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El fòrum compta amb una rellevant mostra comercial i presenta un atractiu panell de conferències

PharmaProcess Forum analitza els reptes de
futur als quals ha de fer front el sector farma
Qüestions com la posada en marxa de medicaments personalitzats per al tractament de malalties com el
càncer, la lluita contra la venda de fàrmacs falsificats, les diferents visions existents als Estats Units i la
Unió Europea sobre el marc que regula la fabricació i comercialització de medicaments o les últims
tendències en el disseny de plantes de fabricació són alguns dels reptes de futur que aborda la segona
edició de PharmaProcess Forum, el fòrum internacional de la industria del medicament que els dies 27 i
28 d’octubre se celebra al Palau de Congressos del recinte de Montjuïc.
PharmaProcess Fòrum es converteix en el millor fòrum de transferència del coneixement del sector farmacèutic
amb un programa de conferències que tractarà quatre temes de debat i reflexió: Regulació i Desenvolupament,
Operacions, Desenvolupament de Negoci i Good Distribution Practices (GDPS). Més de 68 ponents nacionals i
estrangers, més de 300 congressistes i més de 1.500 visitants professionals participen en la segona edició del
certamen. Destaca la presència de personalitats com el doctor Manel Esteller, director d'Epigenètica i Biologia
del càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), o Belén Escribano, cap del Departament
d'Inspecció i Control de medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS),
entre d'altres.
A més, el fòrum compta amb una àmplia zona d'exposició on participen més de 43 companyies líders que, com
Airex, Codols, Festo, Iris o Telstar, entre d'altres, presentaran les seves novetats i en la qual els expositors
puguin arribar a establir acords comercials. Per a això, el certamen ofereix a les empreses expositores la
possibilitat de participar en el Project Presentation, en el qual es podran presentar tot tipus de projectes a la
recerca dels proveïdors idonis per al seu posterior desenvolupament industrial i comercial, i en les Industry
Sessions, on podran divulgar els seus casos d'èxit.
El certamen permet també que expositors i visitants del PharmaProcess Fòrum coneguin de manera exclusiva
les instal·lacions dels Laboratoris Almirall i del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, mantinguin un dinar
restringit amb els ponents i els membres del Consell Assessor Internacional a Meet the Professor o participin en
diverses reunions B2B.
Per poder dissenyar un esdeveniment atractiu i que doni resposta a les necessitats del sector, PharmaProcess
Fòrum s'ha dotat d'un consell assessor, l'International Advisory Board (IAB) que, integrat per sis importants
representants de la indústria farmacèutica internacional, ha col·laborat estretament amb el Comitè Científic en la
selecció dels continguts científics.
En tan sols dues edicions, el fòrum, organitzat per Fira de Barcelona, ha aconseguit el suport de les entitats
sectorials més representatives com l'Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria (AEFI), l'Associació
Espanyola de Medicaments Genèrics (AESEG), l'Associació Espanyola de Fabricants de Productes de Química
Fina (AFAQUIM) o l'Associació Catalana d'Empreses de Biotecnologia (Catalonia Bio).
Barcelona, octubre de 2015
Eduard Pérez Moya
93 233 21 66
eperezm@firabarcelona.com
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Destacats membres del sector farmacèutic internacional han col·laborat amb l’organització

PharmaProcess Forum es dota d’un
International Advisory Board de primer nivell
PharmaProcess Fòrum, el primer fòrum que se celebra a Europa sobre aquesta temàtica, s'ha dotat
d'un consell assessor, l'International Advisory Board (IAB), integrat per sis importants representants
de la indústria farmacèutica internacional que ha col·laborat amb l'organització en la selecció dels
continguts científics del fòrum, la segona edició té lloc del 27 al 28 d'octubre al Palau de
Congressos del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.
L'International Advisory Board està format per:
Frans Maas, director executiu de GEA Pharma Systems (Bèlgica)
Koji Kawasaki, president de Airex (Japó)
Antonio Buendía, director de Control de Processos de Fabricació de NOVARTIS (Suïssa)
Daniel Lachapelle, president de la Divisió de Processos i Indústria de FOSTER & WHEELER (Canadà)
Norm Medeiros, director executiu de SANOFI PASTEUR (Estats Units)
Raúl Díaz Varela, vicepresident de Indukern Group (Espanya)
Els membres del IAB han mostrat el seu suport a PharmaProcess Fòrum perquè consideren que
Barcelona és el lloc ideal per a un "esdeveniment per a la indústria farmacèutica de caràcter global",
segons Daniel Lachapelle. Norman Medeiros ha comentat que "és molt important saber combinar
l'aspecte comercial amb el vessant congressual".
