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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims Senyores i Senyors Acadèmics,
Senyores i Senyors,

Aquest acte, solemne i protocol·lari d’ingrés d’un acadèmic en aquesta 
Corporació, té per la meva persona, en el dia d’avui, una significació 
especial al poder disposar del privilegi de glossar la personalitat del 
Sr. Víctor Grífols Roura. La meva elecció per aquesta comesa cal in-
terpretar-la per la circumstància de ser un dels acadèmics signants de 
la seva proposta d’admissió i també pels vincles d’amistat que m’unei-
xen a ell des de fa anys.

La trajectòria professional de Víctor Grífols està avalada de forma desta-
cada pel seu “currículum vitae” de professional de la salut amb vocació 
industrial, dedicació en la que sense dubte va influir-hi el seu progenitor 
Víctor Grífols Lucas, que el passat mes de juny ens va deixar.

Víctor Grífols Roura va néixer a Barcelona l’any 1950.  Al 2001 va suc-
ceir al seu pare com a president del grup d’empreses Grifols, càrrec que 
ostenta actualment junt amb el de conseller delegat.

Va estudiar ciències empresarials a la Universitat de Barcelona i es va 
incorporar a la companyia l’any 1973. Persona de gran visió comerci-
al, va assumir la direcció comercial l’any 1979 organitzant una nova i 
extensa xarxa de vendes per impulsar el negoci a Espanya. En el any 
1987 i ja com a conseller delegat va ser el responsable d’una profunda 
reorganització de la companyia, establint les bases del holding que avui 
coneixem.

Víctor Grífols va entendre que el futur de la companyia passava per la 
seva internacionalització. Al 1988 va obrir la seva primera filial interna-
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cional a Portugal i a partir d’aleshores va començar un procés progressiu 
que va tenir l’Amèrica Llatina com a primer objectiu. 

L’any 1990 Miami va ser la seu de la primera filial americana de Grífols 
amb Amèrica Central i Carib com principals àrees d’influència, a la que 
van seguir l’Argentina i Xile l’any 1991. La desaparició del bloc soviètic 
va propiciar, l’any 1992, la creació d’una nova filial a la República Txeca 
i a l’any següent va ser Mèxic el país escollit. 

L’obtenció de la llicència FDA l’any 1995 per a les instal·lacions de pro-
ducció d’hemoderivats va obrir nous horitzons per a la seva comerci-
alització en altres mercats. Així l’any 1997 Grífols va establir filials a 
Alemanya, Itàlia i Gran Bretanya i avui la companyia està present en 22 
països de forma directa.

Gran coneixedor de la indústria dels hemoderivats, va creure fonamental 
per a la companyia assegurar l’abastiment de la seva principal primera 
matèria, el plasma. L’any 2002 la companyia va incorporar a la seva es-
tructura una xarxa de 45 centres de donació de plasma dels Estats Units 
que després d’adquisicions posteriors avui sumen fins a 150 centres i 
constitueixen la primera organització del món en aprovisionament de 
plasma.

El mercat d’Estats Units va ser un altre dels objectius estratègics que 
es va marcar i l’any 2000 la companyia va obrir una filial comercial en 
el país. Al 2003 va impulsar l’adquisició dels actius d’Alpha Therapeu-
tic Corp. per consolidar la presència de la companyia a l’Amèrica del 
Nord, no només comercialment, si no també a nivell industrial. Al 2011 
va pilotar l’adquisició de Talecris, una oportunitat estratègica única que 
ha permès al holding espanyol consolidar-se com la tercera companyia 
del món del sector d’hemoderivats. L’última operació corporativa que ha 
liderat, ha estat l’adquisició, al gener de 2014, de la unitat de negoci de 
diagnòstic de Novartis per incorporar els seus productes a l’oferta de la 
Divisió Diagnostic de Grífols.

A més a més d’impulsar la internacionalització de la companyia, Víctor 
Grífols Roura també va ser l’artífex de la sortida a borsa de Grífols l’any 
2006, per poder competir en el mercat global en igualtat d’oportunitats 
amb els seus competidors. 

Perseverant i audaç, la seva visió d’empresari ha estat el complement 
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perfecte a l’alt nivell científic i innovador que ha caracteritzat la compa-
nyia des que el seu avi José Antonio Grífols Roig, i el seu pare, i el seu 
oncle, Víctor i José Antonio Grífols i Lucas van fundar els Laboratoris 
Grifols en 1940.

Personalment he compartit amb ell diferents fòrums tan de caire científic 
com empresarial i puc donar fe del seu talent i la seva capacitat com líder 
entusiasta i amb una clara visió estratègica. 

Avui dia el grup d’empreses Grífols és una sòlida realitat amb 14 mil 
persones amb forta activitat industrial a Espanya i els Estats Units i pre-
sència a 90 països del món. Destina el 6% del seu volum de negoci a 
Investigació i Desenvolupament, mirant cap al futur amb responsabilitat, 
il·lusió i confiança.

