LA SALUT QUE
TOTS DESITGEM
contingut

Des del començament, la Clínica Bofill s’ha plantejat
aquest projecte amb una il·lusió sustentada en el convenciment que podrem aportar valor a l’oferta assistencial de gran qualitat que ja existeix en el territori encapçalada per l’Hospital de Figueres, centre al qual oferim
la nostra col·laboració en aquells temes que puguin ser
d’utilitat.
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SOCIAL

La Clínica Bofill s’estableix a Figueres per oferir la seva
experiència d’atenció personalitzada en el sector sanitari, així com un equipament mèdic capdavanter, una atenció propera en què el malalt és el centre de
tots els nostres esforços, un local modern i acollidor, i, sobretot, un quadre de
professionals de la salut complet, de prestigi i amb un gran rerefons humà.
Els nostres valors ens porten a voler que els nostres pacients gaudeixin de la
salut que tots desitgem. I alhora, pretenem fer un pas endavant i ajudar al fet que
les persones assoleixin un benestar subjectiu.
Per tot plegat, els convidem a visitar-nos, a conèixer casa nostra i la nostra gent.
Seran molt benvinguts. I si necessiten els nostres serveis en algun moment durant els 365 dies de l’any, els atendrem com es mereixen perquè la seva satisfacció serà la nostra satisfacció.
Moltes gràcies.
Juan Ortega Rueda
Direcció general i financera, Clínica Bofill

TERRITORI EMPORDÀ
MARTA FELIP i TORRES - Alcaldessa de Figueres
Com a alcaldessa, dono la benvinguda a la Clínica Bofill a la ciutat de Figueres, amb el benentès
que des del govern de la ciutat és sempre benvinguda qualsevol iniciativa que generi activitat
econòmica, i que, per tant, contribueixi a millorar la qualitat de vida dels figuerencs i les figuerenques, oferint serveis diversos, creant llocs de treball i dinamitzant la vida de la ciutat. I, en aquest
sentit, vull destacar molt especialment la importància que té la ubicació de la clínica a la plaça
Triangular i als carrers Col·legi i Escoles, una zona del sector Migdia que necessitava un estímul
per poder recuperar la vitalitat que havia tingut temps enrere com un dels punts neuràlgics del
centre de la ciutat.

LLUÍS MONSET I CASTELLS - Director general de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES)
Cada dia succeeixen milions de coses que qüestionen el present i el converteixen en passat. En
l’àmbit de la salut, el coneixement especialitzat queda obsolet en pocs anys. Davant d’aquest
fenomen, les persones i les empreses sovint es queden atordides, mirant d’allargar el moment en
què la història s’empassi el seu projecte.
Afortunadament, existeixen organitzacions, com ara la Clínica Bofill, que entenen els canvis com
una part del compromís que tots tenim per adaptar-nos a les necessitats constants dels ciutadans.
La nova oferta de la Clínica Bofill a Figueres és un clar exemple de què, amb intel·ligència i sensibilitat, voler és poder. Ja heu assolit l’èxit doblegant l’immobilisme i el conformisme.

JOAN PRAT I DE LOS MOZOS - Fisioterapeuta, Clínica Bofill
Després de 38 anys provant de donar qualitat de vida als meus pacients, avui es produeix una
situació molt positiva: la de crear un equip que uneixi esforços per millorar la qualitat assistencial
que, sobretot, doni escalf a les persones. Mai hem fet distincions de tipus social, racial o religiosa
perquè sempre ens ha interessat el benestar de qui ens demanava ajut. Sovint hem aconseguit
millors resultats escoltant que no pas tractant. I per les reunions que hem tingut per organitzar els
departaments i responsabilitats del nou centre, aquesta premissa es mantindrà.
Aprofito l’avinentesa per agrair a tot l’equip de la Clínica Bofill, amb el seu director general al
capdavant, la confiança que han demostrat en el nostre equip. És un honor formar part de la seva
organització. I per acabar, una menció a tots els meus pacients i amics, que ja sabeu que em teniu
a la vostra disposició. Espero que em feu una visita i, de passada, conegueu les noves instal·lacions.
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Com a figuerenc, és un plaer tornar a treballar a la meva ciutat i a la Clínica Bofill Figueres, que
té dos objectius corporatius fonamentals: la qualitat del servei i el tracte humà. Per a assolir-los,
el centre compta amb un equip de professionals d’alt nivell. En el servei d’urgències s’hi realitzen
analítiques i estudis radiològics que permeten arribar a un diagnòstic i a establir una teràpia en
un temps raonable. La gran majoria d’especialitats mèdiques i quirúrgiques estan cobertes, i les
diferents unitats clíniques, en què diversos especialistes treballen de forma multidisciplinària,
asseguren el millor tractament dels pacients amb malalties complexes.
En definitiva, estem preparats per oferir el millor de nosaltres.
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CARLES PONSATÍ I FERRER - Gestor i metge especialista, Clínica Bofill
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GALERIA D’IMATGES
S’HA DISSENYAT
TENINT CURA DE
TOTS ELS DETALLS
PER OFERIR LA
MILLOR ATENCIÓ
POSSIBLE

