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FEM VISITES CONCERTADES A DOMICILI

CADIRA I ERUGA PUJA ESCALES

ADAPTACIÓ DE VEHICLES

NOU CENTRE A FIGUERES
Situat en un espai emblemàtic i cèntric de Figueres, la plaça 
Triangular, el nou centre neix amb la voluntat d’apropar-se 
als usuaris ja habituals i a tots aquells que vulguin utilitzar 
els nostres serveis. Està obert els 365 dies de l’any amb el ser-
vei d’urgències en horari de 9 del matí a 21 hores de la nit i 
compta amb els millors especialistes mèdics de les comarques 
gironines.

PARTICIPACIÓ EN UN CONCERT BENèFIC 
CONTRA EL CÀNCER dE MAMA
Els treballadors de la Clínica Bofill s’han unit per lluitar contra 
el càncer de mama donant suport a la iniciativa d’una com-
panya de feina afectada per la malaltia, la Femi Montero, que 
va organitzar un concert de la banda ‘El Último Tributo’ en 
benefici de la Fundació Oncolliga. Els companys de la Femi 
van fer una versió d’una cançó de Manolo García.

 

RECONEIXEMENTS ALS NEURÒLEGS JOAQUÍN 
SERENA I SECUNdINO LÓPEz-POUSA
La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) ha nomenat mem-
bre honorari de la seva organització el Doctor Secundino 
López- Pousa, neuròleg de la Unitat de Neurociències de la 
Clínica Bofill. La Reina Sofia ha lliurat les plaques als sis nous 
membres, distingits pel seu prestigi en l’àmbit de la neurologia 
i per la seva contribució a les finalitats de l’entitat. Per altra 
banda, la SEN ha premiat el Doctor Joaquín Serena pel seu 
treball científic sobre l’ictus i per la promoció social de les 
malalties neurològiques.
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Com valora la presència de la Clínica Bofill a la ciutat?

En faig una valoració molt positiva perquè ofereix uns serveis 
integrals i fonamentals per la sanitat a la ciutat. Complementa 
i amplia l’oferta pública i privada que ja existia a la vila. Ara 
els ciutadans podent triar amb més comoditat. La ubicació de 
la clínica a la plaça Triangular també és molt important perquè 
dinamitza i revitalitza tot un barri que havia quedat obsolet i 
esmorteït. Hem percebut una opinió molt positiva dels veïns 
que esperaven amb ganes l’obertura, ja que s’està cobrint una 
atenció mèdica que, des del punt de vista públic, no existia.

Creu que Figueres té una bona cobertura sanitària? Poden 
conviure els dos models sanitaris públic i privat? 

La cobertura sanitària pública de Figueres és molt bona, però 
evidentment hi ha lloc per aquesta nova oferta de sanitat 
especialitzada, ja que és complementària i és important que 
convisquin. Creiem que hi haurà un bon equilibri entre els 
dos models de sanitat. En cap cas sanitat pública i privada es 
trepitgen, ben al contrari, es complementen. De fet, conside-
rem que és necessària l’existència dels dos models a la ciutat. 
Figueres té 46.000 habitants, però arriba a una àrea d’influèn-
cia molt més gran. És la capital de l’Alt Empordà, una ciutat 

de serveis i, per tant, la gent de la comarca està acostumada a 
visitar-la per diferents activitats, com ara per anar al mercat, 
per anar al cine, per anar al metge, etc. També atrau públic del 
sud de França. Així doncs, podríem dir que aquests dos fac-

tors, el turístic del visitant francès i la capitalitat de la ciutat, 
fa que els 46.000 habitants de Figueres coexisteixin amb les 
140.000 o 150.000 persones que passen per la ciutat.

L’any 2015 va editar un llibre en què parla de la seva de-
claració d’intencions com a alcaldessa del qual he extret 
una frase prou significativa: “No em parleu de les assig-
natures pendents de Figueres, sinó dels reptes de la ciu-
tat”. Què va motivar-li a escriure’l?

ENTREVISTA A MARTA FELIP Alcaldessa de Figueres

el 2013 es va convertir en la primera dona a ocupar 

l’alcaldia de figueres substituint santi Vila i anys 

després va ser reelegida. llicenciada en ciències 

Polítiques i de l’administració per la universitat 

autònoma de barcelona (uab), ha ocupat els càrrecs 

de secretària general dels ajuntaments de Portbou, 

Olot, Vic i castelló d’empúries, de presidenta de 

la Junta del col·legi de secretaris, interventors i 

Tresorers de la província de girona i de professora 

del departament de dret públic de la universitat 

de girona (udg). se sent orgullosa de pertànyer a 

la ciutat que l’ha vist néixer i s’esforça perquè sigui 

més forta, ambiciosa, realista i madura. en aquesta 

entrevista ens parla, amb tota naturalitat, de la 

importància que la clínica bofill s’hagi instal·lat 

recentment a la vila, del seu projecte de ciutat i de la 

situació política que es viu a catalunya...

Text aNa MOsquerO. Comunicació Bofill Fotos HarOld abellaN

“LA CLÍNICA BOFILL
AMPLIA L’OFERTA SANITÀRIA I 
REVITALITzA TOT UN BARRI”

“HEM PERCEBuT uNA OPINIó 
MOLT POSITIvA DELS vEïNS, 
JA QuE S’ESTà COBRINT uNA 
ATENCIó MèDICA QuE NO EXISTIA”
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“LA SANITAT PúBLICA I PRIvADA SóN 
NECESSàRIES A LA CIuTAT PERQuè 
Té 46.000 HABITANTS I LA SEvA àREA 
D’INFLuèNCIA éS MOLT GRAN”

“éS INDISPENSABLE QuE uN 
ALCALDE HAGI NASCuT O HAGI 
vISCuT A LA CIuTAT PER CONèIXER 
LA SEvA DINàMICA”

En efecte, vaig escriure el llibre ‘Ciutadana de Figueres’ perquè 
era necessari posar sobre el paper totes les idees de planifica-
ció i de model de ciutat que volíem fins al 2025, perquè s’ha 
de tenir present el dia a dia, però també s’ha de tenir una 
visió a llarg termini per saber cap a on es camina en l’acció 
de govern. De vegades, en la rutina de la feina diària es perd 
una mica la direcció general. Va sorgir com una necessitat 
d’explicar a la ciutadania el model de ciutat que presentava en 
aquell moment preelectoral i cap a on volia portar la ciutat en 
els pròxims anys si guanyava les eleccions. La veritat és que la 
ciutadania el va acollir molt bé i va servir per donar-me a co-
nèixer millor com a persona, i també els meus ideals polítics.

El repte és major quan es treballa per millorar la ciutat 
que l’ha vist néixer?

Jo crec que és indispensable que un alcalde hagi nascut o, com 
a mínim, hagi viscut força temps a la vila per saber com res-
pira la ciutat, per captar la xarxa associativa, per conèixer la 
dinàmica i el ritme de les persones que hi viuen. En definitiva, 
per conèixer el batec de la ciutat.

Què ha suposat l’arribada de l’AVE per a la ciutat?

S’ha fet un estudi de l’impacte de l’AVE i ha revelat que la seva 
arribada ha suposat un impacte econòmic de gairebé 3,5 mili-
ons d’euros directes invertits en el territori. És molt important 
per a la comarca de l’Alt Empordà, tot i que es pot millorar 
per aconseguir més efectivitat. S’ha de treballar des de l’àrea 
de promoció econòmica de la ciutat i altres àrees relacionades 
amb el projecte per crear una sinergia entre els agents involu-
crats i donar a l’usuari l’oportunitat de fer servir aquest trans-
port de proximitat amb Barcelona i França. Aquesta línia de 
treball beneficiarà el desenvolupament de la ciutat i de la co-
marca. S’ha comprovat que aquest servei l’utilitza molta gent, 
però que encara podria tenir més rendibilitat en l’àmbit social.

Com s’està treballant per aconseguir aquesta fita?

Gràcies a aquest estudi sabem cap on hem de dirigir les ener-
gies per fer possible aquesta fita. Actualment estem treballant 

des de l’àmbit turístic, de promoció econòmica, des de l’àrea 
de transport i comunicacions… Tot plegat per potenciar la uti-
lització de l’AVE com a mitjà de transport en l’àmbit de l’oci 
i el lleure, i en la formació o projecció d’empreses d’altres 
àmbits territorials més amplis.

Suposo que la pregunta de si ha estat difícil per vostè és-
ser la primera dona en arribar a l’alcaldia de Figueres li 
deuen haver fet moltes vegades, oi?

Doncs miri, sí que m’ho pregunten, sí… De ben segur que a 
un home no li deuen preguntar si és difícil ser home i alcalde. 
Malgrat tot, és un honor. És un repte professional dirigir la 
meva ciutat. Difícil pel fet de ser dona no ho ha estat, el que 
és difícil és ser alcaldessa: pel dia a dia i per les situacions que 
et trobes a la societat, però no pel fet de ser dona.

Ara hi ha més dones polítiques que abans?

No ho crec pas. La meva percepció és que hi ha el mateix 
nombre de dones que abans que es dediquen professionalment 
a la política, però la diferència és que ara estan molt més qua-
lificades. Les dones accedeixen a un nivell de direcció que en 
el passat, per poca accessibilitat o per no tenir una formació 
acadèmica qualificada, era més difícil que assolissin. Aquest 
és el gran canvi. 

La societat actual viu en un moment d’incredulitat políti-
ca. Com s’hauria de resoldre aquesta situació?

És el polític qui té la responsabilitat de convèncer al ciutadà 
de la seva honestedat i qui ha d’aconseguir la confiança del 
poble. La incredulitat ve donada per l’abús que s’ha fet del 
poder. Tothom ha de demostrar, o hauria de demostrar, que és 
honest i ser el màxim de transparent possible. Només d’aques-
ta manera es recuperarà la confiança de la gent. És lleig dir-
ho, però avui en dia no n’hi ha prou amb ser honest, sinó que 
també s’ha de demostrar. Hi ha hagut molta brutícia i s’ha 
posat tothom en el mateix calaix. S’ha arribat a un extrem en 
què només per ser polític ja s’està sota sospita…
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i podreu gaudir sense cap cost
de tots els avantatges que ofereix

La teva assegurança de salut des de 38,97 € al mes *

* Prima mitjana any 2016 calculada per a una família de 5 membres (pare de 39 anys, mare de 38 anys, fills de 10, 7 i 5 anys), residents a Barcelona, que té contractada l’A-S Total i a la qual s’apliquen els descomptes vigents.

espaimútua 
 aniversaris
Una festa d’aniversari
inoblidable!

espaimútua 
 negocis
Per a reunions
de feina, presentacions,
xerrades... 

espaimútua 
 estudi
Per potenciar
les capacitats intel·lectuals
dels nens amb ALOHA
Mental Arithmetic

espaimútua 
 salut
Activitats destinades
a divulgar i fomentar
hàbits de vida
saludables.