Fidel a la seva formació en l’àmbit de la salut, el discurs que Víctor 
Grífols ha elegit per el seu ingrés a la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya  es titula “ Innovació i regulació farmacèutica “ amb l’intenció 
de tractar aspectes peculiars de la industria des hemoderivats, incidint 
també en les mesures conjunturals que fan referència a aspectes empre-
sarials i econòmics, viscuts en la seva trajectòria professional. 

Senyor President: Abans de finalitzar aquesta aproximació a la biografia 
de Víctor Grífols, que ha servit per fer la seva presentació a tan selecte 
auditori, permeti’m felicitar al nou acadèmic en nom propi i de l’Acadè-
mia, i expressar al mateix temps la satisfacció que tots sentim de poder 
gaudir en el futur de la seva col·laboració.

Crec que la seva presència a l’Acadèmia serà molt enriquidora i es per 
això, que una vegada hagi llegit el discurs reglamentari, demano al 
Excel·lentíssim Senyor President que li imposi la medalla i li entregui 
el títol d’acadèmic corresponent.

Moltes gràcies.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims Senyores i Senyors Acadèmics Numeraris, 
Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics Corresponents, 
Senyores i Senyors,

Abans de donar lectura al discurs d’ingrés com a acadèmic corresponent 
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, vull expressar el gran 
honor que aquest nomenament significa per a una persona com jo que no 
és farmacèutic i agrair de tot cor el reconeixement d’aquesta Acadèmia a 
una aventura empresarial que va començar ara fa 75 anys.

Sóc conscient d’ingressar en aquesta distingida institució més pels mèrits 
dels meus predecessors (Fig. 1, 2 i 3), tots ells formats en l’àmbit de les 
ciències de la salut i amb aportacions destacades al món mèdic i científic, 
que no pas pels meus propis, dedicats sempre a la gestió empresarial en 
el més ampli sentit de l’expressió. Seria també injust no reconèixer, la 
part de mèrit que correspon als milers de col·laboradors que ens han anat 
acompanyant al llarg de la nostra trajectòria, i que ho fan encara avui dia, 
aportant el seu talent i compromís a la companyia que presideixo.

Fig. 1.  Josep Antoni Grífols i Roig Fig. 2.  Josep Antoni Grífols i Lucas Fig. 3.  Víctor Grífols i Lucas
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La nostra és una indústria singular dins del sector farmacèutic perquè 
els productes que posem a disposició dels professionals de la salut 
s’elaboren a partir d’una matèria primera d’origen humà: el plasma. 
Avui, els seus derivats, que nosaltres purifiquem amb complexes pro-
cessos industrials, ningú no dubta que han de ser considerats com a 
medicaments, però el cert és que no sempre ha estat així, tal com miraré 
d’explicar-los al llarg de la meva intervenció. Però permetin que primer 
faci una mica d’història per situar-los als orígens de la nostra empresa.

El meu avi, el doctor Josep Antoni Grífols i Roig, es llicencià com a 
metge el 1909 a la Universitat de Barcelona. Acabada la carrera, va cur-
sar estudis d’histologia i anatomia patològica a Munich, on també es va 
especialitzar en anàlisis clíniques. El 1910, en tornar d’Alemanya, amb 
el seu company de promoció el Dr. Celis Pujol, va establir a Barcelona 
el Laboratori Central d’Anàlisis Clíniques des del qual oferia aquest 
servei als metges i hospitals barcelonins (Fig. 4).

Fig. 4.  Josep Antoni Grífols i Roig al laboratori d’anàlisis
 amb seu a la plaça Urquinaona. Anys 10
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L’activitat del Laboratori propicià el desenvolupament i l’aprofundi-
ment de diverses disciplines com la bacteriologia o la química, però 
fou l’hematologia, una especialitat mèdica pràcticament desconeguda 
el primer quart del segle XX, la que va captar la seva atenció amb 
més intensitat. Eren uns anys de trepidant activitat científica durant 
els quals no paraven de succeir-se descobriments de nous tractaments, 
vacunes o remeis de tota mena.

Quan es començaven a practicar aquelles heroiques transfusions san-
guínies directes, connectant braç amb braç el donant i el receptor, ell 
va postular la transfusió indirecta1, que consistia en recollir la sang del 
donant en un flascó per transfondre-la més tard al receptor, exactament 
igual que es fa avui dia. Els estudis de l’argentí Dr. Agote2 de 1914 so-
bre la utilització del citrat sòdic com a inhibidor de la coagulació, van 
fer possible el postulat del meu avi. 

A més de proposar la transfusió indirecta, el 1929 el meu avi va paten-
tar un dispositiu per poder dur-la a terme en condicions, sinó asèpti-
ques, sí altament higièniques: la Flèbula Transfusora3 (Fig. 5).

Fig. 5.  Josep Antoni Grífols i Roig practicant una transfusió
 amb la seva Flèbula. Anys 20
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Els convulsos anys de la guerra civil espanyola van permetre un avenç 
molt significatiu de la pràctica de les transfusions indirectes com a so-
lució terapèutica per als soldats ferits. En tots dos fronts es van establir 
bancs de sang i uns eficients serveis de transfusió, però destaca, espe-
cialment, el que va dirigir el reconegut hematòleg català Dr. Frederic 
Duran i Jordà per encàrrec de la Generalitat republicana. El meu pare i 
el meu oncle en van formar part activa en ser mobilitzats i destinats al 
banc de sang que s’organitzà a la ciutat de Barcelona, el 1937.