EL NOU
CENTRE
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PLAÇA
TRIANGULAR

CLÍNICA BOFILL FIGUERES

CLÍNICA BOFILL FIGUERES

S’UBICA A LA
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PROFESSIONALS DE LA SALUT
ESPECIALITATS MEDICOQUIRÚRGIQUES

UNITATS ESPECÍFIQUES

•AL·LERGOLOGIA

•MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

•UNITAT DE SOBREPÈS I OBESITAT

•ANESTESIOLOGIA (CLÍNICA DEL DOLOR)

•MEDICINA GENERAL

•UNITAT DE PATOLOGIES ALIMENTÀRIES

•ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR

•MEDICINA INTERNA

•UNITAT DE COLON IRRITABLE

•NEUROCIRURGIA

•UNITAT DE MEDICINA I CIRURGIA
ESTÈTICA

•CARDIOLOGIA
•CIRURGIA ORAL I MAXIL·LOFACIAL
•CIRURGIA GENERAL
•CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

•NEUROLOGIA

•ATENCIÓ ALS PROBLEMES DE
PÈRDUA DE MEMÒRIA I ALTRES
TRASTORN NEUROCOGNITIUS I DE
CONDUCTA EN ADULTS
•NEUROREHABILITACIÓ

•OFTALMOLOGIA
•OTORINOLARINGOLOGIA

UNITATS DE NEUROCIÈNCIES
CLÍNIQUES:

•UNITAT DE MEDICINA ESPORTIVA

•PEDIATRIA

•PATOLOGIA NEUROVASCULAR
•DIAGNOSI I ABORDATGE DE LA SALUT
MENTAL INFANTOJUVENIL - UDASI

•PNEUMOLOGIA

•UNITAT DE TRACTAMENT D’ACCIDENTS
DE TRÀNSIT

•PSIQUIATRIA

•UNITAT D’ACCIDENTS I SALUT LABORAL

UNITATS CARDIOVASCULARS:

•REUMATOLOGIA

•UNITAT DE SALUT MENTAL EN ADULTS

• REHABILITACIÓ CARDÍACA

•UROLOGIA

•UNITAT DE CEFALEA

• RISC CARDIOVASCULAR

•GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

•UNITAT DE CLÍNICA DEL DOLOR

• INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

•MEDICINA ESPORTIVA

•UNITAT DE MEDICINA PROACTIVA

• PATOLOGIA VASCULAR

•CIRURGIA PLÀSTICA,
ESTÈTICA I REPARADORA
•DERMATOLOGIA
•ENDOCRINOLOGIA

(Programa FQL)

•MEDICINA ESTÈTICA

ALTRES ESPECIALITATS

ALTRES SERVEIS

•ACUPUNTURA

•PSICOLOGIA

•ANATOMIA PATOLÒGICA

•MEDICINA PERSONALITZADA GENÒMICA

•NUTRICIÓ I DIETÈTICA

•REHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA

•ANÀLISIS CLÍNIQUES

•MEDICINA PREVENTIVA:
REVISIONS MÈDIQUES

•ERGOMETRIA

•PODOLOGIA

•FARMACOGENÈTICA

•SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE:
ECOGRAFIA, RADIOLOGIA I ECODOPPLER

•HOLTER

•SERVEI D’AMBULÀNCIES

•INFERMERIA

•URGÈNCIES
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•CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU

CLÍNICA BOFILL FIGUERES

especialitats i serveis
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URGÈNCIES 365 dies a l’any de 9h a 21h.

