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Un dels centres de diagnòstic per a la imatge de CRC Corporació Sanitària. ARXIU

CRC inicia negociacions amb
el grup Cetir per fusionar-se
DIMENSIÓ. Els dos grups més grans de diagnòstic per a la imatge de Catalunya, fins ara reticents
a agrupar-se, crearien una única empresa que facturaria més de 75 milions d’euros

ANNA PINTER
BARCELONA

CRC Corporació Sanitària,
el primer grup de diagnòstic per a la imatge de Catalunya, ha iniciat negociacions amb el segon més
gran del sector, Cetir Grup
Mèdic, per fusionar-se. La
suma de les dues companyies donaria lloc a una
empresa amb un volum de
negoci de més de 75 milions
d’euros i amb presència en
una cinquantena de centres mèdics i hospitalaris
catalans. Es convertiria així, a distància, en el grup de
diagnòstic per a la imatge
més gran de Catalunya i de
tot l’Estat espanyol.
Tot i que encara no hi ha
res tancat, els dos grups
han mostrat la seva predisposició a asseure’s i parlar
d’una futura agrupació.
El vicepresident de CRC,
Norbert Galindo, explica
que és el moment en què
més voluntat negociadora
hi ha entre les dues entitats. “L’ambient és propici
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P CRC Corporació Sanitària
es va crear fa 35 anys i
s’ha convertit en el grup
empresarial líder en la
gestió i la prestació de
serveis mèdics de
diagnòstic per a la imatge
de Catalunya. El grup està
integrat per 15 empreses
que gestionen 21 centres
diagnòstics a Catalunya:
18 hospitals i 3 centres
extrahospitalaris.
Efectua més del 15% de les
proves de diagnòstic per a
la imatge a Catalunya. Té
un total de 599
col·laboradors i assalariats.
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i si s’executa, es farà al llarg
de l’any 2010”, matisa Galindo.
Fa més de trenta anys que
CRC i Cetir competeixen a
Catalunya i darrerament es
plantejava la possibilitat
d’una concentració al sector del diagnòstic per a la
imatge català. No obstant,
no s’havien aconseguit els
punts de trobada per fer el
salt. L’any passat, però, hi
va haver un canvi en la participació accionarial a Cetir
Grup Mèdic que ha afavorit
l’acostament.
NOVETATS.L’empresa controlada per Jorge Setoain i
Francesc Domènech va
realitzar un intercanvi
d’accions amb Eresa, el
grup de diagnòstic valencià
que té quasi el 100% de les
adjudicacions dels serveis
de diagnòstic per a la imatge dels serveis sanitaris públics al País Valencià. Eresa, propietat de la família
Saus, es va quedar un 30%
de les accions de Cetir Centre Mèdic i té fins a finals

d’any l’opció de compra
del 70% restant.
Els nous accionistes, mesos després d’entrar en el
mercat català s’han mostrar disposats a agrupar-se
amb el primer grup de
diagnòstic i s’han iniciat
aleshores les negociacions.
Com explica Galindo, ara
com ara estan valorant els
actius de cadascuna de les

companyies per identificar
els beneficis de la fusió i les
possibilitats de tirar-la endavant.
El vicepresident de CRC
explica que aquesta concentració a Catalunya els
facilitarà la seva següent
fita com a companyia: créixer a fora. “Tenim dues
maneres de fer augmentar
la dimensió del negoci: o

LA PROTECCIÓ

Blindats a l’especulació
En el sector de
diagnòstic per a la
imatge han entrat amb
força empreses de
capital risc. Des de CRC
veuen aquesta inclusió
més com una amenaça
que com una
oportunitat i han fet una
modificació en els seus
estatuts perquè volen
escriure ells mateixos el
guió . Com explica el

vicepresident, qualsevol
accionista, si té
participació en un altra
companyia que és
competència de CRC, no
pot formar part del
consell d’administració.
“El que hem fet és
blindar la
independència de
l’empresa i treure
atracció per als
inversors especulatius”.

sortim a d’altres mercats o
les fusions, però igualment
totes dues poden ser
consecutives”, afegeix Galindo.
Darrerament CRC ha fet
una redefinició de la seva
estructura accionarial per
donar més protagonisme
als seus empleats i col·laboradors.
En el mes de desembre
CRC va fer una ampliació de
capital destinada a metges,
professionals i col·laboradors de l’empresa, que va
suposar un increment del
capital en passar d’un milió
d’euros a dos milions. La
sèrie especial d’accions es
va subscriure totalment un
parell de mesos després que
sortís i en aquest moment
el 60% del capital està en
mans de persones que tenen un contracte laboral
amb la companyia.
Galindo insisteix: “Hem
volgut augmentar el protagonisme dels qui donen el
valor afegit a l’empresa; les
persones”.
Amb aquesta ampliació
CRC va decidir, així mateix, canviar els estatuts
per reforçar les majories
qualificades a l’hora de
prendre determinades decisions estratègiques.

CRC preveu sortir
a d’altres mercats
tant si s’efectua
l’agrupació
com si no
De manera que una possible fusió amb Cetir hauria
de comptar amb el vot favorable dels 65% dels accionistes, que són els qui
acabaran prenent la decisió
última.
ALTRES LINIES. A més a més
del diagnòstic per a la imatge, CRC té dues potes més
de negoci, una centrada en
la recerca i la innovació i
una segona d’atenció a la
dependència. Sota el nom
CRC
Centre
d’Imatge
Molecular, i amb seu al Parc
de Recerca Biomèdica de
Barcelona (PRBB) des de
l’any 2004, es dedica a la
recerca de tècniques de
diagnòstic.
Pel que fa a l’atenció de la
dependència, el grup ha
decidit paralitzar els seus
plans d’inversió en el sector. “La dependència no
s’ha desenvolupat en els
termes en què es preveia,
així que ens esperarem fins
que es normalitzi la situació”, avança Galindo.