Ronda St. Antoni M. Claret, 28 - 17002 Girona - T. 972 41 42 30   |   Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00   |   www.mgc.es   |   mgc@mgc.es

Segons la seva opinió, el procés que està en marxa acon-
seguirà la independència del nostre país?

Primer hauríem de valorar quina situació tenim a Catalunya i 
quina tenim a Espanya. A Catalunya, hi ha un procés endegat 
a partir del clam de la societat civil que pressiona als polítics 
a convocar eleccions, a formar un govern d’unitat sobiranis-
ta. L’exemple més clar és la candidatura del 27 de setembre. 
Després d’aquestes eleccions, l’ independentisme és molt fort a 
Catalunya, però només hi ha un 48% de partidaris i tres par-
tits polítics que li donen un suport ferm. Crec que per assolir 
l’objectiu cal ampliar la base de l’independentisme, que ha de 
tendir a la transversalitat. Des del meu punt de vista polític, 
existeix un problema afegit: un dels tres partits ha descarrilat 
a la primera cantonada i s’oposa a uns pressupostos, l’eina 
fonamental de la governabilitat d’un país.

doncs què s’ha de fer a partir d’ara, segons el seu parer?

La independència no s’aconseguirà només volent-la, sinó que 
s’ha de fer. I sobretot tenir clar què és allò que contribuirà a 
fer que es faci realitat. S’ha de ser pragmàtic i pensar que ha 
d’haver-hi una voluntat real de consens, i això passa perquè 
cada part renunciï a alguns dels seus dogmatismes. En aquest 
sentit, crec que Convergència ja ho ha fet, Esquerra ho està 
fent i la CUP, doncs no ha estat a l’altura de les circumstànci-
es. Insisteixo: depèn realment del que s’entengui ser indepen-
dents, no només aspirar a ser-ho.

Per acabar, quina opinió té respecte als resultats de les 
eleccions generals?

Han estat sorprenents i cal reflexionar perquè no eren els que 
s’esperaven. Ara com ara desconeixem si aquesta majoria de 
vots del PP servirà per formar govern o no. No sabem si el 
PSOE té la intenció de formar govern o promoure el canvi 
real de l’Estat espanyol. El que sí que ha quedat clar és que 
l’unitarisme en surt reforçat i que això fa que el mur per sal-
tar-lo sigui encara una mica més alt. Per tant, no ens ajuda. 
Respecte als resultats obtinguts a la ciutat de Figueres, estic 
molt agraïda per aquests 2.516 vots obtinguts, tot i que la 
participació ha disminuït pels difícils moments que li ha tocat 
viure a tothom.

“QuE SIGuI uNA DONA NO FA 
QuE SER ALCALDESSA SIGuI MéS 
DIFÍCIL; HO FA EL DIA A DIA I LES 
SITuACIONS QuE ET vAS TROBANT”

“AvuI EN DIA NO N’HI HA PROu 
AMB SER HONEST, SINó QuE 
TAMBé S’HA DE DEMOSTRAR. 
NOMéS PER SER POLÍTIC JA S’ESTà 
SOTA SOSPITA...”
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Va ésser director mèdic i cap del servei de medicina interna de l’Hospital de figueres durant 14 anys i metge 
personal de salvador dalí en l’últim tram de la vida del pintor empordanès. fa ben pocs mesos ha encetat una 
nova etapa de la seva carrera professional fent-se càrrec de la coordinació mèdica de la clínica bofill figueres, on 
exerceix també com a metge internista, una especialitat amb un clar objectiu: oferir una atenció global al pacient.

“EL SERVEI d’URGèNCIES ÉS UN 
TREBALL d’EQUIP BEN COORdINAT”
Text aNa MOsquerO. Comunicació Bofill  Fotos HarOld abellaN

Quin és el seu recorregut professional?

Com a figuerenc d’adopció, vaig arribar a la ciutat l’any 1984 
per fer-me càrrec de la direcció mèdica de l’Hospital de Figue-
res amb l’objectiu de fer créixer aquest centre. Coincidint amb 
aquesta etapa, vaig ser el metge personal del mestre Salvador 
Dalí durant els últims sis anys de la seva vida. Posteriorment, 
vaig desenvolupar la meva tasca assistencial a l’Institut Català 
de la Salut, del qual sóc metge estatutari.

Quan es va incorporar a la Clínica Bofill de Figueres? 

Des de la seva obertura en el mes de març, tinc el goig de tre-
ballar-hi com a coordinador mèdic i metge internista. Reconec 
que és la meva primera experiència en la medicina privada, 

i més concretament en la que es practica a la Clínica Bofill, 
basada en una assistència centrada en l’humanitat, en el res-
pecte pel pacient, i en un alt nivell de qualitat professional. 
En aquests tres mesos d’existència de la clínica, Figueres i l’Alt 
Empordà ens han acollit molt bé, fet que ens ha portat a aug-
mentar el nombre d’especialistes de 52 als 74 de l’actualitat.

Què és la medicina interna?

És una especialitat mèdica troncal que engloba un important 
nombre d’àrees de coneixement de les diferents especialitats 
mèdiques. Permet una atenció integral al pacient, de manera 
personalitzada, sobretot a aquells que tenen problemes en di-
versos òrgans.

Quines avantatges comporta disposar d’un metge inter-
nista?

La nostra visió és integradora. Per tant, mirem de donar assis-
tència al conjunt de patologies coincidents, especialment en 
els pacients de més edat o amb múltiples patologies. Això és 
important en aquells pacients en què concorren patologies que 

“L’INTEGREN uN METGE I uNA 
INFERMERA EXPERTS EN L’ATENCIó 
uRGENT DE PACIENTS TOT L’ANy”

cliNica bOfill figueres REVISTA CBN 

ENTREVISTA AL dr. CARLES PONSATÍ Coordinador mèdic Clínica Bofill Figueres
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fan augmentar el risc cardiovascular. Parlo de la hipertensió 
arterial, la diabetis, la hipercolesterolèmia i el tabaquisme. O 
bé les malalties més freqüents del cor i pulmons, com ara la 
insuficiència cardíaca, la malaltia coronària, les arítmies car-
díaques (fibril·lació auricular) o la malaltia pulmonar obstruc-
tiva crònica. També cal considerar les malalties de la glàndula 
tiroides, del fetge, les anèmies i els trastorns psicosomàtics.

En té més, d’avantatges?

Per descomptat. Una funció molt important de la medicina 
internista és la implementació de programes preventius i de 
cribratge que permeten un diagnòstic primerenc de malalties, 
fins i tot encara que aquestes es trobin asimptomàtiques. És 
per això que es recomana a tota persona adulta que visiti 
almenys una vegada a l’any el seu metge internista per a una 
avaluació integral en què l’examen físic es complementi amb 
estudis de laboratori, tenint en compte sempre factors com ara 
el tipus de treball que executa el pacient, els seus antecedents 
familiars i personals, així com els seus hàbits.

Ha parlat de cribratge. Expliqui’ns què vol dir això? 

A urgències, quan el pacient arriba, el personal especialitzat 
decideix, en el box de cribratge, el nivell de gravetat i, per 
tant, la celeritat en l’assistència per tal d’arribar a un diag-
nòstic i a un tractament en un breu termini de temps. Aquest 
sistema permet detectar aquelles afeccions que necessiten una 
intervenció d’urgència. Així doncs, es modifica el circuit per 
adaptar-se a les necessitats dels diferents pacients i s’inicia 
un nou procés que permeti tractar totes les patologies amb la 
màxima professionalitat i celeritat.

Com funcionen les urgències a la Clínica Bofill Figueres?

El nostre servei d’urgències es basa en un treball en equip per-
fectament coordinat, en què cadascú coneix quines són les se-

ves funcions. Les instal·lacions de què disposem compten amb 
cinc box d’urgències dotats de la tecnologia necessària per 
atendre als pacients d’emergència. El personal propi del servei 
és un metge i una infermera experts en l’atenció urgent de pa-
cients els 365 dies de l’any, en un horari de funcionament de 

9.00 del matí a 21.00 hores de la nit. També tenim la capacitat 
de fer anàlisis clíniques i disposem d’una sala de radiologia, 
d’electrocardiografia i diferents tipus de proves ecogràfiques 
que es fan en un temps raonable i competitiu.

Quin és el procés que s’ha de seguir per ésser visitat per 
un metge internista?

S’ha de demanar visita per aquesta especialitat en concret. 
El servei d’urgències també ens deriva molts pacients. En ge-
neral, ens arriben amb diverses patologies i la majoria són 
portadors de factors de risc cardiovascular.

“ENS HAN ACOLLIT MOLT Bé I PER 
AIXÒ ELS ESPECIALISTES HAN 
PASSAT DE 52 A 74 EN TRES MESOS”

“uN METGE INTERNISTA 
DóNA ASSISTèNCIA A PACIENTS 
QuE PRESENTEN uN CONJuNT DE 
PATOLOGIES COINCIDENTS”

 REVISTA CBN clÍNica bOfill figueres
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El síndrome del ojo seco, también conocido como querato-
conjuntivitis seca, es una enfermedad producida por múltiples 
causas que se caracteriza por la incapacidad de los ojos para 
mantener una película lagrimal saludable. La superficie ocular 
debe de estar siempre húmeda y, por ello, el organismo ordena 
una producción constante de lágrimas, llamada producción 
basal, exactamente la que se altera en el síndrome del ojo 
seco. No obstante, también existen otras causas. De hecho, los 

factores responsables de la sequedad ocular son, a menudo, 
dos o más. No existen estudios sobre su prevalencia exacta, 
pero esta enfermedad puede afectar entre el 6% y el 28% de 
la población.

