 'una enrpres¿l  d 'or igen
farmacéutic (Leti-Uquifa) amb experiürrcia en la quírnic¿r extractiva
i sintética d'alcaloides que v¿r decidir i tpostar fbrt per la Quíni ica
Fina Farmacéutica. sota la direcció d' lsidre López Molin¿t i  en uns
terrenys a Lliqá de Vall amb traclició de síntesi ol'-rinica que havien
acoll i t  abans les emprcses Dereti l ,  S.A. i  posteriorrnent Vallés
Química,  S.A.

Van ser dos anys fantistics prol'essionalment i amb un projecte
que em va ocLlpar qr-rasi el noranta per cent del meu temps:
Ranitidina (9). un flrntac antiulcerós qr-re esdevindria per molts
anys el més venut a nivel l  rnundial.

Teóricament, el producte estava ja traspassat a producció, perc)
les vendes van canviar de centenars de quilos a moltes tones en
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poc temps, iel procés es va regirar rnoltes vegailes, a I 'hora que es
satisf 'eien les creixents necessitats cornercials.

Pilotdvem clirectament en reactors de 2.000 a 5.000 litres en una
planta molt petitar i atapelda. cada dia pujava i baixava desenes de
vegades les escales entre el laboratori i la planta. Vaig aprendre molt
al costat d'operaris veterans que treballaven clia i nit en condicions
difícils amb una gran prof-essionalitat. Era molt engrescador veLlre
com es produ)'a de rápid el traspás dels coneixements adqLririts al
laboratori cap a la producció industrial, encara que més cl'un cop ler
precipitació ens va portar a situacions cornplicades.

Per primer cop vaig comprendre que la euímica Fina, com ja
es colnenqava a ¿rnomenar no era només una qüestió de químics
clrgirnics. com encara es segueix predicant des de moltes institucions
peclagógic¡Lres.

No serveix de gaire al lsment¿lr el rendiment cl 'una reacció clel
78 al 8l per cent si es redueix la productivitat a la nleitat i  a més
s 'ut i l i tzen matér ies pr i rneres econórn iques.  No cal  posar  rnés
reactors si no es disposa de capacitat per assecar els procluctes.
s'ha de tenir un b.n equip humi i  instrumental anarít ic adequat.
un bon manteninrent, preventiu i  curatiu, es peqa clau del sistema.

I no diguem de la direcció general i  comercial. Un dels grans
defectes de l'época era el voler f'er-ho tot. eualsevol petició rebuda
per un comercial engegava un procés d'estudi al laboratori i sovint
la precipitada posta en marxa a f)brica, per descobrir, seguiclament,
la manca d' interés definit iva del producte.

En canvi el projecte Ranitidina ha justificat posteriorment totes
i cadascuna de les hores dedicades a dissenyar-lo i  mil lorar-lo.
Plenament conscient dels grans canvis introduits en el procés i res
instal. lacions després de la meva estada, em sento molt orgullós
d'haver part icipat en la fase inicial del projecte.
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ESTEVE QUiMICA, S.A.

A I 'any l9t l6 es produeix l ir  mev¿r incorporació al grup Esteve.

De la meva etapa investigadora a ITA coneixia l 'equip de síntesi

de Lab. Dr. Esteve artib els Drs. Joan Parés, Jordi Frigola i el difunt
August Colombo. La sintonia era molt bona i aixó em va animar a
incclrporar-me a l¿r Divisió Quítnica, aleshores constituída per
diverses companyies que s'a-rruparien poc després sota el nom
d'Esteve Quínrica, S.A.

Han  es ta t  f i ns  e l  p resen t  qu inze  anys  ex t rao rd ina r i s
prof-essionalnient. els sis prirtters com il creador i responsable del
grup d'I+D, i  els nou següents cor¡ a director técnic. Els darrers
cinc anys amb la responsabilitat af'egida de la sotsdirecció general.

Ha estat r-rn període en el qual, sota la direcció imaginativa d'en
Rossend Tost com ¿r director general, s'ha produrt la transició d'una
lábr icu creada per  donar  un servei  in tern a l  Grup.  a  una companyia
netament exportadora arnb clara vocació internacional.