Acabada la guerra a casa nostra però en plena contesa europea, el 1940, 
el meu avi va convèncer els seus dos fills Josep Antoni i Víctor, el meu 
oncle i el meu pare respectivament, per establir els Laboratoris Grí-
fols a Barcelona, oferint el servei d’anàlisis clíniques i afegint, a més, 
pràctiques transfusionals (Fig. 6). La guerra europea seguia impulsant 
l’avenç de l’hematologia, i en especial de l’hemoteràpia, gràcies a la 
consolidació de les transfusions sanguínies com a pràctica mèdica als 
camps de batalla. 

També a la societat civil l’hemoteràpia s’anava convertint, de mica en 
mica, en la solució terapèutica de moltes patologies. La necessitat de 
perllongar la vida activa i les propietats d’un producte tan valuós com 

Fig. 6.  Acció de fundador de Laboratoris Grífols, S. A. 1940
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la sang va provocar l’estudi dels seus components i es va veure que el 
plasma, sense les cèl·lules sanguínies, podia ser congelat i emmagatze-
mat per ser utilitzat més enllà dels pocs dies que durava la sang com-
pleta. I encara millor, es podia liofilitzar4. En aquells anys però, amb 
la precarietat generalitzada de la postguerra i amb una guerra d’abast 
continental en marxa, hi havia serioses dificultats per portar a terme 
projectes que requerien una certa tecnologia. 

Amb uns prototips dissenyats pel meu pare i construïts íntegrament al 
laboratori amb peces provinents d’indústries variades com les de fabri-
cació de bombetes o de gel (Fig. 7), el 1943 van iniciar la producció i 
comercialització d’unitats de plasma liofilitzat i van obtenir la patent 
d’introducció5 a Espanya del mètode per fer-ho. El plasma d’aquestes 
unitats provenia sempre d’un sol donant per tal de minimitzar el risc de 
transmissió de patologies com l’hepatitis. Era una mesura molt prudent 
que evitava la propagació geomètrica que s’hauria produït en cas de 
barrejar diverses donacions en el procés de producció. Cada plasma era 
únic, igual que ho era cada unitat de sang completa.

Fig. 7.  Primera instal.lació per a liofilitzar plasma. 1943
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El plasma es va revelar útil per tractar hipovolèmies i hipoproteïnèmies, 
i també per augmentar la immunitat general en les malalties infeccioses. 
Era també hemostàtic i resultava idoni en la profilaxi general. Tots aquests 
avantatges que oferia el plasma liofilitzat i la bona acollida dels serveis 
de transfusió, van propiciar l’obertura del primer banc de sang privat del 
país el 1945 (Fig. 8). A més de consolidar la transfusió com a pràctica te-
rapèutica, el banc de sang de Grífols analitzava i tipificava les donacions 
obtingudes per oferir-les a la xarxa sanitària barcelonina amb garanties. 

Anys més tard, l’octubre de 1949, la producció de plasma liofilitzat es va 
veure suspesa a requeriment de la Inspecció Provincial de Farmàcia de 
Barcelona que va precintar la instal·lació de liofilitzar. La dràstica mesu-
ra obeïa a que les autoritats sanitàries consideraven el plasma liofilitzat 
com a una especialitat farmacèutica i que, per tant, s’havia de tramitar i 
obtenir el corresponent registre.

Laboratoris Grífols ja disposava d’algunes especialitats farmacèutiques 

Fig. 8.  Seu dels Laboratoris Grífols, S. A. al carrer Jesús i Maria de Barcelona
 i primer banc de sang i plasma privat del país. 1945



13

registrades com algunes vacunes, el citrat sòdic al 10% utilitzat regu-
larment al banc de sang o la penicil·lina, que llavors preparàvem. Mai 
s’havia considerat necessari el registre farmacèutic del plasma liofilitzat 
pel convenciment que tot el procés per fer possible la seva elaboració 
formava part d’un acte mèdic, practicat per metges, entre un donant i un 
receptor. La composició del producte, a més, no era fruit de cap formu-
lació química sinó que es tractava d’una part de la mateixa sang que es 
podia transfondre sense cap mena de registre. Així, els catàlegs de pro-
ductes que Grífols oferia en aquella època diferenciaven molt clarament 
les “especialitats farmacèutiques” dels “productes de banc de sang” i el 
plasma liofilitzat figurava en la segona.

La controvèrsia entre la decisió de les autoritats farmacèutiques i la pos-
tura dels responsables del laboratori va acabar resolent-se amb aporta-
cions de les dues parts. La Inspecció Provincial de Farmàcia insistia en 
que, en haver-hi un procés industrial, els productes havien de tenir un 
número de lot i va exigir que totes les unitats que formaven part d’un 
mateix procés de liofilització, és a dir, les que cabien alhora dins l’apa-
rell, portessin un mateix número de lot. El meu avi, al seu torn, insistí a 
mantenir-hi també el número de donació per permetre la traçabilitat del 
producte perquè, tot i formar part del mateix cicle de liofilització, el con-
tingut de cadascuna de les unitats era diferent i únic pel fet de procedir de 
donants diferents. Amb aquest acord es va reprendre la producció sense 
més problemes i sense necessitat de registre.