Factores de riesgo
Entre los factores de riesgo de este síndrome se encuentran la 
edad (la secreción de las lágrimas disminuye cuanto mayor es 
la persona), el sexo femenino, alteraciones hormonales (dis-
minución de los estrógenos), enfermedades sistémicas (Par-
kinson, diabetes), el uso de lentillas, algunos fármacos (an-
tihistamínicos, anticolinérgicos, amiodarona, antidepresivos), 

la cirugía ocular previa, factores 
ambientales (calefacciones, aire 
acondicionado, sequedad ambien-
tal, polución) y, por último, la al-
teración de la función palpebral.

¿Cuáles son los síntomas? Los 
más comunes son enrojecimien-
to, picor o escozor, sensación de 
sequedad, fotofobia y visión bor-
rosa. La excesiva sequedad puede 
ser causa de lesiones en cornea y 
conjuntiva que, a su vez, provo-
can una producción de lágrimas 
por parte de la glándula lagrimal principal. Si esto ocurre, 
podemos tener el síntoma paradójico de lagrimeo debido a la 
excesiva sequedad ocular.

Tratamiento
En la inmensa mayoría de los casos irá dirigido a sustituir 
la escasez mediante la aplicación de lágrimas artificiales y, 
por otra parte, en la adopción de estrategias 
ambientales para evitar, en la medida de lo 
posible, los ambientes excesivamente secos.

LA SEQUEdAd OCULAR

Es una enfermedad que afecta entre el 6% y el 28% de la población, 
producida por múltiples causas y que se caracteriza por la incapacidad 
de los ojos para mantener una película lagrimal saludable. 

esPecialiTaT MÈdica | OfTalMOlOgia REVISTA CBN 

dr. MIGUEL ANGEL FRANCISCO ROLdáN
Médico especialista en Oftalmología

FACTORES DE RIESGO SON LA 
EDAD, EL SEXO FEMENINO, LAS 
LENTILLAS y DETERMINADAS 
CONDICIONES AMBIENTALES
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“QUALSEVOL dISFUNCIÓ SEXUAL 
MASCULINA TÉ SOLUCIÓ”

Per començar, expliqui’ns què és la disfunció erèctil?

Quan parlem de disfunció erèctil, abans en dèiem impotència, 
ens referim al conjunt de trastorns de l’erecció del penis que 
impedeixen als homes tenir relacions sexuals satisfactòries.

Es considera una malaltia?

No en un sentit estricte, però sí es percep com una insatisfacció 
en un aspecte tan important de la vida com el sexe.

Hi ha tractaments que ja han demostrat que funcionen, oi? 

Per descomptat, que hi ha solució. Després d’un diagnòstic acu-
rat, oferim tot tipus de teràpies que aconsegueixen donar-nos 
la vida sexual que desitgem. Avui dia, disposem d’un arsenal 
terapèutic complet, reeixit i contrastat per tractar qualsevol dis-
funció sexual masculina, en especial la dificultat i el manteni-
ment de l’erecció.

Quina és la causa principal d’aquest problema?

La dificultat per assolir l’erecció desitjada és d’origen multifac-
torial. Té un component psicogen, com ara la manca de con-
fiança, l’estrès, etc. I un altre d’orgànic, que pot ser vascular, 
hormonal, iatrogènic, mecànic. Tot i això, el mecanisme de 
l’erecció és molt complex i cal fer una valoració integral del 
pacient per analitzar els factors de risc, malalties associades, 
relacions de parella i estil de vida, entre d’altres.

Quin és el tractament més efectiu?

Els consensos internacionals estableixen protocols precisos 
per tractar la disfunció erèctil, però és la nostra experiència la 
que ens fa decidir un tractament individualitzat després d’un 
abordatge integral. Nosaltres proposem una teràpia completa 
i continuada durant un temps amb l’objectiu de recuperar les 
funcions orgàniques sexuals i reforçar la part emocional. A més 
de tractar la causa que origina la disfunció, usem fàrmacs orals 

en formula magistral, teràpies vasoactives, hormonals i d’ones, 
tant les bio-elèctriques com les d’ultrasons. Tot plegat, sense 
pràcticament efectes secundaris ni contraindicacions taxatives.

Quin percentatge d’èxit tenen aquests tractaments?

Els nostres clients tenen un grau de satisfacció molt alt. La filo-
sofia d’empresa és fer medicina basada en l’evidència científica 
i els nostres estàndards de qualitat són altíssims. Investiguem 
i innovem constantment, elaborant protocols terapèutics únics 
amb l’objectiu d’adaptar-los a qualsevol tipus de pacient, enca-
ra que sigui una persona amb molts factors de risc.

En el futur, se solucionarà definitivament aquest problema?

La Clínica Masculina Europea ofereix un abordatge integral de 
la disfunció erèctil, amb tractaments poc invasius, productes 
biocompatibles i tecnologia d’avantguarda. En un futur pròxim 
disposarem de noves teràpies dirigides tant a homes com a do-
nes que ens proporcionaran l’oportunitat de millorar la nostra 
qualitat de vida fins a límits inimaginables.

En els darrers anys, l’equip de la Clínica Masculina Europea, que acaba d’obrir despatx a les consultes exter-
nes de la Clínica Bofill Migdia, ha desenvolupat efectius tractaments per a la disfunció erèctil, un problema 
cada vegada més present en els homes de qualsevol edat. Per qui busqui solucions, a la seva consulta dispo-
sen dels darrers avenços científics i ofereixen una opinió professional i rigorosa, focalitzada en un únic objec-
tiu: millorar la qualitat de la vida sexual de les persones.

“EN uN FuTuR, NOvES TERàPIES 
MILLORARAN LA QuALITAT DE vIDA 
FINS A LÍMITS INIMAGINABLES”

ENTREVISTA AL dr. PERE MIRET Àrea d’Andrologia de la Clínica Masculina Europea

Text clÍNica MasculiNa eurOPea. 

932 193 060 - 902 217 575
info@clinica-masculina.com 
www.clinica-masculina.com
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El Microblanding, conegut també com a ‘tebori’, es basa en 
una tècnica tradicional japonesa de tatuatge. El seu origen 
es remunta a més de 300 anys. Consisteix en un procediment 
totalment manual en què només s’utilitzen agulles i pigments, 
sense la intervenció de cap màquina. Com que no existeix 
cap tipus de vibració, el traç del pèl a pèl que s’aconsegueix 
és molt més nítid i el pigment no s’escampa. Els resultats són 
unes celles naturals i hiperrealistes. Les persones que no es 
troben còmodes amb la seva cella o les que pateixin alopècia 
o qualsevol altra condició de pèrdua de cabell com la quimio-
teràpia, se’n beneficiaran particularment.

A diferència de les extensions que s’apliquen a les celles en 
les quals s’ha d’estar pendent i tenir cura constantment, el 
microblanding no requereix manteniment perquè no requereix 
cap tractament especial.

Aspecte natural
Els pigments que s’han d’utilitzar han de ser de tipus inorgànic 
amb base mineral i hipoal·lergènics. És per això que s’acon-
segueix un resultat d’aspecte molt natural i perfecte, amb una 
durada d’entre un i dos anys. És un tractament relativament 
indolor i no requereix temps de recuperació. Es pot reiniciar 
l’activitat immediatament després de la seva realització.

Per efectuar el tractament de celles amb la tècnica de mi-
croblanding és imprescindible respectar les mesures d’higiene, 
essent necessari que les duguin a terme professionals deguda-
ment qualificats. També és necessari tenir nocions de visat-
gisme per dissenyar les celles de manera que s’equilibrin les 
faccions, proporcionant simetria al rostre i donant la direcció i 
angulació adequada a cada pèl. Com també tenir unes bases de 
colorimetria per evitar que, un cop el pigment sigui a la pell, 
viri el menys possible.

A maxilostetic.com som especialistes en el diagnòstic i el trac-
tament de malalties i deformitats de la boca, cara i coll. Estem 
especialitzats en la cirurgia estètica, facial i cervical, medi-
coestètica de deformacions dentofacials, cirurgia oncològica 
de cap i coll, extracció de queixals del seny, col·locació d’im-
plants dentals o realització d’injerts d’os. 

Treballem per oferir les màximes garanties en l’àmbit funcio-
nal i estètic. Cada persona és un món amb moltes potencia-
litats i la nostra feina és optimitzar-les al màxim. Ens avala 
la nostra trajectòria i els premis atorgats al Doctor Manel Go-
rina Faz, fundador de maxilostetic.com: guardonat pel Foro 
Europeo Cum Laude per la seva professionalitat, 
humanitat i capacitat emprenedora i distingit 
per Doctoralia i escollit com a un dels millors 
doctors en l’àmbit privat espanyol en l’ano-
menat Top Doctors Awards 2015.

SÒNIA TENdERO GUIRAdO
Infermera, especialista medicoquirúrgica i tècnic en 

micropigmentació de Maxilostetic

esPecialiTaT MÈdica | esTÈTica i beNesTar REVISTA CBN 

Et cau el pèl de les celles? Les tens poc poblades? No t’agrada la forma que tenen? Doncs el 
microblanding, una innovadora tècnica que està causant furor gràcies a la naturalitat dels resultats 
aconseguits i el baix cost econòmic que té, et pot ajudar. Al departament de micropigmentació de 
Maxilostetic us oferim aquest servei.

EL MICROBLANdING
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A la nostra rutina diària tenim múltiples inquietuds; atendre 
les tasques de la llar, arribar a final de mes, que els nostres fills 
estiguin bé, problemes a la feina, etc. Milions de coses per fer i 
moltes responsabilitats per atendre. Quantes vegades ens hem 
trobat donant voltes al llit, veient passar les hores del rellotge 
de la tauleta de nit sense poder tornar a dormir perquè ens 
sentim angoixats, nerviosos i preocupats?

Estar constantment preocupat implica que la ment no deixa de 
funcionar perquè escaneja incansablement el futur provant de 
preveure les dificultats, fins i tot molt abans que apareguin. 
No en tenim suficient fent prediccions, sinó que també ens les 
creiem. A la nostra ment no existeix cap diferència entre pen-
sar en un problema i tenir-lo. Així doncs, entrem en un estat 
de tensió important, i llavors què fem? Doncs intentem fugir 
pensant en una altra cosa o en una altra activitat. No obstant 
això, després d’una estona torna la intranquil·litat perquè els 
problemes no estan resolts. I l’ansietat apareix de nou, entrant 
en una espècia de bucle del qual és difícil que sortir-ne…

Existeix una diferència entre l’ansietat normal i l’ansietat pa-
tològica. A la primera, les preocupacions de la vida quotidiana 
no són excessives, es perceben com a més manejables i poden 
ser ajornades si sorgeixen assumptes més urgents. No generen 
deteriorament significatiu en la vida de la persona que les 
pateix i s’associen amb menys freqüència a símptomes físics.