En aquest sentit, Frans Maas ha assegurat que el sector farmacèutic precisa d '"una visió global" en
què es tractin tots els elements que formen la seva cadena de valor des de "el procés inicial fins a la
qüestió regulatòria". Per la seva banda, el president del comitè organitzador del certamen, Ton
Capella, considera que "la marca Barcelona i el saber fer de Fira de Barcelona" permetran que
PharmaProcess sigui "un fòrum d'àmbit mundial en un futur no molt llunyà".
A més del IAB, PharmaProcess Fòrum compta amb el suport organitzatiu del seu Comitè Científic,
format per rellevants professionals del sector a nivell nacional, i de Pharmaceutical Licensing Group
Spain (PLGS), associació que agrupa i dóna suport als que desenvolupen la seva tasca en l'àrea de
Desenvolupament de Negoci, Llicències i Planificació Estratègica en la indústria farmacèutica i
biotecnològica d'Espanya.
Barcelona, octubre de 2015
Eduard Pérez Moya
93 233 21 66
eperezm@firabarcelona.com
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La investigació en aquest àmbit s’incrementa un 12% respecte l’any 2013

La indústria farmacèutica inverteix més de 220
milions d’euros en biotecnologia l’any 2014
L’enquesta sobre Activitats de R+D, que elabora cada any Farmaindustria, posa de manifest l’interès
de la indústria farmacèutica espanyola cap a la investigació en biotecnologia. L’any 2014, les
empreses del sector farmacèutic espanyol van invertir un total de 224 milions d’euros en
biotecnologia, la qual cosa significa un increment del 12% en relació a l’any 2013. En aquest sentit,
la investigació biotecnològica suposa el 23,6% en Recerca i Desenvolupament (R+D) de la quantitat
total que el sector farmacèutic espanyol destina a aquest capítol.
I és que l’any passat, la indústria farmacèutica espanyola va invertir un total de 950 milions d’euros a R+D,
xifra que representa un increment del 2,4% respecte l’any 2013 i que posa de relleu que el sector ha
tornat a créixer després de tres anys consecutius de caigudes com a conseqüència de la passada crisi
econòmica.
Segons aquest estudi, les companyies farmacèutiques espanyoles van destinar l’any 2014 un total de 382
milions d’euros a contractes d’investigació amb hospitals, universitats i centres públics, la qual cosa
suposa un increment de l’1,5% respecte a l’exercici de 2014, representant el 41% de la inversió total en
R+D de la indústria farmacèutica espanyola. Farmaindustria considera que “aquestes col·laboracions són
fonamentals per a la investigació de nous fàrmacs i per al desenvolupament científic”.
Pel que fa a la inversió realitzada a les pròpies empreses, la indústria va destinar 568 milions d’euros a
R+D, el 59% de la inversió total, sent Catalunya la comunitat líder amb un 45% de les inversions pel 43%
de les realitzades a la Comunitat de Madrid.
Farmaindustria, l’Associació Nacional Empresarial de la Indústria Farmacèutica, agrupa a un total de 187
laboratoris (115 internacionals i 72 espanyoles), que representen la pràctica totalitat de les vendes de
medicaments de prescripció a Espanya (un 82%). La indústria farmacèutica espanyola genera directament
40.000 llocs de treball i és responsable d’altres 160.000 indirectes.
Barcelona, octubre de 2015
Eduard Pérez Moya
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eperezm@firabarcelona.com
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Entrevista amb Ton Capella, president d’Azbil Telstar i de PharmaProcess

“PharmaProcess dóna resposta a les
necessitats que el sector es planteja”
L’empresari Ton Capella és el President i Conseller Delegat d’Azbil Telstar, empresa amb
seu a Terrassa i amb una destacada presència internacional. Enginyer industrial per la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Ton Capella presideix el Comitè Organitzador
de PharmaProcess, que arriba a la seva segona edició.
Pregunta: Vostè presideix, de nou, el Comitè Organitzador de PharmaProcess,
esdeveniment que arriba a la seva segona edició. Quin balanç fa de la primera edició?
