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COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

Assumpció Puig, elegida
nova degana
!AssumpcióPuigés lanovadeganadel
Col·legid’ArquitectesdeCatalunya.En les
eleccionscelebradesahir i abans-d’ahir, va
obtenir 1.238votsdavantels600deRamon
Torra i els385d’EnricMir.Vanvotaren
blanc168col·legiats.Puigexerciael càrrecen
funcionsdesdel23degener,quanvasubsti-
tuirLluísComerón,quevaserelegitpresi-
dentdelConsell SuperiordelsCol·legisd’Ar-
quitectesd’Espanya. /Redacció

CODORNIU

La cerca de soci,
“solucionada” aquest any
!Elprocés iniciatpel conselldeCodorniu
perbuscarunsociquepermetidonar sortida
alsaccionistesde la famíliaqueoptinper la
liquiditat “estarà solucionatabansde final
d’any”, vaassegurarahir lapresidentaMar
Raventós,quenovarevelardetallsdelpro-
cés, encarregataAZCapital.Codorniuva
presentarahirungelat creatambRocambo-
lesc,deJordiRoca,perdesestacionalitzar
el consumdelcava. /M.Galtés

ELECTRODOMÈSTICS MIRÓ

El 69%dels creditors
donen suport al conveni
!El 69% dels creditors d’Electrodomès-
ticsMiró ha donat suport a la proposta de
conveni presentada per la companyia per
sortir del concurs, durant la junta extra-
ordinària celebrada al jutjat mercantil
número 3 de Barcelona. La cadena de
distribució d’electrodomèstics, que per-
tany al fons Springwater Capital, està
en procés concursal des del setembre
del 2016. / Redacció

GEMMA SÁNCHEZ / ACN

Jordi Roca iMar Raventós

Almirall prepara
compres per tornar
a créixer als EUA
ROSA SALVADOR
Barcelona

El grup farmacèutic Almirall es-
tudia comprar llicències de pro-
ductes o de carteres de productes
per tornar a créixer als Estats
Units, on la seva filial Aquaha ex-
perimentat una caiguda de ven-
des del 80% després de perdre la
patent del seu principal medica-
ment, va explicar ahir el presi-
dent del grup, Jorge
Gallardo, en acabar la
junta d’accionistes que
Almirall va celebrar a
Barcelona.
Gallardo va reconèi-

xer que el col·lapse
d’Aqua fa que el 2018 el
creixementdelgrupde-
pengui de l’evolució del
mercat europeu, men-
tre als Estats Units, on
han rellevat l’equip di-
rectiu, han aconseguit
“aturar l’hemorràgia”,
reduint els costos d’es-
tructura per no tenir
pèrdues. Tot i això, va
explicar, “els Estats Units són el
primermercatmundial,enelqual
cal ser present si vols tenir una
empresa farmacèutica que crei-
xi”. Gallardo va recordar que allà
els preus dels medicaments són
quatrevegadessuperiorsalsd’Es-
panya i creixen anualment un
10%, en contrast amb la situació
espanyola on, a més, una decisió
administrativa de retallar costos
va reduir les vendes del sector un
30% el 2011. “Per a Almirall ha

estat vital haver començat a in-
ternacionalitzar-se el 2001”, va
recordar.
Gallardovaassegurarqueestan

disposatsainvertir“elquefacifal-
ta”perreferelseunegocialsEUA,
recorrent també a finançament
bancari. Segons va recordar un
portaveudelgrup,elconsellhaes-
tablertun límitd’endeutamentde
la companyia de 2,5 cops el bene-
fici operatiu o ebitda (que aquest

any serà de 170milions d’euros), i
Almirall ara no té deute, sinó 280
milionsd’eurosde tresoreria.
Almirall va tancar l’any passat

amb pèrdues de 304 milions pels
problemes de la filial dels Estats
Units, que van provocar també
unacaigudadel’acciódel47%.Ai-
xòvacentrar les crítiquesdels ac-
cionistesminoritaris en la junta, a
laqualvaassistirperprimercopel
nou conseller delegat de la firma,
elbelgaPeterGuenter.!