Qualitat de vida
El trastorn d’ansietat generalitzada és la malaltia de les pre-
ocupacions excessives i incontrolables. L’ansietat i la preo-
cupació és constant i molt difícil de controlar. Les persones 
poden patir diferents complicacions: inquietud o sensació 
d’estar atrapat o amb els nervis de punta, facilitat per fati-
gar-se, dificultat per concentrar-se o quedar-se amb la ment 
en blanc, irritabilitat, tensió muscular, problemes de son. La 
seva qualitat de vida queda greument alterada.

Quan s’està molt ansiós, la nostra avaluació de les situacions-
tendeix a radicalitzar-se. Llavors l’univers es divideix en dues 
categories: allò que és perillós i allò que no ho és. La incertesa 

en algun tema sol decantar-se cap al catastrofisme. Aquestes 
persones acostumen a patir grans crisis d’angoixa o mini cri-
sis, pànics. Es perceben tots els possibles problemes com si 
fossin certs i es reacciona emocionalment com si estiguessin 
presents. Solen consultar al metge perquè els preocupen dife-
rents problemes físics que pateixen (dolors articulars, colitis, 
lumbàlgia), o bé arriben a la consulta quan ja estan esgotades 
o deprimides. Estan tan acostumades a aquest patiment psí-
quic que ja el suporten. Les persones del seu entorn ho por-
ten pitjor. Els familiars, per exemple, poden intentar donar-li 
seguretat dient-li: “segur que tot anirà bé, ja ho veuràs”; o 
bé: “no pensis en això, que no passarà”; o bé: “no exageris, 
tampoc n’hi ha per tant”. Normalment, aquests esforços aca-
ben essent en va.

Consells
Hi ha alguns consells per regular l’ansietat davant les preo-
cupacions, com ara no identificar-se amb elles i pensar que 
la preocupació no és una reflexió útil; parlar de les mateixes 
inquietuds i discutir-les; lluitar contra la necessitat de con-

trolar-ho tot; acceptar que la incertesa és inherent al món en 
què vivim; plantejar-se què puc fer enfront de la intolerància 
de la incertesa; aprendre a acceptar els problemes i prendre’s 
el temps per mirar les mateixes pors de cara. En definitiva, 
es tracta d’aprendre a escoltar i comprendre les mateixes in-
quietuds sense perdre la calma, i després veure què es pot 
fer. Desenvolupar una actitud tolerant, oberta i confiar en les 
mateixes capacitats per fer front a les pos-
sibles adversitats futures, ens permetrà 
deixar de tenir por a viure. La vida és 
imprevisible i no existeix un manual 
per viure-la…

MARIA JESÚS PEINAzO
Psicòloga de la Unitat de Psicologia de la Salut

de la Clínica Bofill

El trastorn d’ansietat generalitzada apareix quan les in-
quietuds del nostre dia a dia són excessives i no les podem 
controlar. Aleshores s’imposen l’angoixa, el pànic, la fatiga, 
la irritabilitat, la falta de son, la depressió, els problemes 
físics…

esPecialiTaT MÈdica | PsicOlOgia REVISTA CBN 

uN BON CONSELL PER REGuLAR 
L’ANSIETAT éS NO IDENTIFICAR-SE 
AMB LES PREOCuPACIONS

QuAN S’ESTà ANSIóS, LA NOSTRA 
AvALuACIó DE LES SITuACIONS 
TENDEIX A RADICALITzAR-SE

LA PREOCUPACIÓ 
COM A MALALTIA 
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UN CANVI dE VIdA OPORTÚ

El trasplantament capil·lar canvia la vida d’aquells homes i 
dones que pateixen d’alopècia, ja que restableix l’aparença 
natural del cabell en zones on s’ha tornat més feble o fins 
i tot ha desaparegut. La principal zona d’actuació és el cuir 
pilós, però també es pot dur a terme en celles, pestanyes, la 
barba i en llocs on s’ha perdut pèl per algun tipus de trauma 
o cicatriu. La cirurgia capil·lar, anomenada també microcirur-
gia o microempelt capil·lar, i la medicina regenerativa s’han 
modernitzat amb els avenços de les tècniques i mètodes de 
conservació i implantació dels fol·licles, i això ha fet possible 
que els resultats obtinguts siguin molt millors.

A la Clínica Bofill, en associació amb el ‘Medical Hair Ins-
titute’, es fan trasplantaments capil·lars amb la tècnica FUE 
(Follicular Unit Extration), és a dir, l’extracció d’unitats fol-
liculars, que és l’evolució de les tècniques de cirurgia capil·lar 
o trasplantament capil·lar. D’aquesta manera s’obtenen em-
pelts de la zona donant, sigui aquesta el cuir pilós o altres 
zones corporals. 

Mètode
Els fol·licles són extrets d’un en un utilitzant eines microqui-
rúrgiques de menys d’un mil·límetre de diàmetre. L’extracció 
no és dolorosa, es realitza amb anestèsia local i no hi ha risc 
de dany nerviós. L’àrea cicatritza en un període de 2 a 4 dies, 
no deixa cicatrius a la zona donant i no hi ha períodes de 
baixa laboral. Aquest tipus de cirurgia capil·lar s’utilitza en 
homes i en dones, en persones que no es poden permetre un 

període de repòs perquè la ferida cicatritzi correctament i en 
persones amb poca densitat de pèl a la zona donant. En cap 
moment es requereix l’ús de bisturís o sutures. 

Pel que fa a la implantació, aquesta varia en dependència de 
la zona a tractar, si és un trasplantament capil·lar en alopècia, 
si és un trasplantament de celles, o si es tracta d’un trasplan-
tament de barba o corporal. A la Clínica Bofill s’aplica una 
de les últimes tècniques d’implant de cabells que evita utilit-
zar grans quantitats d’anestèsia i disminueix la inflamació. 
S’utilitzen instruments especials que permeten la col·locació 
dels fol·licles en una sola maniobra, directament pel cirurgià, 
adequant l’angle i la profunditat del fol·licle implantat, dismi-
nuint el sagnat i la inflamació, millorant per això la supervi-
vència del trasplantament de cabells. En definitiva, implants 
més naturals que tenen un alt percentatge d’èxit i que han 
millorat el temps de recuperació.

A més, en el nostre centre disposem dels últims avenços en 
medicina regenerativa per a la caiguda del cabell, plasma ric 
en plaquetes i cèl·lules mare, essent aquests tractaments la 
solució per restaurar la pèrdua de cabell en molts casos i, per 
tant, sense arribar a necessitar una cirurgia. Els nostres cirur-
gians experts en la tècnica FUE i d’altres tractaments capil·lars 
són el Doctor Hernando Baquero Pulido i la Doctora Sílvia 
Tutusaus i López, membres de la Societat Europea de Tras-
plantament Capil·lar, FUE Europa i de la Societat Espanyola 
de Medicina i Cirurgia Cosmètica.

dr. HERNANdO BAQUERO PULIdO
Cirurgià capil·lar

REVISTA CBN esPecialiTaT MÈdica | cirurgia caPil·lar

Hi ha esperança per a les persones que pateixen d’alopècia o de pèrdua excessiva de cabell. A la 
Clínica Bofill apliquem els últims avenços en aquest camp perquè els resultats siguin els millors, 
amb  un percentatge d’èxit molt alt i un temps de recuperació molt breu.

dra. SÍLVIA TUTUSAUS LÓPEz
Cirurgiana capil·lar

EL TRANSPLANTAMENT CAPIL·LAR 
RESTABLEIX L’APARENçA NATuRAL 
DEL CABELL ALLà ON S’HA PERDuT
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La majoria de les reaccions al·lèrgiques oculars afecten la con-
juntiva, motiu pel qual solem usar els termes de conjuntivitis 
al·lèrgica i al·lèrgia ocular de forma alternativa. La importàn-
cia de l’al·lèrgia ocular és deguda a la seva freqüència, ja que 
afecta el 20% de la població. Estudis recents indiquen que les 
malalties al·lèrgiques han anat en augment i que continuaran 
fent-ho en els anys vinents.

La conjuntivitis al·lèrgica és una reacció de l’ull (normalment 
de la capa blanca superficial o conjuntiva) a productes de 
l’ambient, com ara els àcars de la pols, el pol·len, la caspa 
dels animals o els medicaments, als quals és sensible. No és 
una infecció i no és contagiós, però pot ser molt irritant. Per 
altra banda, les al·lèrgies primaverals, les més conegudes, són 
causades, en major part, pels pòl·lens que hi ha en l’ambient. 
Altres al·lèrgens comuns són la pols de les cases (àcars de la 
pols) i el pèl animal (caspa de l’animal). En aquest últim cas es 
produeixen de forma crònica durant tot l’any.

Símptomes
Les al·lèrgies produeixen amb molta freqüència picor, ulls ver-
mells i necessitat de fregar-se els ulls. Altres símptomes co-
muns són la cremor i el llagrimeig. Solen anar acompanyades 
de rinitis. Els nens es poden fregar els ulls, girar els ulls cap 
amunt o parpellejar amb força i freqüència per tractar d’alleu-
jar la picor.

Per tractar-la hi ha medicaments específics, com ara gotes 
oftàlmiques (col·liris), que tenen diferents efectes en l’ull i 
que ajuden a alleujar la reacció al·lèrgica (lubricants, vaso-
constrictors, antihistamínics i estabilitzadors de mastòcits). 
Són més efectius si s’usen diàriament durant un període per-
llongat. Pels nens, de vegades es requereix un cicle curt de 
corticoides en gotes i, alhora, un antihistamínic en gotes per 
tractar una reacció al·lèrgica severa. L’ús d’esteroides ha de ser 
controlat de prop pel seu oftalmòleg.

Malgrat que són molt útils, no es poden emprar gotes amb 
corticoides tòpics durant un temps prolongat perquè existeix 
el risc de glaucoma i de cataractes. Cal un control estricte 
del tractament. D’altra banda, és recomanable identificar el ca 

usant de la reacció al·lèrgica per poder evitar el seu contacte. 
No exposar-se a l’al·lergen si aquest és cone-
gut; reduir, si és possible, la presència d’altres 
contaminants ambientals (fums, aerosols, 
ambiental dors);  i evitar al·lèrgens (àcars, 
fongs, epiteli, pèl de descamació d’animals 
domèstics) a l’interior de l’habitatge són 
alguns consells preventius.