A la segona guerra mundial l’exèrcit nord-americà havia experimentat 
amb èxit la transfusió d’albúmina purificada a soldats amb shocks hipo-
volèmics. L’avantatge era molt gran perquè l’albúmina es podia conser-
var molt més temps i transportar-la en condicions menys exigents que la 
sang. El Dr. Edwin J. Cohn, químic de la Universitat de Harvard, va ser 
l’investigador que dissenyà i donà nom al mètode de fraccionament de 
plasma6 que permet obtenir proteïnes com el fibrinogen, les immunoglo-
bulines o la mateixa albúmina.

La possibilitat de fraccionar el plasma i obtenir-ne concentrats proteics 
per tractar diferents malalties de manera més eficaç disparà la necessitat 
d’obtenir plasma a gran escala. El plasma que es liofilitzava era el provi-
nent de les donacions de sang que no arribaven a transfondre’s dins dels 
21 dies de vida mitjana dels hematies. Llavors la sang es centrifugava i 
se’n separava el plasma. Cada donant havia d’esperar dos o tres mesos 
per restablir els seus nivells hemàtics amb normalitat. 
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Josep Antoni Grífols Lucas, el meu oncle, es va convertir en el primer 
investigador que publicà els resultats de la tècnica de la plasmafèresi7 por-
tada a terme sobre 320 donants durant poc més d’un any entre 1950 i 1951. 
La seva hipòtesi era que la recuperació de les proteïnes seria molt més rà-
pida que la dels hematies i que, si aquests es reinjectaven al donant, es res-
tablirien fàcilment els seus nivells hemàtics normals i podria donar plasma 
amb més freqüència. Així, va quedar demostrat que l’extracció setmanal 
d’uns 200 mil·lilitres de plasma no alterava els nivells proteics del donant 
i que la plasmafèresi era una tècnica útil i segura per augmentar l’obtenció 
de plasma.

Presentà els resultats del seu treball al IV Congrés Internacional de 
Transfusió de Sang celebrat a Lisboa el juliol de 1951 i els publicà al 
British Medical Journal l’abril de 1952 (Fig. 9).  Els hematòlegs Císcar 
Rius i Farreras Valentí, a la seva obra conjunta de 1972, Diagnóstico  

Fig. 9.  Publicació del treball sobre plasmafèresi de J. A. Grífols i Lucas. 1952
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Hematológico8, no van dubtar a qualificar la plasmafèresi com la major 
aportació que la ciència espanyola ha fet a la Medicina. De fet, la plas-
mafèresi és, encara avui, la tècnica que permet obtenir els milions de 
litres de plasma necessaris per elaborar els hemoderivats que la societat 
necessita a tot el món.

El fet de disposar de més plasma va donar pas a la producció dels seus 
derivats i vàrem començar a produir-los a petita escala. A banda del 
plasma liofilitzat (Fig. 10), sempre d’un sol donant, i del fibrinogen 
també liofilitzat i procedent de dos donants per raó de la poca quantitat 
que se n’obtenia, l’oferta de productes es reduïa a la gammaglobulina 
i l’albúmina. Tot i fabricar-les a partir de mescles de moltes unitats de 
plasma, el procés de purificació de l’albúmina incloïa la pasteurització 
final i el risc de transmissió vírica quedava neutralitzat. La gamma-
globulina aleshores no es considerava de risc i a més, amb la mescla 
de plasmes, el ventall d’anticossos s’ampliava considerablement i en 
millorava l’eficàcia terapèutica.

Els hemoderivats van mantenir la seva comercialització com a produc-
tes de banc de sang fins ben entrats els anys 60 quan el Ministeri de la 
Governació en va exigir el corresponent registre d’especialitat farma-

Fig. 10.  Plasma liofilitzat d’un sol donant amb el seu disolvent 
i equip d’infusió. Anys 50
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cèutica. El país s’anava espolsant les mancances d’una llarga i feixuga 
postguerra i les institucions poc a poc anaven assolint el funcionament 
normal exigible d’un país seriós i endreçat. L’any 1967 doncs, vam 
iniciar els tràmits per obtenir els pertinents registres de tots els nostres 
hemoderivats.

Un pas endavant en la fabricació de gammaglobulines va ser la possibi-
litat de fer-les específiques, és a dir, amb una alta titulació d’anticossos 
per a un antigen concret. Un bon exemple va ser la gamma anti-D, que 
va resultar definitiva per evitar les malformacions que podien patir els 
fetus d’una segona gestació de mares Rh negatiu. L’any 1969 vam re-
gistrar aquesta nova especialitat elaborada amb plasma de mares amb 
un títol elevat d’anticossos anti-Rh positiu, indicada com a profilaxi 
imprescindible per a gestants Rh negatiu.