L'activitat com a fabricants de principis actius f-armacéutics
(API) es reparteix entre tres grans Iínies:

a) Producció de noves n-rolécules ESTEVE.
b) Fabricació de productes genérics, principalment pels mercats

ELJA, Unió Europea i Japó.
c) Desenvolupanrent i fabricació per a tercers, principalment

companyies multinacionals farmacdutiques.

Explicar els projectes i la história de tots aquests anys seria
una tasca molt englescadora perb f'eixuga i difícilment suportable
per a l'auditori. Pref'el'eixo abandonar el ten'eny personal. relatar
un exemple históric, i  després donar unes pinzellades breus i
esquenritiques sobre el present i possible futur de la f'abricació
d'API a nivel l  internacional.

PEIIICIL.LII,{A

Penneteu-me ¿ira rescatar un¿l vel l i i  histbria per i l . lustrar nl i l lor
la importáncia de les etapes de descobrirnent i  desenvorupament
d 'un nou f l rn lac.  Es t racta de la  penic i l . l ina (10.1 l ) .  c le  la  q l le  es
coneix molt més I 'anécdota que va provocar el seu clescobriment
que no pas el dur carní f ins a convert ir- la en ul l  dels fhrmacs rnés
exitosos del segle XX.

1928.3 de setembre.  A l  tornar  després de l 'est iu  a l  seu
laboratori del St. Mary Hospital de Londres, Alexancler
Fleming observa inhibició del creixernent d'una colt)nia
de bacteris Staphylococcus en una de les plaques Petri.
La seva preparació com a bacteridleg li permet adonar-
se de l'ir-npoft)ncia del f-et i descobrir seguidanrent que
el f-enomen era degut a contaminació per penit'illiunt
notatum. Va denominar  penic i l . l ina a la  substáncia
c¿lusant de I'ef'ecte inhibidor.

1929. Fleming publica elprinrer art icle sobre la penici l . l ina en
el B rit i s h J o u r nctl of E-rp e r i me nt al P a t h o lo g v . El trebal I
no és considerat rel levall t  i  se l i  nega I 'acceptacirí cont a
membre  de  l a  Roya l  Soc ie t y .  H i i r o ld  Ra is t r i ck ,
bioquímic, obté extractes en éter que perden activitat al
ser evaporats.

1934. Lewis Holt. químic del laboratori de Flerning, rorna a
in ten ta r -ho .  Descobre i x  que  l a  pen ic i l . l i na  es  po t
extreure amb solvents orginics a part ir de solucions
l l euge ramen t  i c i des .  U t i l i t za  ace t i l t  d '¿ rm i l  i
contraextraccions amb bases di luTdes. Sesueix tenint
problernes d' inestabil  i tat.

1938. Ernst Chain, un jove jueu fLrgit iu d'Alentanya comenqa
a I 'estiu a treballar amb penici l . l ina a la SirWil l iam Dunn
School of Pathology d'Oxfbrd, encoradat per l'aLrstralii
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How¿rrd Florey. Comprovit a través cle les propietats
físiques que lto es tract¿l cl'una prtlteina ctlm h¿rr"i¿t cregut,
i  c¡ue sembla ser una petita moldcula.

1939. L' inici de la slterr¿r mttncl ial augmenta I ' interés per

l ' es tL rd i  de  l es  i n fecc ions  i  sob re  l a  pen ic i l ' l i na .  E l
Medical Research Council  dona a Chain 400 l l iures
anuals durant tres anys per les se'u'es investigacions.
SegLridament. la Rockef-eller Founclatittn li dtina a Florey
5.000 dólars anuals durant cinc attys.

1940. A rr i i t jans de rnarE. Chain disposa cle 1(X) mg. cle pols
lnarró obtinguts per procedimeltts extractius i  f inalment
l iof i l i tzació, un procés desenvolupat a Sudcia pocs anys
abans. El dissabte 2-5 de ntaig, Florey injecta vuit ratolins
amb una quantitat mort¿tl  de sfre¡ttoc'r¡cci t , irulents.

Qua t re  van  se r  i n jec ta t s  amb c l i f e ren ts  dos i s  de
penici l . l ina. Els quatre no tr¿lctats van morir rápidament,
al igual que dos dies després el que va rebre només una
dosi  de penic i l . l ina.