REVISTA CBN esPecialiTaT MÈdica | OfTalMOlOgia

CONJUNTIVITIS AL·LèRGICA
És una reacció de l’ull a productes de l’ambient, com ara els àcars de la pols, el pol·len o el pèl 
animal, que afecta el 20% de la població.

CIRURGIA REFRACTIVA
AMB LASER D’ÚLTIMA GENERACIÓ

Correcció de 
la miopia, hipermetropia 
i astigmatisme

Clínica Bofill · Pare Claret, 20 - 17002 Girona - Tel. 972 22 03 03

Dra. Maria Bozal

Dr. Jordi Tarrús

Dr. Narcís Tarrús

Dr. Joaquim Tarrús

Dr. Carlos Teruel

Dr. Josep Tibau

Dr. Joan M. Tibau

dr. JOAQUIM TARRÚS MUNTANER
Metge especialista en Oftalmologia, 

Oftalmologia Pediàtrica i Estrabismes
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La tiroide és una glàndula petita amb forma de papallona que 
es troba al mig de la part inferior del coll i que té la funció de 
controlar el metabolisme del cos (ritme amb què les cèl·lules 
fan la seva feina essencial per viure). Per controlar aquest me-
tabolisme, la glàndula produeix les hormones T4 i T3, amb un 
component principal que és el iode. Una tiroide que funciona 
amb normalitat mantindrà les quantitats necessàries d’hormones 
en el flux sanguini per mantenir el cos funcionant a un ritme 
satisfactori. Això es vigila i es controla per mitjà de la hipòfisi, 
un mecanisme simple i de gran precisió que ajusta la T4 i T3 a 
través de la seva pròpia hormona, la TSH (Thyroid Stimulating 
Hormone, també coneguda com a tirotropina).

Quan la hipòfisi detecta un nivell baix d’hormones, augmenta 
la producció de TSH per estimular la tiroide perquè produeixi 
i alliberi hormones. Quan el nivell d’hormones tiroïdals és alt, 
la hipòfisi es frena, baixa la TSH en sang i la tiroide alenteix la 
seva activitat.

diagnòstic

Afinar en el diagnòstic en problemes tiroïdals no és fàcil per-
què els símptomes són molt inespecífics. Quan la glàndula no 
funciona correctament ens trobem en dues situacions: l’hiper-
tiroïdisme i l’hipotiroïdisme. En el primer cas, una tiroide hi-
peractiva produeix massa hormones i el cos utilitza l’energia 

més ràpidament. Els símptomes poden ser aprimament, a pesar 
de l’augment de gana, nerviosisme, sudoració i pell calenta, in-
somni, debilitat muscular, tremolors, taquicàrdia, intolerància 
a la calor i augment del nombre de deposicions. Un símptoma 
molt característic és l’exoftàlmia, és a dir, quan les parpelles es 
retreuen i els ulls surten de les òrbites.

Pel que fa a l’hipotiroïdisme, quan la tiroide utilitza l’energia 
més a poc a poc, els símptomes són cansament físic, pell seca 
i freda, depressió, augment de pes malgrat una disminució 
de la gana, disminució de la freqüència cardíaca, lentitud de 
moviments, pèrdua de memòria, restrenyiment, colesterol alt, 
augment de les transaminases i increment d’enzims musculars. 
Una de les causes perquè la producció d’hormona tiroïdal que-
di alterada és per  un mecanisme autoimmune, bé per defecte, 
bé per excés, s’alteren moltes funcions de l’organisme. Perquè 
ens entenguem, poden passar dues coses: que 
els nostres anticossos o defenses ataquin els 
receptors de la TSH i provoquin una dismi-
nució en la producció d’hormones tiroïdals, 
i en aquest cas es produeix un hipotiroïdis-
me, o, per contra, que aquests anticossos 
estimulin els receptors provocant un hiper-
tiroïdisme.

Hipotiroïdisme i l’embaràs
Quan l’hipotiroïdisme es desenvolupa des del naixe-
ment, s’anomena hipotiroïdisme congènit i afecta la 
maduració del sistema nerviós. Per això és tan impor-
tant consumir iode durant l’embaràs, ja que els últims 
estudis demostren que l’aportació extra en aquesta eta-
pa afavoreix la maduració del sistema nerviós del fetus. 
Durant la gestació les proves tiroïdals estan incloses 
dins el protocol analític.

LA GLÀNdULA TIROIdE
esPecialiTaT MÈdica | labOraTOri REVISTA CBN 

Es troba al mig de la part inferior del coll i té la funció de controlar el metabolisme del 
cos. Quan no funciona correctament, es poden presentar dos problemes: l’hipertiroïdisme 
i l’hipotiroïdisme.

MARTA ROQUETA I SUREdA
Especialista en anàlisis clíniques

c/ ferran agulló, 5 - Tel. 972 21 08 03 - fax. 972 21 30 33 - 17002 girONa

cliNica bOfill - rda. st. antoni M.claret, 20 - Tel.972 21 70 82
fax. 972 21 30 33 - 17002 girONa

c/ Panyó, 16 baixos - Tel.972 26 62 77 - fax.972 26 69 02 - 17800 OlOT

www.labrer.cat - secretaria@labrer.cat
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REVISTA CBN esPecialiTaT MÈdica | ergOdiNÀMica

ESTUdIS BIOMECÀNICS
dE LA MARXA
Gran part dels dolors articulars, musculars, d’esquena, cervicals i d’altres dolències co-
muns són conseqüència de caminar malament. Per conèixer què són els estudis de la 
marxa i com poden influir en la salut en general, parlem amb el senyor Pere Navarro, es-
pecialista en anàlisi biomecànica de la marxa a la Clínica Bofill.

NO CAL PAGAR PREuS EXCESSIuS 
PER REBRE uNES PLANTILLES I uN 
SERvEI DE MàXIMA QuALITAT

En què consisteix exactament un estudi de la marxa? Què 
fa que a Ergodinàmica siguin pioners en aquesta tècnica?

L’estudi biomecànic de la marxa que desenvolupem a Ergo-
dinámica té una metodologia pròpia de més de 40 anys d’ex-
periència i consta d’un estudi complet en moviment. Aquesta 
és una tècnica innovadora que no només mostra l’esquema del 
peu en càrrega, sinó que s’analitzen les disfuncions a partir de 
la petjada en dinàmic, caminant i corrent. 

Trepitjar malament pot ser la causa de tantes dolències?

Una mala trepitjada no només provoca dolor i alteracions als 
peus. Hi ha una llarga llista de dolències derivades d’una forma 

de caminar inadequada; alteracions als peus, dolors articulars, 
cervicals, d’esquena. També pot provocar lesions, com ara fas-
citis, tendinitis a les extremitats inferiors, etc.

Aquestes dolències, no són més comuns dels esportistes?

La gent acostuma a pensar que són els esportistes qui més patei-
xen aquest tipus de dolències, per l’impacte que les seves extre-
mitats han de suportar, però no és així. L’estudi biomecànic pot 
oferir tractaments a esportistes per millorar el seu rendiment 
esportiu, però també al públic en general perquè tornin a cami-
nar i a moure’s amb comoditat i sense dolor. 

El públic en general, no està gaire informat sobre els es-
tudis de la marxa, oi? 

Exacte. És molt poca la informació de què disposa sobre la im-
portància que tenen les extremitats inferiors per a la salut en 
general, i quan per fi es decideixen a visitar un professional, 
normalment és massa tard i l’estudi de la marxa ja no té una 
naturalesa preventiva, sinó de tractament.  

En quin moment l’estudi biomecànic és una eina preventi-
va o un pas previ al tractament?

Bona pregunta. Tot comença amb l’anàlisi estàtic i dinàmic que 
realitzem durant l’estudi, en què s’observa la postura i la forma 
de caminar del pacient, així com la relació que es dóna entre 
els peus, genolls, malucs i columna. A més, realitzem una ex-

ploració física que revela les zones de (sobre)càrrega del peu en 
moviment. Els resultats de l’estudi determinaran si el pacient 
pateix una alteració en concret concreta i servirà per oferir-li el 
tractament més adequat possible i a prevenir lesions -especial-
ment als esportistes i corredors- en peus, articulacions, dits, etc. 
Pel que fa al tractament, pot basar-se en uns senzills consells 
com la recomanació d’un tipus de calçat, fins a la prescripció 
de plantilles. Pel que fa a la prevenció, l’estudi biomecànic pot 
prevenir les dolències, anòmalies i lesions d’una mala trepitjada 
si és fa periòdicament, des de curta edat. De la mateixa manera 
que visitem un dentista o un oftalmòleg sense tenir cap proble-
ma, hauríem de fer el mateix amb els nostres peus i extremitats. 
És molt important conscienciar i informar -especialment als 
més joves- sobre el paper d’aquesta tècnica en la salut. 

Ha parlat de plantilles. Molts creuen que és un tracta-
ment costòs...

És una idea que cal eliminar. Per una banda, no tothom que es 
fa un estudi biomecànic necessitarà plantilles 
i, per una altra, no cal pagar preus excessius 
per rebre unes plantilles i un servei de màxi-
ma qualitat. A Ergodinámica, som un centre 
de referència perquè comptem amb els millors 
professionals, però també estem oberts a 
tot el món, ja que oferim un servei adap-
tat a totes les realitats.

PERE NAVARRO
Fisioterapeuta i responsable d’Ergodinàmica Girona

www.ergodinamica.com



18

esPecialiTaT MÈdica | PediaTria REVISTA CBN 

Text i imatges aNa MOsquerO. Comunicació Bofill

EL SERVEI dE PEdIATRIA 
COMPLEIX 20 ANyS

Quan a finals de 1996 el senyor Juan Ortega, gerent de la 
Clínica Bofill, va contactar amb les doctores Imma Puig i Pilar 
Adroher per posar en funcionament el servei de neonatologia, 
puericultura i atenció urgent pediàtrica, va dipositar tota la 
seva confiança en dues professionals amb moltes ganes de 

treballar i molt il·lusionades amb el projecte. Vint anys després 
d’aquella decisió, CBN ha reunit a les dues impulsores del servei 
perquè ens expliquin una mica com es va gestar: “Encara 
recordo quan algun diumenge a la tarda ens quedàvem 
per rentar amb aigua i sabó les incubadores que hi havia a 
clínica i feia anys que no s’utilitzaven”, explica la doctora 
Puig, i afegeix: “Ha passat el temps i amb molt d’esforç hem 
aconseguit cobrir tots els camps i les necessitats diàries 
bàsiques de la pediatria, com ara l’assistència al nadó, els 

consultoris de pediatria, la cobertura de les urgències pedià-
triques i la possibilitat d’ingressos a planta”, deixant clar 
que es va partir “de zero”.