Després van venir altres gammaglobulines específiques com les anti-
tetàniques el 1973, i més endavant anti-ràbiques o anti-hepatitis B, ob-
tingudes també a partir de plasma amb un elevat títol d’aquests o d’al-
tres anticossos. Per obtenir aquests tipus de plasma és imprescindible 
comptar amb un col·lectiu estable de donants disposats a sotmetre’s a 
la corresponent immunització de forma continuada i a fer donacions 
periòdiques, tasca no gens senzilla de la qual Europa és totalment depe-
nent dels Estats Units a causa de la restrictiva legislació per incentivar 
la donació de plasma. 

El tractament de l’hemofília va experimentar un gran avenç en dispo-
sar, els anys 70, del crioprecipitat, el primer grup de proteïnes obtingu-
des del plasma en descongelar-lo en determinades condicions de tem-
peratura. Registrat el 1972 com a Concentrat Anti-Hemofílic Humà, 
el comercialitzàvem liofilitzat i també d’un sol donant per mantenir al 
mínim el risc de transmissió vírica. 

La dècada dels 80 va estar marcada per l’aparició del virus de la im-
munodeficiència humana, al qual vam ser capaços de respondre oferint 
productes amb etapes d’inactivació vírica. El col·lectiu més dramàti-
cament afectat va ser el dels hemofílics, que s’infectaven en rebre els 
preparats de factor VIII per a la seva teràpia, productes procedents, 
majoritàriament, dels Estats Units, país on va esclatar l’epidèmia. Nos-
altres érem molt petits aleshores i el productes que oferíem, el criopre-
cipitat, l’elaboràvem, com ja he dit, amb plasma d’un sol donant, tots 
d’aquí i a molt petita escala, perquè no importàvem, encara, plasma 
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nord-americà. Vam prendre consciència de la gravetat de l’epidèmia 
i ens vam apressar a buscar i oferir solucions eficaces a un col·lectiu 
terroritzat per una infecció que els delmava. 

El 1983 els investigadors Montagnier9 i Gallo10 van descobrir que es 
tractava d’un virus i el 1984 vam poder registrar i posar a disposició 
dels hematòlegs el primer concentrat de factor VIII inactivat. Quan es 
va comercialitzar el primer reactiu per determinar el virus de la immu-
nodeficiència humana, l’abril de 1985, el vam implantar immediata-
ment a totes les unitats de plasma que recollíem, cinc mesos abans que 
les autoritats espanyoles ho establissin com a obligatori. El 1989 vam 
ser els primers en comercialitzar un concentrat de factor VIII d’alta 
puresa amb dues etapes específiques d’inactivació vírica. Vam poder 
superar sense ferides greus un mal pas que va transformar la nostra in-
dústria i el sector de manera profunda. A Espanya, de les cinc indústries 
que hi havia dedicades al fraccionament de plasma i a la purificació 
dels seus derivats, només vam poder continuar nosaltres. 

La naturalesa de la nostra activitat exigia i exigeix una cura extraordi-
nària durant tot el procés de producció. Com saben, les proteïnes no es 
poden sotmetre a cap procés d’esterilització i això obliga a posar els 
cinc sentits en cada fase del procés i a disposar d’instal·lacions adequa-
des per evitar la contaminació dels productes en procés. En resposta a 
aquesta exigència, a mitjans dels anys 80, el meu pare va impulsar la 
implantació de les bones pràctiques de producció per tal de no deixar 
a l’atzar cap de les operacions dutes a terme dins la fàbrica. Tot havia 
d’estar protocol·litzat i cada pas, per irrellevant que pogués semblar, 
havia de tenir un responsable que el recollís, documentés i enregistrés 
oportunament. I els instruments i maquinària utilitzats havien d’estar 
ben calibrats i validats de manera periòdica i sistemàtica. Es tractava 
de garantir la qualitat de cadascun dels passos del procés productiu en 
comptes de certificar, al final, la del producte acabat.

Això, que avui és una pràctica normal generalitzada i obligatòria a la 
indústria en general i a la farmacèutica molt en particular, aleshores va 
significar una revolució sense precedents. Hi havia literatura procedent 
dels Estats Units però, a Espanya, llavors encara ens donàvem per sa-
tisfets amb el certificat d’aptitud que signaven els responsables del con-
trol de qualitat després de fer les corresponents anàlisis estadístiques.

La polèmica sobre si el plasma havia de ser considerat o no una espe-
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cialitat farmacèutica es va reobrir els anys 90 amb motiu de l’aparició 
de 10 casos reportats al Regne Unit de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, 
l’any 199611. La terrible experiència anterior amb la sida va fer dispa-
rar totes les alarmes i es van posar en marxa tot un seguit de mesures 
sanitàries perquè la incidència d’aquesta malaltia quedés controlada i 
sufocada el més aviat possible. I així va ser. Essent però una malaltia 
sense tractament, calia extremar les precaucions en les transfusions per 
la vulnerabilitat de la via parenteral. Per la part cel·lular, es va recoma-
nar l’eliminació dels leucòcits als concentrats d’hematies i es va deter-
minar la necessitat de sotmetre a inactivació vírica el plasma destinat a 
transfusió, com a mesures preventives. 