Els altres van sobreviure. Els resultats es publiquen a
Lance t  e l  24  d 'agos t .  Han  passa t  l 2  anys  des  de
['afbrtunada observació de Fleming f ins a la primera
demostració tle potencial terapéutic.

1941. l2 de febrer. AlbertAllexartder, policia anglds de 43 anys
a punt de morir per inf'eccir'r de strcptococcl. és injectat
durant sis dies, els tres damers amb producte lecuperat
de la seva própia orina. La resposta v¿l ser bona, malgrat
que va morir al cap d'un ntes per altres complicacions.
A finals d'any comenq¿r als Estats Units la f-ermentació
a gran escala a Peor ia ,  I l l ino is ,  en insta l . lac ions del
Departament cl' A gricultura.
La Lrtilització cl'un residr-r cle [a molturació de blat de
moro com a nutrient incrementa molt la productivitat.

Es for rna L ln cons() rc i  ent re les conrparry ies Merck.
Squibb. Pfizer, Abbot. El i  Li l ly. Parke Davis i  W_verh
per col. laborar en el projecte.

1942. 28 de novenrbre. Gr¿ur f i tc en el Coconut Crove Night-
club de Boston. Més de -500ll torts i  220 t 'eri ts grcuntent
cremats. L'ús de penici l . l ina és autoritzat arnb molt bons
resultats. El públic no v¿r saber-ho. ja que aleshores estu\,¿r
classif icada com a secret mil i tar. A Anglaten'a. Boots.
Burroughs Wellconte. Glaxo, ICI i  altres l¿rboratoris cs
coordinen per produir massivantent el proclucte.

1943. Oskar Wintersteiner i  el seu grup d'Squibb purif  icluen
la penici l ' l ina per cristal. l i tzació. Par¿rl ' lelament ho fan
els investigadors anglesos a Oxfbrd. Conrproven que
tenen cadeues laterals clil'erents. L¿r recerca de la varietat
optima de fbng cullnina amb l 'ut i l i tzació clel Penici l l ium
chr\,rr¡g,etttun trobat per la Sra. Mary Hunt en un meló
florit del mercat de fruita de Peori¿r.

1944. Al gener. la companyia Charles Pfizer prepara 4.000
mi l ions d ' r - rn i ta ts .  A l  f ina l  d 'any produi r ia  100.000
mi l ions d 'un i ta ts  mensuals .  Quan a l  juny comenq¿t
l ' invasió de Franga a Norrnanclia, es disposa de suficielt t
penici l . l ina per cobrir totes les necessitats de I 'exércit
aliat.

1945 .  E l s  es tud i s  c r i s ta l ' l og rá f i cs  de  I ' equ ip  de  Doro thy
Hodgk in  a  Ox fo rd .  con f i rn ten  l ' es t ruc tu ra  de  l a
penici l . l ina amb el sistema d'anell  betalact¿\rnic.
Fleming, Florey i  Chain comparteixen el prerni Nobel
de Medicina.

Han sigut l7 anys plens d'esforqos per condixer (ciéncia)
i per aplicar'¿rquests coneixenrents (t¿cnica) a l¿r mil lora
de la  sa lut .

: 122



EVOLUCIO EN EL TEMPS

Ha passat ntés cle mig segle des de aquells temps pioners. S'han

afegit lnoltíssims nous firnnacs a I'arsenal terapdutic. En la década

de ls  c inc luan ta  des taca  e l  descobr i l nen t  f o r tu i t  de  l es

benzocJiazepines, els coneguts Libriunl i posteriorment elVhlium.

Metildopa, Captopril, Atenolol, Nil'edipina, Diltiazem, Losaftan

i rnolts altres en el carnp cardiovascular. Cimeticlina. Ranitidirta y

Omeprazol per les malalt ies gastrointestin¿rls. Antivirals coni

l'AZT. El desenvolupament de 1a Quimioterápia per al tractament

del cáncer. Productes per alleujar el dolor i la inf-lamació. des dels
clássics Paracetamoli l'ácid acetilsalicílic fins als recents inhibidors
de la COX-2.