Informació i programació 872 055 999

Clínica Bofill Figueres

CÀTEDRA DE CIÈNCIES I
HUMANITATS DOCTOR BOFILL
Les diferents activitats culturals que durant anys havia organitzat la Clínica Bofill necessitaven un marc institucional que facilités
el trànsit cap a la societat gironina. Per aquest motiu, el 5 d’octubre de 2014 neix la Càtedra de Ciències i Humanitats Doctor
Bofill amb una vocació multidisciplinària i amb l’objectiu de trobar els punts en comú entre les disciplines científiques, culturals i
artístiques. Tanmateix, pretén transmetre l’enriquidora experiència del tracte continuat que la Clínica Bofill duu a terme en països
en vies de desenvolupament econòmic, social i cultural molt diferents de la nostra realitat.

Presentació a l’Auditori de Girona

La Càtedra, constituïda en el marc de la relació establerta amb la Universitat de Girona, organitza jornades, tertúlies, cursos, conferències, exposicions, concerts i viatges, a més de la publicació de llibres. Tot plegat, per actuar com a seminari permanent de
reflexió, estudi i difusió de les ciències i les humanitats, promoure’n la recerca a Catalunya i a la demarcació i per crear i organitzar
un fons documental. Finalment, la voluntat de compartir el contacte amb cultures de l’Àfrica, de l’Amèrica del Sud i del sud-est
asiàtic es planteja com un primer pas per comprendre’n quelcom més.

Sopar literari amb
Xavier Moret

Edició de llibres

HUMBERT MASSEGUR I SOLENCH - Otorinolaringòleg i Director Honorari de la Càtedra
A banda de la tasca assistencial, el projecte de la Clínica Bofill pretén englobar també, dins la ciència
mèdica, conceptes que pertanyen a l’art, a la literatura, a la música o a la història, i que han anat
quedant en un segon pla a causa de l’evolució tecnològica que ha experimentat la medicina en els
darrers temps. La Càtedra de Ciències i Humanitats va néixer amb l’ambició de rescatar els aspectes
humanístics de la medicina i els aspectes mèdics de les humanitats. Amb aquesta intenció s’han
organitzat, durant els seus dos anys d’existència, activitats diverses buscant harmonitzar literatura,
pintura, fotografia, escultura, música, cinema... i ciència mèdica, per no perdre de vista la simbiosi
que, des de temps immemorials, ha contribuït al creixement de les Ciències i de les Arts.

Premis de formació en cirurgia Laparoscòpica de la Fundació Dr. Ramon Vilallonga

Amb la inauguració de la Clínica Bofill Figueres, volem que les activitats de la Càtedra siguin conegudes arreu i convidem a
tothom qui hi estigui interessat a participar-hi activament.

FRANCESC MIRALPEIX I VILAMALA - Director de la Càtedra
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Presentació del llibre ‘Somnis de Prometeu’

Exposició fotogràfica ‘Geòrgia 2015’

Trobades, cursos, conferències, edicions de llibres, exposicions i tertúlies han traçat els primers
mesos de vida: des del mite de Prometeu a la representació de la malaltia en l’art; de les reflexions
de Salvador Oliva a les lectures del Dr. Juan Francisco Campo; dels espais vistos de l’artista Fonsu Mateu a les anàlisis
sociològiques del professor Vicenç Furió: cadascuna de les activitats portades a terme fins ara són el reflex de l’apropament
transversal al coneixement que pretenem portar a terme.
Els següents passos, ara que la ciutat de Figueres s’incorpora a l’univers mèdic i assistencial de la Clínica Bofill, ens guiaran
cap a l’àgora del debat i la discussió, de trobada i intercanvi. De Girona a Figueres i d’aquí al conjunt de la nostra comunitat,
la Càtedra és un espai de confluència on tenen cabuda tots els sabers i totes les persones.
Sigueu, doncs, benvinguts.

Conferència del professor Jordi Canal,
‘L’historiador com a lector de novel·les’

Conferència del Dr. Campo,
‘Aspectes mèdics’