El 1997 vam reaccionar oferint als hospitals i centres de transfusió bos-
ses per obtenció i conservació de sang equipades amb filtres adequats 
per retenir els leucòcits i també un servei d’inactivació específica amb 
blau de metilè d’aplicació individualitzada a cadascuna de les unitats 
de plasma transfusional. Pel que fa a aquest últim, com que el mètode 
no comportava la barreja de plasmes de diferents donacions i no s’al-
terava la integritat de l’envàs ni la funció essencial del seu contingut, 
seguia tenint les característiques pròpies d’un producte de banc de sang 
i no va caldre tramitar cap registre farmacèutic. Altres mètodes sí que 
s’aplicaven sobre la barreja de vàries unitats de plasma i, en bona lògi-
ca se’ls va requerir la corresponent llicència.

Actualment, l’eficàcia i seguretat dels productes farmacèutics estan 
fora de dubte. L’exigència amb què les administracions controlen les 
indústries i els processos ens ha permès arribar a uns nivells de ben-
estar i seguretat inimaginables fa poques dècades. Tot i així cal estar 
sempre alerta a la possible aparició de nous agents patògens que podri-
en posar-los en perill en poc temps. La realitat ens ha demostrat massa 
vegades aquesta possibilitat i com de vulnerables som tots quan es pre-
senta. Per aquesta raó la rigidesa de les normes està més que justificada 
i cal seguir fent esforços per ser encara més exigents, però també hem 
de reconèixer que, de vegades, aquest entramat normatiu, complica la 
introducció de canvis i l’aplicació de millores substancials als proces-
sos i als productes.

Si m’ho permeten els ho explicaré amb un exemple. Els concentrats 
d’immunoglobulines disponibles al mercat s’elaboren a partir del plas-
ma de milions de persones que el donen voluntàriament. Al nostre 
entorn, a les societats de l’anomenat primer món, les xarxes per ob-
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tenir aquest plasma estan exhaustivament regulades per les autoritats 
sanitàries de cada país on es porten a terme. Les regulacions són molt 
estrictes i proteccionistes i dificulten, quan no impedeixen, la barre-
ja de plasma entre països. Així, les immunoglobulines fabricades amb 
plasma espanyol i consumides al mateix país són riques en anticossos 
contra antígens propis del nostre entorn. De la mateixa manera, les 
immunoglobulines procedents de plasma nord-americà estan especial-
ment indicades per combatre els antígens més comuns en aquell gran 
país. Convindran amb mi que ampliar l’espectre d’anticossos de les 
immunoglobulines enfortiria el sistema immunològic de les persones 
que les rebessin amb el benefici que això pogués suposar per la seva sa-
lut. S’imaginen aquests productes contenint anticossos contra l’Ebola o 
contra antígens propis de zones remotes? S’imaginen una immunoglo-
bulina fabricada amb una barreja de plasmes de tot el món?

Només de pensar-hi se’ns fa present una inacabable llista de riscos, pe-
rills i problemes que caldria estudiar i resoldre i dotzenes de directives 
i lleis que caldria revisar però el benefici que això podria representar 
per a la salut pública mundial ens obliga a tenir-ho en compte en els 
nostres projectes de futur. Potser la barreja mundial és una quimera, 
però siguem conscients que la rigidesa actual afavoreix una mena d’en-
dogàmia entre donants i pacients que limita l’enfortiment del nostre 
sistema immunitari. Avui que les portes del món estan obertes de bat 
a bat i que milions de persones es desplacen d’una banda a l’altra del 
món cada dia, no els sembla un contrasentit limitar l’espectre immuno-
lògic d’aquests viatgers? Ho deixo a la seva autoritzada consideració.

Una altra reflexió que els convido a fer és sobre la idoneïtat del plasma 
per fabricar els seus derivats, en funció del mètode utilitzat per obte-
nir-lo. Només hi ha dues maneres de fer-ho i totes dues depenen de 
l’existència i voluntat dels donants. Al nostre país, i a molts d’altres 
veïns nostres, el donant va a un banc de sang, fa la seva donació de la 
sang completa i se’n torna a casa seva fins al cap d’un mínim de tres me-
sos, temps necessari per recuperar els nivells hemàtics normals. La seva 
sang es centrifuga i se n’obtenen tres fraccions per a ús terapèutic: els 
hematies, les plaquetes i el plasma. Totes tres es transfonen com a terà-
pia als hospitals però el plasma amb molt menor incidència. L’excedent 
es congela i s’envia a la indústria per a fraccionar-lo. Aquest plasma es 
coneix al sector com a “recovered plasma”, és a dir, plasma recuperat.

L’altra manera d’obtenir plasma és amb plasmafèresi, tal com va pos-
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tular el meu oncle el 1951.  El procés de donació inclou una centrífuga 
que va separant els components cel·lulars de la sang per retornar-los 
al donant i així obtenir només plasma. En aquest cas el donant marxa 
del centre amb les mateixes cèl·lules sanguínies de quan hi ha entrat i 
recupera el volum i nivell de proteïnes plasmàtiques en qüestió d’ho-
res. El plasma obtingut es congela en pocs minuts i se’l coneix com a 
“source plasma”.