En la década dels noranta. I 'objectiu ha sigut ampliat incloent
millores en la quarlitat de vida com el tractament de I'alopécia o
caiguda clel cabell amb Minoxiclil o Firrastericle, lractament de
l 'obesitat o I 'explosió medihtica que ha provocat el si ldenafi l .  més
popularment conegut com a Viagra.

La  Qu ím ica  segue ix  con t r i bu in t  dec i s i vamen t  a  noves
prestacions terapbutiques i acompanyará a la Biotecnologia en els
propers desenvolupaments.

També han canviat nrolt les condicions de la fabricació de
principis actins farmacéutics. Com en moltes altres activitats
industrials, la fase inicial creativa ha donat lloc a problemes derivats
d'un creixement rirpid i en ocasions poc controlat, com va ser el
cas de contaminacions creuades en la fabricació de productes
farmacéutics o el fracis de la Taliclomida pel desconeixement dels
seus ef-ectes en dones embarassades.

La  pub l i cac ió  I ' any  1963  de  l es  p r i r t e res  GMP (Good
Manufacturin-s Practices) per part cle la FDA (Food and Drug
Administration) dels Estats Units va assentar les bases per una
producciri de medicaments molt més segura i eficaq.

) J

La creació de ra Agéncia Europea der Mecricament i ers esfbrgos
per Lrnif icar cri teris entre ers pai 'sos nrés desenvorupats (ICH_
lnternational con|erence on Harmonization l permetrd garantir 'n
alt nivel l  de quali tat internacional.

PANORÁMICA GENERAL

La meva activitat professional m'ha permés visitar fábriques i
laboratoris a més de vint pai'sos de tres continents: América,'Asia
i Europa. Alguns pertanyien a res conrpanyies farmacéutiques més
poderoses com Merck, pfizer, Roche, Bristol Myers Squibb,
Janssen, Wyeth, Hoechst i Rhóne poulenc. Altres á col.legues i
cornpetidors catalans o de la resta de I'estat espanyol, italians,
holandesos, anglesos, francesos i israelites. Instar.racions a centre
i sud-américa. Al continent asiátic, Iran, Japó i. sobretot, Índia i
Xina.

No hi ha un model únic universar. No té res a veure una super
p lan ta  d 'una  mu l t i nac iona r  de rs  EUA o  I r randa  ded icada
preferentrnent a pocs productes que sovint tenen una rendibilitat
altíssima, amb moltes petites f-ábriques der cinturó de Bombai,
Hyderabad o de la zona propera a Shanghai. Er meu respecte químic
per totes elles. I la meva sincera adrniració per tots aquelis que
amb mitjans molt ma-pires produeixen intermedis pelmeicat inter-
nacional i aprovisionen els seus mercats interiors de fármacs
moderns.

Per altra banda l 'adquisició a f inals de l99r d'una pranta quí-
mica a les rodalies de ciutat cle Méxic per constituir l,empresa
Sintenovo, S.A. de C.V. que pertany 100Vo al Grup Esteve, i la
recent participació el jurior der 2000, arnb er 25va, en una nova
cornpanyiii química xinesa a yiwu (Zhejiang) en rbgim de joint
venture, són referdncies encara més directes sobre altres tioL¡s
d' instal. lacions i organitzacions.
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INTERNACIONALITZACIO

La creixent internacionalització de la fabricació de principis

actius farmacéutics va lligada principalment a dos f'enÓmens:

Genérics

En primer lloc el desenvolupament del merc¿rt de productes
genér i cs  a l s  EUA.  E l s  l abo ra to r i s  que  p repa ren  aq t l es tes
especialitats. tradicionalment no tenien equips potents de recerca
ni tan-rpoc estructura industrial química. La tnanca de f'abricants
nord-americans independents de les grans rttultinacionals del sec-
tor els va portar a buscar proveTdors externs del producte bttlk,
principalment a Europa. El país capdavanter va ser Itália que fins
a 1978 no tenia limitació de patents per f'abricar API. La nova
legislació que impedia la preparació de "copies" pel mercat nacio-
nal va impulsar a vhries companyies italianes a fhbricar i exportar
principis actius per a la indústria als EUA del medicarnent genéric.