Quines novetats presenta l'edició de 2015 respecte a la de 2013?
La nostra intenció és que PharmaProcess pugui convertir-se en un referent internacional dins
del sector a mitjà-llarg termini mitjançant un panell de ponents de primer nivell i amb un
enfocament molt internacional. En aquest sentit, crec que la primera edició va servir per iniciar
aquest camí i que, sincerament, va ser un èxit, ja que superem les previsions inicials. Però,
considero que hem de seguir treballant perquè PharmaProcess creixi i es converteixi en un
esdeveniment d'àmbit internacional. És per això que, com a gran novetat organitzativa, ens hem
dotat d'un consell assessor format per sis importants representants de la indústria farmacèutica
de tot el món, que formen l’International Advisory Board de PharmaProcess.
Pregunta: Quines són les funcions d'aquest nou consell assessor de PharmaProcess? I el
del Comitè Científic que col·labora amb vostès en l'organització del saló des de la primera
edició?
Per a nosaltres, és un veritable orgull que rellevants membres de la comunitat farmacèutica
internacional hagin mostrat la seva disposició a col·laborar en el disseny dels continguts
científics de PharmaProcess. L’International Advisory Board està format per Frans Maas,
director executiu de GEA Pharma Systems (Bèlgica); Koji Kawasaki, president de Airex (Japó);
Antonio Buendía, director de Control de Processos de Fabricació de NOVARTIS (Suïssa); Daniel
Lachapelle, president de la Divisió de Processos i Indústria de FOSTER & WHEELER (Canadà);
Norm Medeiros, director executiu de SANOFI PASTEUR (Estats Units); i Raúl Díaz Varela,
vicepresident de Indukern Group (Espanya). Les aportacions de tots ells ens permetran elaborar
un esdeveniment de molta qualitat gràcies a la seva visió del sector a nivell global. De fet, ja
hem mantingut una reunió de treball amb ells i estem molt satisfets del seu grau d'implicació en
el nostre projecte, traçant-nos la línia que hauríem de seguir.
Pel que fa al Comitè Científic, que és una peça fonamental per a l’èxit de PharmaProcess i amb
el qual treballem colze a colze, hem decidit ampliar la seva composició amb la incorporació de
personalitats rellevants que contribueixin a millorar la qualitat de l’oferta del nostre
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esdeveniment. Així als noms de noms de Santi Alsina com a director científic i de representants
d’associacions i empreses com l’Associació Espanyola de Farmacèutics d’Indústria (AEFI),
Biocat, Farmaindustria, Reig Jofre Group, Almirall, Esteve o Telstar, cal afegir a la PLGS, CINFA i
PDA.
Sincerament, crec que és una mostra més que la indústria del medicament aposta decididament
pel nostre esdeveniment. La funció del Comitè Científic és la d’instrumentar les directrius
rebudes del Advisory Board en realitats concretes. En aquest sentit, el Comitè Científic treballa
en el pla executiu perquè Pharmaprocess 2015 sigui un èxit.
Pregunta: Vostè presideix una de les companyies espanyoles més internacionals del sector
i, a més, vostè aposta per una major internacionalització de PharmaProcess. Cal entendre
que el mercat és global i no local?
Evidentment, crec que el nostre mercat objectiu, tant des del punt de vista de l’empresa com
des del de PharmaProcess, és el món. En aquest sentit, tenint en compte que Azbil Telstar és
una companyia subministradora de tecnologia i serveis per al sector de la salut i les ciències de
la vida, em sembla obvi que la internacionalització és l’únic camí per créixer. I el mateix penso
per a la consolidació de PharmaProcess. Encara que considero que la internacionalització per sí
sola no és suficient, perquè penso que ha d’anar unida a una aposta clara per la innovació.
Aquesta fórmula l’apliquem en la nostra companyia, i crec que, amb èxit. I penso que Fira de
Barcelona ja ho fa i ho estem fent al nostre esdeveniment.
Pregunta: Ja per últim, quin missatge vol transmetre als participants de PharmaProcess
2015?
Que tinguin una participació activa. Que contribueixin amb els seus suggeriments i aportacions
que PharmaProcess camini cap a l’èxit per convertir realment en un referent internacional. En
aquest sentit, crec que PharmaProcess dóna resposta al que el sector, a nivell internacional,
estava buscant.
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