Sanfeliu deixaYsios i crearà
un fonsde60milions
Asabys s’especialitzarà en capital llavor i tecnologia mèdica

MAR GALTÉS
Barcelona

Onze anys després de cofundar
Ysios Capital, Josep Lluís San-
feliu ha pactat la seva sortida de
la gestora, que es produirà el
proper mes de juliol, per em-
prendre un nou projecte al sec-
tor. Segons confirma Sanfeliu,
la seva nova firma d’inversió es
dirà Asabys Partners i s’especi-
alitzarà en projectes de biotec
en fases inicials, en tecnologies
mèdiques i en projectes d’inno-
vació en salut. Asabys tindrà la
seva seu a Barcelona; ben aviat
s’hi incorporarà una sòcia, i
comptarà amb un equip d’in-
versió, en total cinc persones,
tots del sector, explica. La seva
intenció és aconseguir 60 mili-
ons d’euros, de fons institucio-
nals i family offices, amb la idea
de començar a invertir-los en el
quart trimestre d’aquest any: en
total, en unes 12-14 empreses en
els pròxims quatre o cinc anys.
La idea per a Asabys és invertir
el 70% en projectes d’Espanya, i
un 30% fora, “amb el focus al
Regne Unit i Israel”.
En el lloc del consell de qua-

tre empreses participades que
ara ocupava Sanfeliu, Ysios es-
tarà representat a partir d’ara
per Raúl Martín-Ruiz, director
d’inversions d’Ysios, o per Ka-
renWagner, sòcia de la gestora.
“Aquesta decisió té a veure

amb un procés natural. El futur
enfocament d’Ysios cap a la bio-
medicina deixa una oportunitat

per iniciar una cosa nova”, ex-
plica Sanfeliu. Ysios va decidir
que el pròxim fons, el tercer,
que està en fase de preparació,
s’especialitzarà en companyies
de biotecnologia que desen-
volupen nous fàrmacs, explica
Joël Jean-Mairet, soci cofun-
dador d’Ysios, que continua al
capdavant de la gestora junta-

ment amb Cristina Garmendia,
Julia Salaverría i Karen Wag-
ner. Centrat en empreses tera-
pèutiques, “Ysios tindrà més
pulmó per acompanyar les em-
preses en la seva maduració i
fins a la desinversió”, expli-
quen.
“Hi ha una gran oportunitat a

Espanya en biofàrmacs i tecno-
logiesmèdiques, i tota iniciativa
ajuda a augmentar la capacitat
de bones operacions”, afegeix
Garmendia. “En aquest sector
és habitual coinvertir”, afegeix
Salaverría. YsiosCapital, fundat
el 2008, gestiona 191 milions
d’euros a través de dos fons; al
desembre va moure la seva seu
social a Sant Sebastià.!
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Garmendia, Jean-Mairet, Sanfeliu,Wagner i Salaverría

Els quatre socis
d’Ysios preparen
un tercer fons
especialitzat només
en nous fàrmacs
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Jorge Gallardo, a la junta
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Ajuntament de Barberà
del Vallès

ANUNCI

Per resolució de l'alcadia núm. 2018LLDC001089,
de 10 d'abril de 2018, ha estat aprovat inicialment
el Pla especial de concreció d'usos de sòls de re-
serva d'equipament (c.0), d'iniciativa municipal,
segons projecte redactat pels serveis tècnics mu-
nicipals.
En compliment del que disposa l’article 119.2

del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació
amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanis-
me, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol,
se sotmet a informació pública el pla especial

abans identificat, durant el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la darrera publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i a un dels diaris de més divulgació de
l’àmbit municipal.
Durant el termini d' informació pública podrà

ser consultada la documentació que integra el pla
inicialment aprovat a les dependències municipals
de l'Àrea de Serveis Territorials, al carrer Circum-
val·lació, 14, planta tercera, en horari de 9 a 14 ho-
res i de dilluns a divendres. Així mateix, es donarà
a conèixer aquesta convocatòria d’informació
pública per mitjans telemàtics a través de la
pàgina web municipal: www.bdv.cat.
Barberà del Vallès, 20 d'abril de 2018. – L’alcal -

dessa, Sílvia Fuster Alay.
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