La manca de patent de producte a Espanya f lns al 1986 va
endamerir l¿r nostra plena incorporacici al merc¿tt internacional, peró
va permetre originar les primeres ernpreses de Química Fina
Farmacéut ica.  A lgunes estaven l l igades a grups nacionals
farmacéutics amb I' obj ectiu pri oritari cl' aprovi sionar les necessitats
internes i altres van ser creades ja amb clara vocació exportadora.

Itdlia i Ilspanya son actualment els principals f-abricants de
principis actilrs. segons reflexen les dades d'Aschimf-arma (12),
l 'associació i tal iana de fabricants d' intermedis iAPI.

Producció d'API a Europa Occidental. 1999

País Mi l l ions  USD %

I tá l ia 2.500 29.4
Espanya 1 . 6 0 0 1 8 , 8
Altres paisos 4.400 5 1 , 8
Total 8.500 1 0 0 , 0

Outsourcing

La década ders noranta ens ha portat noves tendéncies. La
paraula anglesa "onf .sr¡urt'it?g", s'ha popularitzat en els clarrers anys
i es ref'ereix entre d'altres activitats, al clesenvolupament i fabricació
de fármacs per a tercers.

Les grans companyies f¿rrnacéutiques concentrL-n ers se,s
esfbrqos en els dos extrenis de la cacren¿r: l¿r recerc¿r i er 'rirqueting.
La recerc¿r és tbnamental per al descobriment cle nous faimacs. i
encara que es subcontract in  mol tes tasques.  les companyies
tendeixen a mantenir el control intern d'aquesta activitat clau. per
altra banda. el nrirqueting reforEa ra imatge crel . .nom" cre ra
companyia i  incentiva la prescripció del medicament. Tot al ld que
es troba entre Ia recerca i el mirqr.reting es pot subcontractar ( r3).

Guanyar temps per introduir er rnés aviat possibre un nou
producte en el mercaf es converteix en l 'objectiu priori tar- i .  La
creixent complexitat clels processos cl 'obtenció dels nous productes
fan que la component tecnord-uica si-eui també important per of'erir
serveis d'ouÍs'.urt 'r ,g, perd ' iempre aconrp¿lnyats de suficient
capacitat productiva amb garanties regulatóries. és a clir sota norrnes
de bona manufirctLu.a (cGMp).

Les dificultats associades a la legislació de patents i certificats
d'extensió de registres farmacéutics, així com la incorporació en
el mercat de productes bulk per genérics de fabricants d'Índia i
Xina, han provocat una fbrta reorientació del sector europeu cle
Química Fina Farmacéutica cap a aquesta activitat.

un cop més els i tal ians s'h¿rn situat com a capclavanters en el
sector de ConÍntt't svnthe.sis, seguits per espanyols i cliversos grupsj
internacionals.

un altre element important ha sigut I 'explosió cle necessitats
assoc iades  a  I ' apa r i c i ó  de  rnés  de  1 .500  company ies  c l e
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Biotecnologia ( 1a) que no disposen habitualment d'estructura quí-
mica industrial.

FACTORS D'iiXIT

Enrico Polastro, consultor i analista expert en Química Fina
Farmacéutica apofta la seva visió (15) dels requeriments del mercat.

Des de la perspectiva de la multinacional farmacéutica unzr po-
lítica óptima d'aprovisionament de principis actius va lligada a
I'equilibri entre els següents f'actors:

l. Seguretat del subministrament.
2. Control de la qualitzrt del producte acabat.
3. Puntualitat en els lliuraments.
4. Cost adequat.
5. Flexibi l i tat.
6. Ús efectiu de les instal. lacions.

Aixó porta a ler práctica. a combinar la producció in house amb
l' outsourcing. Les consideracions sobre el time tr¡ market són
prioritaries en la fase de desenvolupament, mentre que I'efectivitat
financera predomina en les decisions quan el producte está madur
comercialment.

SELECCIÓ

La selecció del partner adequat que ompli les expectatives
indicades anteriorment a nivell general, així com els requeriments
específics d'un projecte en particular, esdevé la tasca de grups
especialitzats que combinen experiéncia técnica amb coneixements
comercials i legals.

