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Cercles virtuosos
La industria farmacèutica es fonamenta en la innovació. A més, ha de ser competitiva a escala global, prenent un elevat nivell de risc, i alhora donar resposta als
reptes incessables de la salut. Quan es reuneixen les condicions adequades en
un territori, la capacitat innovadora es veu afavorida. Aquestes condicions estan
presents avui a Catalunya, amb un ecosistema madur de ciències de la vida que
ofereix coneixement, talent, capacitat inversora i potencials beneficis per a tots
els actors implicats.
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l sector farmacèutic és, per
definició, responsable de la
recerca, el desenvolupament,
la producció i la comercialització
de medicaments. Durant les dues
primeres dècades del segle xxi ha
experimentat un gran creixement
arreu del món: ha passat de generar
uns ingressos de 390.000 M$ el 2001
a 1.265 M$ el 2020.
Tot i així, fa dues dècades va viure
una crisi de productivitat. «El nombre de medicaments que les empreses posava al mercat va caure dràsticament. Això va a portar a una
intensificació de compres, vendes,
fusions i retallades de personal per
adaptar-se a la situació», explica Ignasi Belda.
Belda, actualment director general
de la startup Minwendo, coneix bé
la indústria farmacèutica. És doctor
en intel·ligència artificial aplicada
al disseny de fàrmacs i professor de
biomedicina. Ha creat diverses empreses en el sector i va ser director
general del Parc Científic de Barcelona. «Gràcies a aquella crisi moltes
companyies van entendre que la manera de mantenir la competitivitat i
alhora reduir el risc passava per externalitzar la innovació».
L’estratègia de l’externalització ha
donat uns fruits que tothom ha conegut els darrers mesos. Pfizer ha desenvolupat la seva vacuna contra la Covid-19 amb una empresa més petita,
la biotecnològica BioNTech, i Astra
Zeneca ho ha fet amb un equip de recerca de la Universitat d’Oxford.
UN GRAN ECOSISTEMA
Avui les companyies farmacèutiques
stricto sensu estan totalment imbricades en un ecosistema de ciències
de la vida i de la salut molt més ampli, que inclou startups, centres de
recerca, hospitals i universitats. «I
quan aquest grup heterogeni d’ac-

«Les companyies farmacèutiques estan
totalment imbricades en un ecosistema
de ciències de la vida i de la salut molt
més ampli, que inclou startups, centres de
recerca, hospitals i universitats»
IGNASI BELDA
Director general de Minwendo

tors del coneixement es troba en
un clúster, es poden generar molts
cercles virtuosos», assenyala Ignasi
Belda.
Això no disminueix gens la importància de les Big Pharma globals ni
per descomptat dels teixits industrials
locals, com el que hi ha Catalunya,
sinó que simplement posa en relleu
que la col·laboració amb startups o
altres agents ofereix oportunitats per
reforçar la capacitat innovadora.
L’estratègia de l’externalització
està lligada a la de l’especialització. «Estem anant cap a un model
en què les empreses farmacèutiques

grans i els actors més petits, com les
startups, s’especialitzen en allò que
cadascú sap fer millor. Les startups,
per exemple, tenen molta capacitat
de focalitzar els seus esforços en
el desenvolupament d’un fàrmac
en els estadis inicials. En canvi, en
un estadi de desenvolupament més
avançat, com els assajos clínics, les
grans empreses posseeixen molta
més capacitat», explica Judit Anido, directora general de CataloniaBio & HealthTech, l’organització
privada que agrupa més de 180
empreses i agents capdavanters en
R+D+i en salut a Catalunya, incloent-hi les empreses farmacèutiques del país.
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Segons Anido, «amb aquest canvi de
model es posen en marxa les complementarietats entre els diversos
agents i és prou flexible per encabir
diversos patrons de funcionament,
per exemple, aquella empresa que
vulgui mantenir internament tota la
cadena de valor, ho pot fer perfectament, i si una altra creu que serà
més competitiva externalitzant-ne
una part, doncs també».
En l’ecosistema català de ciències
de la vida, el 78% de les empreses
són petites. En altres països amb un
desenvolupament més avançat del
sector, aquest àmbit està més equilibrat pel que fa a la mida dels actors.
«En aquest sentit els avenços de les
farmacèutiques catalanes que tenen
una certa dimensió a ser competitives
i créixer a escala internacional són
importants perquè potencien el seu
paper com a empreses tractores de
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«Catalunya reuneix la meitat de la
indústria farmacèutica de l’Estat. Està
formada per empreses familiars del país
i per multinacionals que disposen de
plantes de producció, centres d’operacions
financeres i centres logístics»
JUDIT ANIDO
Directora general de CataloniaBio & HealthTech

tot l’ecosistema», assenyala. «Hem de
jugar a la lliga internacional perquè,
quan es troba una solució terapèutica, això val per a pacients d’arreu del
món», afegeix.
TALENT I SISTEMA SANITARI
Catalunya reuneix aproximadament
la meitat de la indústria farmacèutica