Per la seva banda, la doctora Adroher assegura que “hem 
augmentat progressivament el nombre de pediatres 
col·laboradors en consultes externes i urgències, millorant 
l’atenció i oferint la màxima cobertura a tots els nostres 
pacients en el dia a dia”. Tant l’una com l’altra tenen clar 
que “tot aquest projecte no hagués estat possible sense el 
suport i confiança del senyor Ortega, que en el seu moment 
va apostar per dues persones joves per crear el servei de 
pediatria de la clínica”.

Entusiasme

“És un orgull oferir els nostres serveis a totes les famílies 
de Girona”, remarquen les dues. “Continuem amb el mateix 
entusiasme per millorar l’atenció que tots els infants es 
mereixen i en l’actualitat hem aconseguit reunir un grup 
d’especialistes de diferents àrees pediàtriques”, conclouen 
les doctores Puig i Adroher, satisfetes per la feina feta durant 
aquests 20 anys. 

“SENSE ELS ESPECIALISTES 
PEDIàTRICS NO TINDRÍEM LA FORçA 
I EL vALOR QuE TENIM ARA COM A 
GRuP DEL SERvEI DE PEDIATRIA”

La Clínica Bofill està d’enhorabona. Un dels seus serveis més emblemàtics arriba als 20 anys 
amb més força i vitalitat que mai. Amb una clara aposta per la proximitat i la professionalitat, les 
doctores Adroher i Puig en van ser les impulsores l’any 1996 i, a poc a poc, han anat construint 
un equip format per diferents especialistes.
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REVISTA CBN esPecialiTaT MÈdica | PediaTria

PediaTria geNeral

dra. Pilar adroher

dra. imma Puig

dra. elena riera

dr. Ángel liarte

dr. Àlex suárez

dr. Jordi crusis

dr. francesc bastida

cardiOlOgia iNfaNTil

dr. Miquel rissech

cirurgia iNfaNTil

dra. Montserrat ros

eNdOcriNOlOgia iNfaNTil

dr. abel lópez bermejo

gasTrOeNTerOlOgia, 
NuTriciÓ i eNdOscÒPia 
iNfaNTils

dr. Pablo sáez

HOMeOPaTia

dr. gustavo egües

NefrOlOgia iNfaNTil

dr. Ángel liarte

dra. carmen gonzález

NeONaTOlOgia

dr. Mario sánchez

NeurOlOgia iNfaNTil

dra. Montserrat Vázquez

PNeuMOlOgia i al·lÈrgia 
iNfaNTil

dr. andreu Peñas

EL NOSTRE EQUIP PROFESSIONAL
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En la última década hemos podido beneficiarnos de la in-
formática aplicada al método de estudio y diagnóstico en los 
casos de reconstrucción y regeneración maxilar. Gracias a los 
últimos software de planificación oral, podemos ver con preci-
sión los requerimientos reconstructivos de los maxilares y pla-
nificar el número de implantes con su ubicación exacta dentro 
del hueso a tratar. Otra gran ventaja que nos proporciona esta 

tecnología es la de colocar los implantes sin tener que abrir la 
encía, generándose, de esta manera, un post-operatorio prác-
ticamente indoloro en nuestros pacientes.

Pero tanta tecnología en el desarrollo de técnicas mínimamente 
invasivas no se podía quedar sólo en la fase quirúrgica, y es así 

como han aparecido los tan mencionados dientes en un solo día, 
que hoy ya son una realidad. La planificación con la tomografía 
del paciente en 3D nos permite diseñar dentaduras inmediatas 
sobre los implantes previamente planificados, ahorrando a los 
pacientes la fase en la que deberían esperar dos meses para la in-
tegración de los mismos con los incómodos aparatos removibles.

Sedación

Por último, si a los avances en la tecnología informática le 
sumamos las técnicas de sedación consciente con las que el 
paciente llega a un estado de relajación máximo en el que el 
miedo, el estrés o el dolor dejan de ser un factor condicionan-
te, la decisión de hacer un tratamiento quirúrgico y de reha-
bilitación oral con implantes dentales puede 
ser tomada con más facilidad.

Solamente queda la elección de un profe-
sional altamente cualificado y de trayec-
toria profesional demostrada, para que el 
proceso sea todo un éxito.

esPecialiTaT MÈdica | OdONTOlOgia REVISTA CBN 

LA CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
INFORMATIzAdA

dr. dIEGO LINARES
Odontòleg. Cirurgia oral i implantologia. Imatge Dental Girona

En los últimos tiempos, los avances tecnológicos han permitido mejorar notablemente la 
reconstrucción y la regeneración maxilar, siendo los pacientes los principales beneficiados.

Nou centre a:
Avgda. Jaume I, 32 - 17001 Girona - Tel. 972 48 65 99

Especialistes en 
implantologia

mínimament invasiva
i Estètica bucal

Especialistes en 
implantologia

mínimament invasiva
i Estètica bucal

Més de 10 anys a Girona

C/ Migdia, 5 entl. 2a - 17002 Girona - Tel. 972 41 21 80 - www.imatgedentalgirona.com
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SOMNIS dE PROMETEO, 
GEÒRGIA 2015

Xavier Frontons i J.F. Campo
Ediciones Zarzillo, 2016

Llibre fotogràfic que recull imatges 
en blanc i negre i uns breus textos al-
legòrics associats a cadascuna de les 
fotografies. Ens mostra la realitat de 
Geòrgia durant el viatge que va fer el 
fotògraf Xavier Frontons a la república 
del sud del Caucas. Aquest viatge neix 
just després d’inaugurar-se la Càtedra 
de Ciències i Humanitats Doctor Bofill, 
amb la conferència del Dr. García Gual, 
on parlava del mite de Prometeo.

ALzHEIMER 
Guía práctica para conocer, 
comprender y convivir con la 
enfermedad

Carlos Hernández-Lahoz i 
Secundino López-Pousa
Ediciones Nobel, 2016 
Obra estructurada en noranta qüestions 
que explica d’una manera divulgativa i 
formativa els aspectes fonamentals de 
la malaltia, els primers símptomes, el 
seu diagnòstic clínic, els factors que la 
faciliten o la indueixen, les possibilitats 
de teràpies farmacològiques i no farma-
cològiques, així com el paper fonamen-
tal dels cuidadors i centres d’atenció, 
amb consells per millorar el dia a dia 
dels qui es troben ja en un grau extrem 
de dependència.

AMANECERES ROJOS, 
ATARdECERES VIOLETAS

Miquel Angel Francisco Roldán
Nova Casa Editorial, 2015 

Abai és pescador, com ho va ser el seu 
pare i el seu avi. Un matí desperta en 
el seu vell vaixell, el Llautó, i desco-
breix que el mar ha marxat. Aquest fet, 
desconcertant i esglaiador, és el punt 
d’origen d’una odissea que el porta a 
conèixer gents i països nous, sempre a 
la recerca del seu mar i d’una explicació 
a la seva desaparició...

REVISTA CBN MediciNa i liTeraTura

ELS NOSTRES METGES ESCRIUEN
La medicina uneix ciència i humanisme. Trobareu un nou espai en els nostres centres, on les arts 
literàries es fusionaran amb la ciència, un racó on els nostres metges i metgesses amb inquietuds 
intel·lectuals donaran a conèixer les seves publicacions. És una acció impulsada per la Càtedra 
de Ciències i Humanitats del Dr. Bofill – UdG per promoure la cultura entre els nostres pacients.

Venda al detall i per a empreses de tot tipus 
d’articles de papereria

Mobiliari d’o�cinaConsumibles informàtics

Venda i instal·lació d’equips 
informàtics

Muntatge i instal·lació d’o�cines
i despatxos

Venda al públic i per a empreses

Arilla Equipaments S.L.

Carrer Ultònia, 10 

17002 Girona

 Tel 972 20 10 87 

Fax 972 22 44 13
 

  ar�t1@o�experts.es
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L’ASSISTèNCIA, EN PERSONA
cONeiX la NOsTra geNT  REVISTA CBN 

Fa uns dotze anys que formo part del Grup Clínica Bofill. Els 
meus inicis a l’empresa van ser a la part administrativa, al de-
partament d’admissions. A l’estiu del 2014 es va inaugurar un 
nou centre a Empuriabrava i vaig assumir-ne el càrrec de coor-
dinadora. Va ser un canvi important en la meva carrera profes-
sional, però sis mesos després, al gener del 2015, es va obrir el 
centre d’especialitats mèdiques al carrer Migdia de Girona i vaig 
assumir-ne el càrrec de coordinadora.

Durant tots aquests anys he viscut en primera persona una evo-
lució important. Partint d’una sola clínica hem arribat a formar 
un grup de centres mèdics distribuïts per tot el territori de la 
província donant cobertura a un gran nombre de pacients. La 
meva principal tasca com a responsable és la coordinació del 
centre. Aquest càrrec suposa tenir un tracte directe amb el per-
sonal de la plantilla, amb els especialistes mèdics i amb les 
companyies de salut. Altres tasques que porto a terme són les de 

facturació i pagament, i la de solucionar les situacions diàries 
que van sorgint en el dia a dia.

Última tecnologia

El centre mèdic del carrer Migdia va néixer amb la voluntat de 
complementar i ampliar l’atenció que Clínica Bofill ja tenia a 
la ciutat de Girona. És un centre nou i molt gran, de gairebé 
1000 metres quadrats, amb 20 consultes totalment equipades 
amb l’última tecnologia. És un espai mèdic que aposta per la 
qualitat i l’eficiència en l’assistència especialitzada on el princi-

Ocupen càrrecs de responsabilitat en tres centres mèdics del Grup Clínica Bofill, 
gestionant el dia a dia de la coordinació dels centres sanitaris. Tenen en comú la 
seva passió per l’assistència i per posar la mirada en el futur amb l’objectiu de 
millorar, en tot el que sigui possible, la qualitat del servei que ofereixen als seus 
pacients. Els hem demanat que parlin, des d’un punt de vista personal, de les seves 
tasques, pensaments, emocions, desitjos... Aquest ha estat el resultat.  