Si comparem aquests dos tipus de plasma, malgrat ser idèntics des 
d’un punt de vista bioquímic, podem veure que hi ha força diferències 
(Fig. 11)12. El temps requerit per fer una donació normal de source 
plasma duplica l’invertit en una de sang completa, i el volum de plasma 
obtingut és tres vegades més en aquell que en el recovered. Una altra di-
ferència, és que el donant de source plasma recupera els nivells hemàtics 
en qüestió d’hores i pot arribar a donar dos cops per setmana sense cap 
risc per la seva salut, mentre que el donant de sang completa, s’ha d’es-
perar tres mesos per poder tornar-hi. 

Una última diferència és que el recovered prové de donacions altru-
istes, mentre que la immensa majoria de les plasmafèresis per obtenir 
source plasma estan incentivades d’alguna manera. 

I això es fa per disposar d’un col·lectiu de donants sans, ben atesos, 
amb un eficaç control de la seva salut i disposats a sotmetre’s a plasma-
fèresi amb una certa freqüència. En el cas del source plasma, la norma-

Fig. 11.  Comparació entre plasma provinent de donació de sang o de plasmafèresi
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Plasmafèresi
(Source)
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tiva vigent exigeix una segona donació apta de cada donant per poder 
alliberar la primera, és a dir, que si no hi ha repetició en les donacions 
no hi ha plasma per fraccionar. En contrast, el plasma recuperat prové 
de donants esporàdics als quals no se’ls fa cap seguiment de l’estat de 
salut i que, molt probablement, no faran mai més cap altra donació. 
Veiem-ho amb xifres:

L’any 2012, al món es van fraccionar gairebé 37 milions de litres de 
plasma dels quals, només el 24% era recuperat (Fig. 12)13. Els 28 mi-
lions de litres restants eren tots de source plasma i, d’aquests, el 88% 
provenia dels Estats Units. M’ha calgut fer aquest preàmbul per poder 
exposar-los la reflexió que els proposava fa uns moments que era, re-
cordem-ho, sobre la idoneïtat del plasma per fabricar derivats plasmà-
tics segons el mètode d’obtenció.

Per tractar l’hemofília A d’un pacient de 70 Kg de pes durant un any 
ens caldran 150.000 unitats internacionals de Factor VIII purificat. Per 
obtenir-les, necessitarem mil litres de source plasma, però si ho féssim 
amb plasma recuperat, ens en caldrien mil nou-cents, gairebé el doble. 
La congelació immediata de la primera matèria al centre de donació es-

Fig. 12.  Volum de plasma fraccionat al món el 2012

Total: 36,8 milions de litres 
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devé fonamental per preservar el factor VIII en les millors condicions i 
als centres de plasmafèresi el protocol indica que, des de l’extracció, el 
temps d’espera per congelar el plasma no pot superar els 30 minuts. 

En contrast, les unitats de sang obtingudes als bancs de sang hospita-
laris o bé a les conegudes unitats mòbils que recorren el territori, s’han 
de transportar totes als centres regionals de transfusió on es centralit-
za el procés de fraccionament primari, és a dir, l’obtenció de les tres 
fraccions per transfusió: hematies, plaquetes i plasma. Malgrat que el 
transport es faci en contenidors refrigerats, el temps d’espera per poder 
congelar el plasma en les condicions òptimes es dilata en excés en de-
triment de la integritat de la molècula del factor VIII amb la conseqüent 
pèrdua de rendiment.

Si la comparació del volum necessari ja mostra una diferència clara entre 
els dos tipus de plasma, encara és més evident si comptem les donacions 
necessàries per completar-lo (Fig. 13). Els 1.000 litres de source plasma 
els completarem amb unes 1.300 donacions, amb una mitjana de 760 
mil·lilitres cadascuna. En canvi, pels 1.900 litres de plasma recuperat, 
ens caldran 7.500 donacions ja que, un cop extrets hematies i plaquetes, 
cadascuna conté uns 250 mil·lilitres de plasma de mitjana.

Des del punt de vista farmacèutic, en l’elaboració de medicaments la 
traçabilitat és fonamental per la seva seguretat. Nosaltres hem tingut 
sempre especial cura i interès en garantir la traçabilitat dels nostres 
hemoderivats de manera transparent i hem desenvolupat eines i progra-
mes per aconseguir-ho. Si volem garantir la traçabilitat del producte de 
l’exemple, no crec que els generi cap dubte quin dels dos plasmes ens 
convé utilitzar. Està clar que si hem de triar entre 1.300 i 7.500 unitats 

Fig. 13.  Plasma necessari per fabricar el producte per a tractar un pacient de 70 Kg. durant 1 any 
segons patologia. Comparació segons l’orígen del plasma. Font: Grífols
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per composar un mateix lot de producció d’un mateix producte, ens 
decantarem pel que comporta un menor número d’unitats.

No pretenc polemitzar amb vostès sobre si l’obtenció de plasma ha de 
ser altruista o recompensada. Les xifres que els acabo d’explicar crec 
que són prou eloqüents com per veure la necessitat d’incentivar la do-
nació de plasma d’alguna manera si és que volem mantenir el nivell i la 
tendència creixent de tractaments amb derivats del plasma a mida que 
es descobreixen noves indicacions. 