E,s  poden c i tar  (  I  6)  com elements pos i t ius del  poss ib le
seleccionat, els segiients:
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l .  Historial
2' Bon projeL't management.Frexrbiritat i capacit.t de resposta
3. Estil obert
4. Capacitat disponible a dif-erents escales
5. Habilitat tdcnica: química i analítica
6. Fortalesa en tecnologia o matdries primeres
7. No requerinrents inicials de capital
8 .  Preus compet i t ius
9. Disposició a signar acords standarcl sobre

_ secrecl
- canvis de procés
- drets de propietat intel.lectual

MANTENIMENT

Aconse-9uir un nou projecte és nolt engrescador peró enc¿lra
és més important el manteniment de la rel¿ició al llars de la vida
del mateix.

Tal i com assenyala Christina Ayllon de Wyerh (17) és vital
es tab l i r  una  re lac ió  que  i ncen t i v i  l ' i n te rcanv i  mu tu  de
desenvolupaments c ient í f ics ,  les act iv i ta ts  de raborator i  en
col ' laborac ió,  i  un in tercanvi  ober t  d ' in formació sobre e ls
proveidors de matéries primeres crítiques.

La comunicació és clau per a l'éxit del pr<rjecte. S'han de crear
els mecanismes adequats a través dels equips de projecte. La
comunicació es pot potenciar amb contactes directes, documents
escrits i videoconferdncies.

FUTUR

La  fab r i cac ió  d ' i n te rmed is  avanqa ts  i  p r i nc ip i s  ac t i us
farmacéutics estd creixent ( I  8) entre el 6 i  el9To. Alguns analistes
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s'atreveixen a pronosticar creixements incloent superiors. de fins
'¿l 147o. El valor actual del negoci, segons Gerhart Schreiner, di-

rector general de Lonza. se situa entre 7.500 i 9.000 mil ions de

ddlars USA.

Més del 7}c/c de la demanda procedeix d'Europa Occidental i

América del Nord. aproximadament la meitat de caclascuna. Perc)

mentre Europa és un exportador net, els EUA són principalment

importadors. Espanya té i ha de se-euir tenint un paper capdavanter
en aquest mercat globalitzat.

Polastro ( l9) en un article titulat significativament "No és el
camí cap a El Dorado". advelteix als que busquen un enriquiment
rápid amb aquesta activitat. Només prosperaran els jugadors

p repa ra ts  pe r  a f ron ta r  e l  l l a rg  te ru r i n i .  La  Qu ím ica  F ina
Farmacéutica és. sens dubte, un negoci atractiu peró la seva
rendibilitat no s'apropará a la del producte final farmacéutic.

Després d'incidir sobre els dif-erents factors cl¿ru d'éxit, torna
a remarcar la importáncia de la relació proveidor-client en aquesta
activitat.

CONCLUSIONS

La QLrí rn ica F ina Farmacéut ica permet  s in tet i tzar  aquel ls
principis actius que son I 'element més important del fhrmac o
medicament. La Química al servei de la Fannácia i la Medicina,
en definitiva al servei de la salut.

Com a prof'essional em sento orgullós d'haver dedicat tota la
meva activitat laboral a aquest objectiu. En prirner iioc com a
modest investigador a la recerca de noves molécules, després com
a responsable de desenvolupament, i finalment amb responsabilitats

-elobals técniques i empresarials.

El món s'estir f'ent cada vegada més petit. Al mateix temps,
' ingú no p.t aspirar ¿r ser autosr-rf icie.t en tot. Es proclueixen
macro l 'us ions de srans companyies farmacéut iquei  per  crear
¿ lu tdn t i cs  gegan ts  de l  sec to r  i pa ra l . l e lan len t  e l s  ma te i xos
protag.nistes subcontracten c¿rda ve.gacla rnés per certrar-se en les
competdncies clau del negoci.

Per tant, existeix espai per aqueiles empreses anrb voc¿rció in-
te'nacional que siguin capaces cle portar la seva activitat arreu crel
r-nón, assolint alt íssims nivei ls c|excel. léncia. Aixó constitueix per
mi un repte i  un atracfiu addicional.
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