Text aNa MOsquerO. Comunicació Bofill Fotos HarOld abellaN

“EL MéS GRATIFICANT DE LA MEvA 
FEINA éS, SENS DuBTE, AJuDAR 

ALS PACIENTS” (RAQuEL GALBAN)

RAQUEL GALBáN Coordinadora de la Clínica Bofill Migdia
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Vaig cursar els estudis d’infermeria a la Fundació Universitària 
del Bages (FUB) de Manresa. Després vaig iniciar la meva tasca 
assistencial a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, a les 
unitats de ginecologia oncològica, traumatologia, reumatolo-
gia i readaptació funcional. En aquesta última, sota la direcció 
d’una gran persona i referent en la meva vida laboral,  Mont-
serrat Núñez, amb qui vaig ampliar la tasca assistencial en les 
àrees  d’investigació i docència, col·laborant en publicacions 
de caràcter europeu i americà. L’any 2013 vaig encetar la meva 
carrera al Grup Bofill, a Proactive Health Bofill de Platja d’Aro, 
desenvolupant la tasca d’infermera d’urgències. Actualment, a 
la Clínica Bofill Figueres realitzo una doble tasca. 

Per una banda, duc a terme la coordinació del centre juntament 
amb el doctor Carles Ponsatí, el coordinador mèdic, amb qui 
treballem plegats amb un mateix objectiu: la qualitat assisten-
cial. Amb aquest propòsit, tenim un programa mensual de for-

mació continuada dels professionals que treballen a urgències 
(metges, infermeres i el personal de recepció). Per altra banda, 
sóc infermera d’urgències, una tasca que ha de formar part de 
la meva vida laboral perquè ho sóc per vocació. 

Haig de confessar que l’acollida dels ciutadans de l’Alt Empordà 
ha estat immillorable. A mesura que la població ha anat conei-
xent l’obertura del centre, ens han transmès la seva alegria. El 

nostre punt fort és el personal qualificat i humà que hi treballa 
i el gran quadre mèdic que tenim, amb professionals recone-
guts que treballen amb els materials i últimes tecnologies en 
ecografia i proves complementàries. També haig de destacar el 
servei de rehabilitació i fisioteràpia, que compta amb un equip 
excepcional, on s’ofereix un gran ventall de tractaments d’úl-
tima generació.

Resposta

La localització del centre a Figueres, a dos carrers de la Ram-
bla, del Museu Dalí, és un altre punt fort. La posada en marxa 
d’un nou centre provoca nervis i complicacions, però també 
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RAQUEL ORTEGA Coordinadora de la Clínica Bofill Figueres

pal objectiu és oferir la màxima qualitat als pacients i als seus 
acompanyants. Disposem d’un quadre mèdic molt ampli, ja que 
ha augmentat el nombre d’especialitats que fins ara no forma-
ven part de clínica.

També haig de destacar la nova unitat de medicina esportiva 
perquè donem un servei integral a l’esportista, tant al perfil 
professional com a tots els practicants amateurs de qualsevol 
esport i de tots aquells preocupats per la seva salut integral. Un 
altre punt important per als pacients que visiten la Clínica de 
Migdia i que no resideixen a Girona capital és l’avantatge de 
disposar d’una àrea gratuïta d’aparcament a la zona.

Vull remarcar que el més gratificant de la meva feina és, sense 
cap dubte, ajudar als pacients. Quan una persona té un proble-
ma, està preocupada i moltes vegades desorientada perquè no 
sap què ha de fer. Aquí intervenim nosaltres. Intentem ajudar 
i orientar als pacients en tots els procediments que hagin de 
fer. Per acabar m’agradaria mencionar la intenció de continuar 
ampliant el quadre mèdic amb l’objectiu de donar resposta en 
qualsevol àmbit que es necessiti. I sobretot, que cada cop hi 
hagi més gent que ens conegui i que ens triï a nosaltres quan 
tingui un problema de salut. Això em faria créixer com a pro-
fessional i també al Grup Clínica Bofill.

“EL PuNT FORT DEL CENTRE 
éS EL TRACTE DELS NOSTRES 

TREBALLADORS” (RAQuEL ORTEGA)
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il·lusions. Confesso que el problema més gran que he tingut ha 
sigut amb l’empresa d’electricitat. No ha estat fins a finals de 
juny, tot i disposar de la documentació en ordre i completa, que 
hem pogut treballar a ple rendiment. Fins a aquesta data no hem 
pogut fer servir l’ascensor amb tot el que això comporta en un 
edifici de dues plantes. Tothom ha estat molt comprensiu i he 
rebut molt bona resposta de la gent i dels professionals i especi-
alistes que formen part d’aquest gran equip.

Està clar que tenir bona salut és molt important. Bé, en realitat 
podríem dir que és el més important, ja que un estat de malaltia 
ens pot limitar físicament i emocionalment la nostra vida diària. 
Per aquest motiu, s’insisteix molt en la importància de la pre-

venció. Quan ens falta la salut és molt important tenir un bon 
equip mèdic que ens guiï, ens recolzi i ens ajudi en el procés de 
la nostra malaltia, sempre amb una actitud empàtica, propera i 
un objectiu comú de tractament, prioritzant la qualitat de vida.
Com a reptes de futur estem treballant per oferir el servei d’aten-
ció domiciliària que esperem instaurar durant aquest any. També 
estem estudiant els requeriments dels clients quan a necessitats 
assistencials per donar resposta de la forma més eficient possi-
ble. I a partir del setembre, des de la Càtedra de Ciències i Hu-
manitats a Figueres, tenim previst posar en marxa un programa 
de formació en temes de salut de lliure accés, per tot aquell que 
hi estigui interessat.

Definir el meu lloc de treball és complicat. Les persones que 
ocupem llocs intermedis en el Grup Clínica Bofill ens bolquem 
en l’expansió d’aquest i en tota l’operativa que això comporta, 
des de la incorporació de nous professionals mèdics fins a la 
negociació amb les empreses col·laboradores o asseguradores. 
Això fa difícil delimitar-ho a un sol lloc. El que sí puc afirmar 

és que fem tot el necessari perquè l’empresa creixi cada dia una 
mica més. D’altra banda, em responsabilitzo de la incorporació 
de nous professionals i de la gestió de l’actual quadre mèdic 
dels diferents centres.

Vaig començar a treballar en la Clínica Bofill l’any 2013 amb 
la inauguració del centre Costa Brava, assumint el càrrec de 
directora. Des de l’inici hem treballat per oferir una cartera de 
serveis que va més enllà de la urgència mèdica; hem innovat en 
serveis a domicili o programes de prevenció i benestar, i hem 
apostat per diversificar el negoci més enllà de les institucions 
asseguradores. D’ençà fins a l’actualitat, tot l’equip ha adquirit  
una mentalitat de servei per intentar aconseguir una operativa 
d’excel·lència. Això és el més important, sens dubte. Allà on 
uns veuen competències empresarials, nosaltres hi veiem col-
laboracions necessàries per donar resposta a la demanda. De 
cara al futur, em plantejo seguir innovant en projectes que creïn 

valor al pacient, així com projectes transversals que aprofitin el 
millor de les capacitats de cadascun dels centres. Considero que 
l’expansió del grup ha aconseguit que siguem capaços d’oferir 
un ventall de possibilitats que ens permeten donar una àmplia 
resposta a la demanda.

Solucions globals

Per descomptat que continuarem treballant per incorporar pro-
fessionals altament qualificats, així com per crear unitats mul-
tidisciplinàries enfocades a patologies concretes que ofereixin 
solucions globals. És un clar objectiu posicionar-nos com a 
grup de confiança en temes de salut, i que tant professionals 
com a pacients ens escullin com a centres de referència. I, evi-
dentment, també ha de ser un objectiu important millorar la 
rendibilitat.

“TENIM MENTALITAT DE SERvEI 
I INTENTEM ACONSEGuIR uNA 
OPERATIvA D’EXCEL·LèNCIA”  
(SAMANTHA SERNA)

SAMANTHA SERNA Directora de la Clínica Bofill Costa Brava
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ACTIVITATS dE LA CÀTEdRA
EXPOSICIÓ dE dIBUIXOS A TINTA XINA dEL 
dISSENyAdOR GRÀFIC TONI CANTÓ
És la primera vegada que Toni Cantó, dissenyador gràfic i es-
pecialista en dibuixos per encàrrec, exposa les peces a Girona. 
La mostra, inaugurada el passat 3 de juny, ens acosta a la 
tècnica de la tinta xina, una elaborada forma de dibuixar que 
no deixa marge a l’error i s´ha pogut veure fins al 20 de juny 
a l’AC Hotel Palau Bellavista. Les seves obres parteixen d’un 
full en blanc, un retolador  marca Rotring i la seva imaginació.  
El procés d’elaboració pot trigar des de tres mesos a un any.  

CONFERèNCIA ‘EL dESCONEIXEMENT dE 
LA CULTURA ÀRAB A ESPANyA’
Paral·lelament a la inauguració de l’exposició de Toni Cantó, 
Mustafa Kadiri, cap del servei d’otorinolaringologia de l’Hos-
pital Dos de Maig, va impartir la conferència ‘El desconeixe-
ment de la cultura àrab a Espanya’, en què va parlar de com 
la cultura i la medicina àrab, tot i ser poc coneguda al nostre 
país, va tenir una gran influencia en l’època de l’Al-Àndalus, 
i com s’ha transmet aquest llegat científic i cultural amb els 
anys a altres cultures europees.

LLIURAMENT dELS PREMIS dE FORMACIÓ 
EN CIRURGIA LAPAROSCÒPICA 2016
El passat 12 de maig, coincidint amb ‘Girona, Temps de Flors’, 
es va celebrar l’acte de lliurament dels IX Premis de Formació 
en Cirurgia Laparoscòpica 2016 de la Fundació Ramon Vila-
llonga, dirigits a residents de Cirurgia General i de l’Aparell 
Digestiu de l’Estat que estiguin cursant el seu quart o cinquè 
any de residència. Per acabar la seva formació se’ls premia 
amb una beca per formar-se al centre Chirurgia Laparoscopica 
Delta Hospital de Bucarest (Romania).