Avui sabem, per exemple, que la proteïna alfa u antitripsina juga un pa-
per fonamental en la protecció del teixit pulmonar i que, el seu dèficit, 
en provoca el deteriorament progressiu. Els símptomes que presenten 
els pacients d’aquesta malaltia són els de l’emfisema pulmonar clàs-
sic però les causes que el provoquen no hi tenen res a veure. Abans 
d’arribar a aquesta certesa, els afectats per aquest dèficit es tractaven 
d’acord amb un diagnòstic erroni. La prevalença d’aquesta malaltia és 
baixa però la necessitat de tractament dels seus pacients i la millora de 
la seva qualitat de vida ha generat una demanda que abans simplement 
no existia.

En començar els deia que la nostra era una indústria singular dins la 
indústria farmacèutica degut a la utilització del plasma com a primera 
matèria. Permetin que els doni algunes dades que els ajudaran a enten-
dre la meva afirmació. D’entrada els diré que aquesta primera matèria 
representa el 70% del cost de producció. En contrapartida, les despeses 
en R+D es situen entorn d’un 5% dels ingressos. Això no vol dir que 
fem menys recerca, ans al contrari, el que passa és que la naturalesa dels 
nostres productes  permet simplificar substancialment les fases inicials 
de seguretat que altres fàrmacs de síntesi han de passar forçosament. 

Precisament en recerca tenim davant nostre un horitzó extraordinari. 
Fraccionem milions de litres de plasma cada any però només purifi-
quem una desena mal comptada dels milers de proteïnes que conté. 
La immensa majoria estan encara per identificar. No en sabem encara 
la raó per la qual naveguen incansables pel nostre torrent sanguini, les 
funcions fisiològiques que duen a terme, ni el paper que juguen en el 
manteniment de la vida. I d’aquesta desena que aïllem, purifiquem i 
comercialitzem amb èxit amb unes indicacions terapèutiques ben aco-
tades, en desconeixem encara moltes altres interaccions determinants 
pel nostre organisme. 
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En aquest sentit deixin que comparteixi amb vostès les esperances que 
tenim dipositades en la vella i coneguda albúmina, la proteïna més 
abundant en el plasma i la primera que es va aïllar de la resta ja fa més 
de 70 anys. Estem portant a terme un interessant assaig clínic amb l’al-
búmina per tractar la vertadera epidèmia del segle XXI: l’Alzheimer. 
La teoria que postula el nostre estudi és que l’intercanvi plasmàtic re-
petitiu amb albúmina d’alta puresa en pacients diagnosticats d’aquesta 
malaltia en un estadi lleu-moderat, por aturar-ne l’avenç i alentir el de-
teriorament progressiu del cervell. També amb albúmina, tenim assajos 
clínics en marxa pel tractament de malalties hepàtiques com la cirrosi. 

Si els resultats d’aquests dos assajos clínics demostren la seva eficà-
cia per tractar aquestes malalties, la demanada d’albúmina creixerà de 
manera important i es farà necessari motivar d’alguna manera la po-
blació perquè es faci donant, ja no de sang, sinó de plasma. Es tendeix 
a pensar que si som autosuficients en components cel·lulars de la sang 
ja tenim la feina feta, però sembla que no vulguem enfrontar-nos a la 
tossuda realitat com és l’elevat grau de dependència que tenim del plas-
ma nord americà per poder satisfer les necessitats de tractament dels 
nostres malalts amb els seus derivats. I no només parlo d’Espanya, sinó 
de bona part d’Europa.

Ja els he exposat en començar les discrepàncies que el meu avi man-
tenia amb les autoritats farmacèutiques respecte de com havien de ser 
considerats el plasma i els seus derivats, en tant que productes d’acció 
terapèutica. També hem vist com l’hematologia i l’hemoteràpia alesho-
res eren disciplines incipients i, per tant, encara sense un marc regula-
dor com el que avui acatem sense discutir. 

L’aparició de les anomenades teràpies avançades sacseja també els es-
taments de la regulació farmacèutica, com l’hemoteràpia ho va fer en 
el passat, i provoca el necessari debat per aclarir, altra vegada, què ha 
de ser considerat com a medicament i què no. La utilització de teixits 
i cèl·lules, una de les bases de la medicina personalitzada que de mica 
en mica es va consolidant, segueix obligant les autoritats farmacèuti-
ques, a tots vostès, a imposar-hi el criteri professional i sentit comú 
necessaris per establir les normes que en garanteixin la seva seguretat 
farmacològica. Així doncs, els productes resultants de les diferents ma-
nipulacions a que es sotmeten aquests teixits i cèl·lules per ser utilitza-
des amb finalitats terapèutiques, han de sotmetre’s a la seva autoritzada 
i escrupolosa mirada per regular-ne, tant els processos per obtenir-los, 
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com el seu ús en els pacients que els necessitin. Crec que el món far-
macèutic té reptes apassionants per encarar i molta feina per fer, i molt 
interessant, per endavant.

No vull acabar la meva intervenció d’avui sense agrair, un cop més, 
l’honor que em fan investint-me com acadèmic corresponent de la Re-
ial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, honor que espero saber corres-
pondre des d’avui mateix servint amb honestedat i lleialtat els principis 
i objectius d’aquesta noble institució.

Moltes gràcies.
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