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Acord final entre
Aventis i Sanofi per La seguretat alimentària a Catalunya
crear el tercer grup
farmacèutic mundial L
Eduard Mata Albert

Director de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària

La companyia franco-alemanya
accepta l’absorció després de la
intervenció del ministre Sarkozy
Redacció
PARÍS

El consell de vigilància del
grup franco-alemany Aventis
va acceptar ahir al vespre la
nova oferta de compra del seu
competidor francès Sanofi-Synthélabo, segons van indicar
fonts del ministeri francès de
Finances. Aquesta adquisició
posa fi a un culebró polític i
econòmic de quatre mesos i
significarà la creació del primer grup farmacèutic europeu i el tercer mundial en xifra de negoci.
El nou preu de compra
proposat per Sanofi-Synthélabo s’eleva a uns 56.000 milions d’euros, en contrast amb
els 47.800 milions de la primera oferta formulada per
Sanofi el 26 de gener passat i
rebutjada per Aventis.
L’empresa francesa també
ha garantit als directius alemanys d’Aventis que continuaran al si del nou grup que
sorgirà després de l’absorció.
Aquest increment de l’oferta s’ha produït després que la
farmacèutica suïssa Novartis
entrés dijous passat en la disputa pel control d’Aventis
amb una proposta de compra
precisament d’uns 56.000 milions d’euros. Davant d’aquesta nova situació, Sanofi va
acordar dissabte incrementar
la seva oferta per iguarlar-la a
la del laboratori suís.
El govern francès, en boca
dels ministres de Sanitat i
d’Economia, s’havia mostrat
obertament favorable a l’opció de Sanofi per “constituir
un gran grup francès” i ha intervingut decisivament en la
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COTS
TARRAGONA, S.A.
D’acord amb el que disposa
l’article 150 de la Llei de Societats
Anònimes, es fa públic que la Junta
General Extraordinària i Universal
de socis celebrada el dia 31 de
desembre de 2003 ha pres el
següent acord social:
Primer.– Traslladar el domicili
social de la companyia a Tarragona, al Polígon Industrial Riuclar,
carrer del Ferro números 10 i 12.
Tarragona, 19 d’abril de 2004
L’Administrador

FUMANYA, S.A.
Es fa públic el trasllat del domicili
social de Pg. de Gràcia, 97, Barcelona,
a Ctra. C-31, km 186,200, Gavà (Barcelona). Gavà, 21 d’abril del 2004.
L’Administrador

consecució de l’acord.
En principi, l’oferta hostil
que Sanofi va llançar el gener
passat va ser rebutjada per
Aventis ja que la considerava
molt inferior al preu del mercat. Des de llavors, Aventis
havia buscat un segon comprador, que va trobar dijous
en la suïssa Novartis.

Trobada de presidents
Tot i això, el ministre d’Economia, Nicolas Sarkozy, va
organitzar divendres una trobada entre els presidents d’Aventis, Igor Landau, i Sanofi,
Jean-François Dehecq, per trobar una solució “francesa” que
es va materialitzar en l’augment de l’oferta de Sanofi.
Segons fonts del sector, Sanofi i Aventis s’han decantat
finalment per una solució ràpida de l’operació perquè el
pols que estaven mantenint
les perjudicava a totes dues i
perquè sabien que l’actual suport explícit del govern francès no podia durar, ja que les
autoritats comunitàries de la
competència han expressat el
seu malestar amb París perquè no ha respectat la neutralitat dels Estats en temes
empresarials. A més de l’executiu de Brussel·les, també els
governs de Berlín i Berna han
expressat protestes per la intervenció del govern francès
en el procés.

es vaques boges, el clenbuterol, els pollastres
belgues amb dioxines, els aliments transgènics, l’oli de pinyolada, les coques de
Sant Joan amb salmonel·la, els salmons de
piscifactoria, la grip del pollastre... Si fem un repàs de l’última dècada, no és possible trobar un
any en què no s’hagi produït una crisi alimentària de més o menys intensitat.
Però si analitzem aquests incidents un a un,
podrem adonar-nos que no sempre han coincidit amb una afectació de la salut de la població.
Algunes de les crisis alimentàries enumerades
responen més a una qüestió de malfiança que a
un perill comprovat per a la salut de les persones.
Ens trobem, doncs, davant la paradoxa de la
percepció del risc: mentre els experts ens diuen
que la seguretat alimentària és, a les nostres
contrades, la més elevada que ha conegut mai la
humanitat, la població es malfia, més que mai,
dels aliments que consumeix. “Vés a saber què
hi hauran ficat en això...”, “d’alguna cosa hem
de morir...”, són frases que tots hem sentit alguna vegada i que acumulen un pòsit de desconfiança i de fatalisme envers els aliments que
conformen la nostra dieta. La reacció dels consumidors de deixar de comprar carn de pollastre
per les notícies sobre un brot d’influença aviar
a Tailàndia i a Vietnam (a més de 14.000 quilòmetres del nostre país!) esdevé, en aquest sentit,
paradigmàtica.
Aquests comportaments, no cal dir-ho, tenen
unes conseqüències sovint devastadores per als
sectors afectats. A Catalunya aquests efectes són
freqüentment més visibles donada la importància del sector agroalimentari que, si es considera
en conjunt, se situa com el primer sector econòmic català i, a més, amb una notable vocació
exportadora.
Algunes persones intenten explicar aquesta situació amb la pèrdua de confiança en les institucions sanitàries, en les inspeccions o en el poder polític, però jo crec que la malfiança és més
profunda i abasta el conjunt del sistema alimentari, incloent-hi també tots els agents econòmics
que participen a la cadena alimentària: pagesos,
ramaders, fabricants, botiguers, etc.
És per això que una bona política de seguretat
alimentària, als inicis del segle XXI, ha de tenir
dos grans objectius: d’una banda, ha d’implantar
mesures que millorin la seguretat dels aliments,
en congruència amb l’alt nivell de protecció de la

