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Eldine Patologia, laboratori de Tarragona de referència per a
les proves covid, ha doblat la plantilla i la facturació amb la pandèmia

Créixer sobre les onades
Esteve Giralt
Tarragona

amb la declaració de
l’estat d’emergèn-
cia, ja famés de dos
anys,eldinePatolo-
gia,unlaboratorifa-

miliar, va haver d’enviar els seus
empleats a casa. Per poc temps.
la resposta va ser ràpida. Van
signar un crèdit iCode200.000
euros, amb una facturació d’un
milió d’euros, poques hores des-
prés que el Govern espanyol
obrís lapossibilitatde fer-ho.
“Vam apostar des del primer

moment per una prova PCRque
fos ràpida; en cas contrari, no te-
nia sentit”, raona la doctora Àn-
gels Fortuño, fundadora i propi-
etàriad’eldinePatologia.laseva
aposta era comprar tecnologia i
teixiraliances.ellaboratoriésde
referència a tarragona, lleida,
saragossa,osca iterol.
la facturació va arribar l’any

passat als 2,2 milions, el doble
que abans de la pandèmia. “el
creixementensha fetmés forts”,
destaca Fortuño. amb gran vo-
cació de servei, també s’ha con-
vertit enel laboratoridereferèn-

feienunes700provesdebiologia
molecular.l’anypassatvanarri-
bar a les 22.500 i aquest 2022
preveuencontinuarcreixent.els
pacients que han de passar pel
quiròfan, els viatgers, les empre-
ses i els ciutadansquevenena tí-
tol individual per certificar si
s’han o no encomanat confor-
men els quatre grans grups amb
què treballen.
la covid ara representa un

30% de l’activitat d’eldine Pato-
logia.“l’empresail’activitatésla
mateixa, nohemcanviat”, desta-
ca el doctor lluís Pons, director
assistencial d’eldine, figura clau
al laboratori. Fortuño, especia-
lista en anatomia patològica, es
vaquedarsensefeinaalsnoranta
i va decidir cursar l’Mba (Màs-
terenDireccióiGestiód’empre-
ses) de la uRV. el 2012 va com-
prarambel seucompany, eldoc-
tor Pons, un històric laboratori
detortosa,que llavors facturava
200.000euros.
No s’atreveixen a dir què pas-

sarà a partir d’ara, però passi el
que passi probablement estaran
preparats per respondre i per
fer-homolt aviat. “algú pot pre-
veure què passarà demà?, plan-
tejaFortuño.c

cia covid per a la petroquímica i
el port detarragona, Portaven-
turaoikea.
Com a laboratori d’anatomia

patològica, competeixen en un
sector dominat per les multina-
cionals. la pandèmia els ha dis-
parat, però abans de l’emergèn-
cia sanitària ja estaven creixent.
“Érem un laboratori consolidat,
ja estàvem creixent abans”, re-

corda ladoctoraFortuño.
Hanaprofitat la sevamida,pe-

tita, amb trenta treballadors, per
adaptar-se als canvis, onada rere
onada. “Com a empresa petita
sabem quines són les nostres li-
mitacions, però també sabem
quines són les fortaleses; ser pe-
tit et permet ser molt flexible”,
argumenta.
abans de la pandèmia, en

aquest laboratori de tarragona

Empresa familiar, amb
trentatreballadors,
s’haadaptataviat
alscontinuscanvis
de lacrisi sanitària

COLONIAL

La immobiliària prelloga un edifici a París
en què va invertir 283milions d’euros
n SFL, la filial francesa de la
immobiliària Colonial, ha
signat el prelloguer dels
24.500m2 del seu edifici Bi-
ome a París, en què el grup
ha invertit 283 milions
d’euros, en la compra de
l’immoble i en una rehabili-
tació completa. L’edifici se-
rà llogat per SFIL, la prime-
ra entitat financera france-

sa del sector públic, i La
Banque Postale, filial ban-
cària del Grup La Poste, el
proveïdor nacional postal
del país. Els dos grups han
signat un contracte per deu
anys i preveuen traslladar-
se a l’immoble amitjans del
2023, una vegada s’hagin
acabat les tasques de confi-
guració interna. / Redacció

NATURA BISSÉ

El grup compra una parcel·la del Parc de
l’Alba a l’Inccasòl per 3,3milions d’euros
n L’Institut Català del Sòl
(Incasòl) ha venut una par-
cel·la del Parc de l’Alba, a
Cerdanyola del Vallès, a
Natura Bissé per 3,3 mili-
ons d’euros. L’empresa es-
pecialitzada en cosmètica
de luxe, controlada per la
família Fisas, ja té una par-
cel·la just al costat, on té la

seu d’investigació, fabrica-
ció i comercialització, i pre-
veu fer servir els nous
terrenys per ampliar les
instal·lacions. La parcel·la,
de 4.923 m2, era propietat
del Consorci del Parc de
l’Alba, que n’ha encarregat
la comercialització a l’Inca-
sòl. / Redacció

Verónica Fisas, consellera delegada deNatura Bissé
Gemma Miralda / ARXIU

ERCROS

El grupquímic reduirà capital en 1,31milions
amb l’amortització d’autocartera
n Ercros va comunicar ahir a
laCNMVquefaràunareduc-
cióde capital per 1,31milions
d’eurosmitjançantl’amortit-
zacióde4,3milionsd’accions
pròpies, que representen un
4,33% del seu capital social.
Després de l’operació, el ca-
pital social d’Ercros serà de
28,97milionsd’euros.Elgrup

amortitza accions de l’auto-
cartera, que va adquirir en-
treel2021iel2024,enelmarc
de la sevapolíticade retribu-
ció a l’accionista, de manera
que l’operació no li suposarà
sortidadecaixaiaugmentarà
el percentatge de participa-
ció en l’empresadels seus ac-
cionistes. /Redacció

La doctora Àngels Fortuño al seu despatx amb el laboratori d’anatomia patològica al darrere
Xavi Jurio
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