CLÍNICA BOFILL FIGUERES

CLÍNICA BOFILL FIGUERES

La Càtedra va néixer amb la voluntat d’acostar dues branques del coneixement massa dissociades.
Sorgí de la ferma convicció que les disciplines científica i humanística comparteixen un espai que no
sempre és visible. Malgrat el poc temps de vida del projecte, la Càtedra ha començat a caminar amb
la il·lusió de trobar aquestes cruïlles, integrant-hi també l’acció solidària que la Clínica Bofill porta
realitzant a molts racons del món.
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RESPONSABILITAT SOCIAL
Aula de Salut
Sota aquest nom es desenvolupa tot el programa formatiu de la Clínica Bofill. La primera aresta la configuren un seguit de cursos gratuïts oberts a tothom, organitzats en col·laboració amb la Mútua Montepio, sobre
primers auxilis, primers auxilis a nadons i infants, i
cura de la gent gran (nous cursos: nutrició, nutrició
infantil??????) que tenen un clar objectiu preventiu. Es
van començar a oferir en el mes d’octubre de 2011 i
van tenir una excel·lent acollida, fet que ha permès que avui dia encara estiguin actius. La duració de cada curs
és de sis hores presencials, concentrades en un dia o repartides en dos, i són impartits per reconeguts professionals sanitaris. Tenen un caràcter eminentment pràctic i al final s’entrega el pertinent diploma d’assistència.
La millor manera de lluitar contra l’accidentalitat en els segments de població més susceptible a patir-ne és amb
un coneixement preventiu, perquè les persones sàpiguen com s’ha d’actuar per evitar mals majors. Aquest és,
sens dubte, la principal finalitat d’aquest programa de cursos. En els darrers anys, l’oferta s’ha ampliat amb
conferències i xerrades. (???????)

projectes solidaris
República Democràtica del Congo
En els darrers cinc anys i de forma consecutiva, la Clínica Bofill ha dut a terme un projecte de caràcter social i
humanitari a diverses localitats d’aquest país africà que
encara és vigent. A Bunyuca, per exemple, s’ha millorat
el subministrament d’aigua potable i s’ha establert un
procés d’ajut alimentari a l’orfenat del poble, mentre
que a Beni l’acció principal s’ha focalitzat en l’escola.
No obstant això, la inversió més important, pel que fa a
béns materials i personals, és la que s’està fent a Butembo. Diversos metges de la nostra clínica, durant les
seves vacances i costejant-se ells mateixos el viatge i les
despeses, s’hi han desplaçat dos estius amb l’objectiu de formar professionals de la medicina locals en especialitats
que allà no existeixen. El centre de formació, amb dues aules i residència per als professors.

CLÍNICA BOFILL FIGUERES

Gra de Sorra
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El projecte Gra de Sorra se centra en la ciutat de Girona
i va començar pocs anys després de l’esclat de la crisi
econòmica mundial, l’any 2012, quan es van multiplicar
els casos de persones en situació de pobresa extrema.
La Clínica Bofill, en coordinació amb la parròquia de
Santa Susanna del Mercadal, va focalitzar el seu ajut en
el seu entorn geogràfic més proper i amb l’objectiu de
cobrir una necessitat bàsica en concret: l’alimentació.
Per preservar la privadesa d’aquestes persones durant
la situació temporal que els ha tocat viure, diversos voluntaris de la parròquia porten, de dilluns a divendres al
migdia, menjar calent a les seves llars. Aquesta tasca
social, encara vigent, ha repartit, d’ençà que es va iniciar, entre 14.000 i 15.000 àpats.

En aquest projecte, la Clínica Bofill actua mitjançant
l’Associació Pilar Carreras, fundada el 2004. Quatre
anys després es van encetar els treballs a la localitat
de Villarrica, on l’objectiu ja s’ha complert perquè han
arribat a ésser autosostenibles. Inicialment es van dur
a terme ajudes concretes, com ara l’enviament de motocultors, de màquines de cosir o de cadires de rodes.
Més endavant s’hi va construir una xarxa de subministrament d’aigua i de pous en les zones més marginades
de la ciutat en resposta a unes necessitats manifestes i
avaluades, i es va millorar la logística del transport. També es van aixecar casetes per a aquelles famílies desfavorides que vivien en barraques i residències per a mares solteres i persones de la tercera edat. Una altra branca de
l’acció social va focalitzar-se en aplicar programes d’alimentació per a infants i ancians.
No obstant això, l’acció més important va ésser la construcció d’una residència de 35 places perquè hi poguessin
viure i estudiar joves de llocs remots que mai haguessin tingut accés a una educació en condicions. Paral·lelament,
es van atorgar beques universitàries. La gestió d’aquest centre recau en el personal de la Institució Magdalena
Aulina.
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Paraguai
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Carrer Sant Llàtzer, 4 - 17600 Figueres (Plaça Triangular)
Informació i programació: 872 055 999
www.clinicabofill.com
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