de l’Estat. Està formada per empreses
familiars del país i per moltes empreses multinacionals que disposen de
plantes de producció, centres d’operacions financeres i centres logístics.
«Les empreses originàries del país
s’han obert i han professionalitzat la
gestió més enllà del nucli familiar»,
subratlla Ignasi Belda.
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Segons aquest expert, «tant el sector empresarial com el conjunt de
l’ecosistema de ciències de la salut
disposen d’una terra fèrtil per trobar persones especialitzades i bones
idees de negoci gràcies a tota l’estructura de recerca d’excel·lència
creada per Andreu Mas Colell, i
pensada per atraure investigadors
de l’àmbit internacional».
Judit Anido subscriu aquesta visió:
«És una estructura que ha fet que
tinguem més talent i, en el nostre
camp, ha ajudat a fer que el coneixement científic es traduís en solucions terapèutiques, i així molts investigadors han contribuït a donar
un impuls a les empreses existents i
a les emergents».
Un altre factor estimulant per a la indústria farmacèutica a Catalunya és
el pes i la diversitat d’actors del sistema sanitari. Des de CataloniaBio &
HealthTech es considera estratègic
acostar els nombrosos hospitals i
clíniques del país a la indústria amb
la finalitat de desenvolupar nous
productes i serveis per a necessitats
mèdiques no cobertes, i amb aquesta finalitat han creat les jornades
Hospital Connection, de les quals

s’han celebrat tres edicions des del
2019.

oberts a fer arribar la innovació als
pacients», apunta Judit Anido.

«De moment, comptem amb la sanitat pública, però volem créixer,
i crec que seria molt bo incorporar-hi també la sanitat privada, ja
que els centres privats estan molt

LA PANDÈMIA, PUNT D’INFLEXIÓ
Tant la premsa general com l’especialitzada coincideixen a assenyalar
que el prestigi i l’atracció del sector
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farmacèutic, i de les ciències de la
vida en general, han sortit reforçats
amb la pandèmia. «El punt d’inflexió en el nostre sector ha estat
clar —assegura Ignasi Belda— i
ha generat un corrent d’inversió
que prové, no només dels agents
que tradicionalment finançaven
les nostres empreses, sinó de nous
inversors que abans no se’ls hauria
ni acudit posar diners en aquesta
indústria».
Catalunya no ha estat exempta
d’aquesta tendència global d’increment de la inversió. «L’any 2020 la
inversió a la BioRegió (denominació
oficial de l’ecosistema de ciències de
la vida) va superar els 200 M€ per
primer cop i va doblar la del 2019»,
explica Judit Anido, que també confirma l’anàlisi d’Ignasi Belda: «Les
inversions de capital risc típiques
del sector continuen sent molt importants, però també estan arribant
altres tipus d’inversors familiars, de
tot tipus de fons i de business angels».
Aquesta tendència se sostindrà probablement en el temps pel canvi de
percepció causat per la pandèmia.
«La crisi sanitària ha fet veure que
la salut és crucial tant individualment com col·lectivament per a la
societat i l’economia, i que el repte
de la salut no s’atura mai», assevera
Anido.
UNA VACUNA FETA AQUÍ
La pandèmia també va ser un punt
d’inflexió per a HIPRA, que té la
seu a Amer (la Selva). Amb 50 anys
de trajectòria en salut animal, 2.400
empleats, 39 filials i distribució de
productes a més de 100 països, el
2020 va obrir una divisió de salut
humana. Antoni Maneu, el responsable d’aquesta divisió a la companyia, n’explica els motius: «En primer lloc, la situació sanitària ens va
fer moure en aquesta direcció, però
també és veritat que, com a experts
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«La vacuna que està desenvolupant
l’empresa catalana HIPRA presenta
importants avantatges pel que fa al
transport i a l’emmagatzematge, i podria
estar aprovada el primer trimestre del 2022»
ANTONI MANEU
Responsable de la Divisió de Salut Humana d’HIPRA

en salut animal, feia molt de temps
que estàvem interessats en el concepte de one health i la pandèmia ens
ha demostrat la seva importància».
La vacuna que estan desenvolupant
va rebre l’aprovació de l’Agència
Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per passar a la fase
d’assajos clínics. Fins ara els resultats
fan pensar en una comercialització
propera: «Estem parlant amb la Comissió Europea de poder-la registrar
el primer trimestre del 2022».

Antoni Maneu explica que la vacuna
és de proteïna recombinant: «Es basa
en la proteïna del virus de la Covid
altament purificada i inactiva, que,
amb un coadjuvant, és capaç de desencadenar la resposta immunitària de
l’organisme». També ofereix un ampli
espectre de protecció en totes les variants del virus i si n’apareixen de noves
es podria «actualitzar» en un temps
d’entre tres i cinc mesos. Addicionalment, per les seves característiques,
permet produir més dosis en menys
temps que les altres vacunes.
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Però potser la seva característica
més rellevant, pensant sobretot en
el transport i l’emmagatzematge, és
que es pot conservar entre 2 i 8 ºC de
temperatura. «Això li dona moltes
possibilitats en els països en desen-

volupament», subratlla Antoni Maneu. HIPRA ha actuat en conseqüència: «De moment hem signat
un acord d’aprovació condicionada
amb el Vietnam per 50 milions de
dosis i estem parlant amb altres paï-

sos del sud-est asiàtic, Amèrica Llatina i Àfrica». Pel que fa a Europa,
la Comissió Europea situa la vacuna
d’HIPRA dintre d’una estratègia de
«vacunació de record» en anys successius.n
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