AQUAREL·LES dE JOSEP ARNAU
El polític, enginyer i professor de la Universitat de Girona 
(UdG) Josep Arnau i Figuerola (Girona, 1942) ha conreat du-
rant la seva vida una passió per la pintura, més concretament 
per l’aquarel·la, des que tenia deu anys, quan acompanyava 
l’artista Roca Delpech a immortalitzar el Barri Vell de Girona. 
El passat 7 de maig, Arnau va inaugurar una exposició amb 
una trentena de les seves aquarel·les a la llibreria Empúries 
de Girona coorganitzada per la càtedra i a la qual va assistir, 
entre altres personalitats, l’alcaldessa de Girona, Marta Madre-
nas. L’exposició, que va romandre oberta fins al 7 de juny, va 
incloure sobretot paisatges urbans i vistes de Girona, Banyo-
les, Olot i Cadaqués. La mostra es va emmarcar també en el 
programa del 60 aniversari de la llibreria Empúries.
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UNA MIRAdA 
CAP ENRERE

La Clínica Bofill col·labora amb 
la publicació del pròxim llibre 
‘L’Abans de Girona: Recull Gràfic 
1960-1986’ cedint imatges inèdites 
de mitjans dels anys seixanta que 
permeten fer-se una idea de com 
van ser els inicis del centre mèdic 
a la nostra ciutat.

L’editorial Efadós té previst editar aquest 2016 un llibre que 
recull 1.000 fotografies de la ciutat del període comprès en-
tre 1960 i 1986 procedents de fons privats i d’arxius públics. 
L’any 2004 es va editar un primer volum dedicat al període 
1870-1965, del qual es va fer un tiratge de 3.000 exemplars 
que es van exhaurir. L’editorial va iniciar aquest projecte des 
de Girona amb la intenció d’apropar la història de pobles i ciu-
tats de Catalunya a través de fotografies històriques. A causa 
de l’èxit del primer volum, es va decidir preparar el segon 
focalitzat en la segona meitat de segle.

La Clínica Bofill ha col·laborat en la pròxima publicació 
d’aquest llibre, ‘L’Abans de Girona: Recull Gràfic 1960-1986’, 
amb un total de 824 pàgines, cedint diverses fotografies inè-
dites datades a mitjans dels anys seixanta. En una d’elles apa-
reix el doctor Bofill rebent una visita al menjador del seu pis, 
ubicat al mateix centre mèdic. En una segona imatge es veu 
un grup d’infermeres de la clínica Bofill, les Operàries Parro-

quials de Magdalena Aulina, i en la tercera s’aprecia el doctor 
Bofill i el doctor Bordas en un quiròfan en plena intervenció 
quirúrgica. La idea és oferir al lector una visió més vivencial i 
pedagògica que històrica i, per aquest motiu, s’ha prioritzat la 
imatge pel damunt del text. A més, amb el valor afegit que la 
majoria d’imatges provenen de particulars (persones, empreses 
i entitats privades) i, per tant, són inèdites.

Recerca

El coordinador del llibre, Carles Ribas, és llicenciat en Histò-
ria de l’Art, escriptor, director del Cinema Truffaut i crític de 
cinema al Diari de Girona. Consultat per CBN, explica que “la 
recerca d’aquestes fotografies ha estat una feina de picar pe-
dra. Un cop recollides les imatges, es va estructurar un sumari 
per temes i es van anar concretant les seccions a poc a poc. 
D’aquesta manera hem construït visualment el testimoni de la 
ciutat de Girona entre el 1960 i el 1986”.

Ribas afegeix que, quan els va tocar cercar imatges per a la 
secció ‘Servei a les persones’ (el llibre consta de set capítols), 
“és quan ens vam posar en contacte amb la Clínica Bofill com 
a centre mèdic històric lligat al territori”. Per acabar, en Carles 
confessa que “les entitats i particulars de Girona han rebut 
aquest projecte amb bona voluntat, tot i que ens hem trobat 
amb entitats rellevants de la ciutat que no tenien cap tipus de 
testimoni gràfic d’aquells anys”.

Text aNa MOsquerO. Comunicació Bofill 

LA IDEA éS OFERIR uNA vISIó  
MéS vIvENCIAL I PEDAGÒGICA 
I PER AIXÒ S’HA PRIORITzAT LA 
IMATGE PEL DAMuNT DEL TEXT



UN DIUMENGE A LA PLATJA A LA COSTA BRAVA...

AI, EL MEU TURMELL!

NO ET PREOCUPIS BOFI, 
QUE ARA ANIREM A LA 
CLÍNICA BOFILL 
FIGUERES 

PERÒ AVUI ÉS 
DIUMENGE, ÀVIA LINA...

BOFI,TREBALLEN 
TOTS ELS DIES DE 
9.00 A 21.00 h!

DIRECTORI MÈDIC CLÍNICA BOFILL
FIGUERES

Proactive Health

MOLT BÉ NOIS, ANEM A 
VISITAR EL MUSEU DALÍ PER 
ACABAR EL DIUMENGE! 

D‛ACORD! , 
ESTÀ 
AQUÍ AL 
COSTAT

I EN BOFI ES FA MAL...

UR
GÈ

N
CI

ES

HOLA BOFI! TRANQUIL, 
ET CUREM DE SEGUIDA

PATRI

JA ESTÀS CURAT, BOFI! HAS ESTAT 
MOLT VALENT!

GRÀCIES DRA. PATRÍCIA, NO 
M‛HA FET GENS DE MAL!

GRÀCIES!

En Bofi és el nen protagonista de les nostres 
historietes a les clíniques Bofill. L’acompanyen la 
seva família i molts altres amics!

CAPÍTOL 3

EN BOFI CONEIX LA CLÍNICA BOFILL FIGUERES
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REUNIONS D’EMPRESA
SALES PRIVADES PER A GRUPS

[c] Albareda, 7 bis  ·  [t] 872 080 218  ·  www.divinum.cat

RENOVAR-SE    
PER EXCEL·LIR
Text SR. Òscar bONeT. Periodista. Fotos XaVier frONTONs

Canviar és sinònim d’evolucionar, de buscar nous camins per 
progressar. És per això que la Laura Tejero i en Joan Morillo 
han decidit virar lleugerament la nau del seu restaurant, el 
Divinum, i entregar el timó de comandament a un nou capità. 
D’entrada, en Jose Delgado sorprèn per la seva extrema joven-
tut, però els efectes de l’estupefacció duren fins just després de 
tastar una de les seves creacions. Aleshores, l’edat del xef ja 
no té importància i la barreja gairebé idíl·lica de sabor, textura 
i presentació dels seus plats és allò de què parla tothom. En 
Jose és un valor en alça i una aposta per mantenir l’essència 
del Divinum i per continuar oferint una aposta culinària d’alta 
volada amb un toc personal, càlid i proper.

Després d’estudiar a l’Escola Superior d’Hostaleria de Barce-
lona, en Jose va compaginar estades de pràctiques a diver-
sos restaurants de renom amb feines de temporada fins que 
va entrar a treballar al Compartir. Les seves ganes d’aprendre 
l’empentaven a destinar temps de les seves vacances a realit-
zar petites estades pels fogons de grans cuiners, a l’Acuario, 
Mas Llombart, el Celler de Can Roca, Mugaritz, Can Jubany, 
Roca Moo, Aponiente, Mil921 i Saüc, entre d’altres, poc abans 
d’aterrar al Divinum. I és aquí, amb una paleta de coneixe-
ments ja molt extensa, on comença a desenvolupar una cuina 
encara per descobrir, plena de contrastos i de respecte vers el 
producte, destinada a emocionar el comensal i a conduir-lo a 
un paratge de sensacions, impactes i records.

A en Jose, la passió li ve de ben petit. Recorda que una de les 
seves primeres joguines va ser una cuina. D’influències n’enu-
mera moltes, però no en destaca cap: “He agafat una mica 
de tots i he creat la meva pròpia personalitat”, subratlla. I 
acaba reconeixent que “m’agrada que el client deixi el plat 
net, però que també se sorprengui. Que no només vingui a 

menjar, que marxi content i que en el subconscient li quedi 
latent la idea de tornar”.

El nou viatge culinari del Divinum parteix de l’obsessió de la 
Laura i en Joan per l’excel·lència, per posicionar el seu restau-
rant amb una excel·lent oferta en el marc incomparable d’una 
de les millors ciutats gastronòmiques de tot l’Estat. Això sí, 
tocant de peus a terra i amb la mateixa humilitat que quan 
van iniciar el trajecte al carrer Argenteria. A un any d’acon-
seguir la majoria d’edat, el Divinum vol establir una cuina de 
mercat i de proximitat en l’espai que un bon dia va ocupar el 
casino de Girona. Una aposta segura, doncs. 

Jose Delgado és el nou xef del Divinum, un 
jove creador d’emocions gastronòmiques per 
continuar transitant pel camí de l’excel·lència.
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Unitat
de Medicina
Esportiva
Centre de referència de tots els practicants de qualsevol esport i de tots aquells 
preocupats per la seva salut integral

Tota la unitat queda suportada per un gran i complet quadre d’especialistes:

MEDICINA ESPORTIVA I 
PROVES D’ESFORÇ

Dr. Pere Vila
Dr. Joan Molera
Dr. Jordi Sitjà
Dr. Daniel Castillo

CARDIOLOGIA
Dr. Xavier Albert
Dr. Marcos Antonio Paz

CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA I ESPORTIVA
Sr. Enric Hernández

PSICOLOGIA
ESPORTIVA
Sr. David Baixeras

NUTRICIÓ
Sra. Glòria Borrego
Sra. Ivette Tubert

TRAUMATOLOGIA
Dr. Josep Maria Centenera
Dr. Ramon Roig
Dr. Lluís Madera
Dra. Sonia Álvarez
Dr. Jesús Marimon

FISIOTERÀPIA
Sr. Josep Maria Centenera
Sra. Ester Melendre
Sra. Teresa Teixidor

OSTEOPATIA
Sr. Carles Centenera

PODOLOGIA
Sra. Ester Planas
Sr. Josep Maria Carnero

ESTUDI DE LA MARXA 
ERGODINÀMICA
Sr. Pere Navarro

BIKEFITTING
Sr. Emi Molina

TRACTAMENT DEL DOLOR
Dr. Gerardo Murga
Dra. Julissa Herrera

MEDICINA INTERNA
Dr. Juan Francisco Campo

CLÍNICA BOFILL MIGDIA
C. Migdia, 130-132

17003 GIRONA

Tel. 972 22 11 04

“Assessorament
i prevenció
per la seguretat 
en l’esport 
escolar”