salut que desitgen els ciutadans i, de l’altra, ha de
contribuir a recuperar la confiança dels consumidors en el sistema de subministrament alimentari. Hem de tenir en compte, però, que són
dos objectius estretament lligats, ja que aconseguir el segon objectiu depèn de l’assoliment del
primer.

Un marc propi
Catalunya es va dotar, amb la Llei 20/2002 de
seguretat alimentària, d’un marc propi per
abordar els problemes de salut relacionats amb
els aliments i es van trasllada al nostre país els
nous principis europeus que han de ser tinguts
en compte per les administracions i els sectors
econòmics del món alimentari. Es tracta, així,
d’utilitzar la perspectiva de la protecció de la salut de les persones a l’hora d’abordar les polítiques relacionades amb els aliments, aplicant
mesures preventives al llarg de tota la cadena
alimentària, des de les explotacions agrícoles i
ramaderes fins a la taula dels consumidors. A
més, la llei defineix les responsabilitats de tots els
agents que hi participen i preveu una política de
comunicació basada en la transparència com a
instrument cabdal per a la recuperació de la
confiança. L’aplicació dels principis que han
d’inspirar les polítiques alimentàries a Catalunya
necessita algú que es faci responsable d’impulsar-les i de supervisar-ne l’efectivitat. És per això
que la llei crea l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària, un organisme amb personalitat jurídica pròpia, responsable de dirigir les polítiques
de seguretat alimentària al nostre país.
El treball de les administracions públiques en
aquest àmbit és un factor de competitivitat important en el sector alimentari, ja que la seva
eficàcia redunda en un increment de la confiança
dels consumidors i dels socis comercials, i es crea
un marc estable per al comerç alimentari.
Aquesta activitat administrativa és una condició
necessària però no suficient. Els consumidors
han de percebre que els fabricants de pinsos, els
pagesos i ramaders i els productors o manipuladors d’aliments destinats al consum humà
també se senten implicats en la seguretat dels
aliments i les matèries primeres que produeixen. La confiança solament es recuperarà i es
mantindrà si tots els que intervenen a la cadena
alimentària es comprometen amb la seguretat i,
a més, actuen segons aquest compromís sense
vacil·lacions.
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LASECON, S.A.

VIAJES EXPOTOURS, S.A.

En Junta General Universal de la societat celebrada el dia 24 de novembre
del 2003, es va acordar traslladar el
domicili social a la localitat de l’Hospitalet de Llobregat, carrer Álvarez de
Castro número 57-59 baixos.

La Junta General d’Accionistes de Viajes Expotours, S.A., en la seva reunió
del 16 d’abril del 2004, ha acordat traslladar el domicili social a Villarroel,
220, entl. B.– Barcelona, 16 d’abril del
2004.- L’Administrador.

INSTALACIONES
DE AUTOMATISMOS
ELÉCTRICOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

SOC. COOP. C. LTDA.

(EN LIQUIDACIÓN)
Es convoca els senyors accionistes de
la companyia a la Junta General
Ordinària i, si s’escau, Extraordinària
que se celebrarà a Terrassa, carrer
Ter, números 8-20, local 3, en primera convocatòria el dia 17 de maig del
2004, a les nou hores, o l’endemà, si
és procedent, en segona convocatòria, al mateix lloc i hora, amb la finalitat de donar compliment al següent
ORDRE DEL DIA
P R I M E R . - Dació de comptes del
Liquidador únic de la companyia als
socis de l’Estat de Comptes anual i
de l’Informe detallat, relatius a la
situació de la societat i la marxa de la
liquidació durant l’exercici social tancat el 31 de desembre del 2003.
SEGON.- Aprovació de l’Acta.
Terrassa, 1 d’abril del 2004
El liquidador únic, Antonio Quirós Pérez

MAIGRAF,
La Junta General Extraordinària
de Socis celebrada el 16 d’abril del
2004, en compliment de la vigent
legislació, va acordar la liquidació i
dissolució de la cooperativa aprovant el següent balanç i nomenant
liquidador el Sr. VICENTE PUIGDIO
CARRERAS:
BALANÇ TANCAT AMB DATA
15/04/2004
ACTIU
CAIXA I BANCS .......................... 82,75
SUMA TOTAL ............................. 82,75
PASSIU
CAPITAL SOCIAL ................. 6.010,13
RTAT. NEG. EX.
ANTERIORS ....................... -40.777,38
APORT. SOCIS .................. 34.850,00
SUMA TOTAL ............................. 82,75
Barcelona, 17 d’abril del 2004
El Liquidador,
Sr. Vicente Puigdio Carreras

