Sempre
en les millors mans.
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anys d’història.
90 anys cuidant els
nostres pacients.
El sector de la salut és, o hauria de ser sempre, un sector vocacional. Perquè el tracte humà
i l’esperit de col·laboració són intrínsecs a la nostra activitat. Encara que disposem d’una
estructura professionalitzada en el vessant tècnic i humà, no podem deixar mai en un segon
pla el que realment és la nostra missió: millorar la qualitat de la vida de les persones.
Per això, no només comptem amb cinc clíniques pròpies i diversos centres col·laboradors,
sinó que també participem activament en projectes de responsabilitat social corporativa (RSC)
que comporten un benefici per a la societat, que formen part del nostre caràcter i que ens fan
viure i compartir experiències úniques i vitals.
Són nou dècades, amb els seus bons moments i alguns de més difícils, en què hem contribuït
al desenvolupament de la província de Girona, que, al seu torn, per mitjà de la seva gent,
ens ha ajudat a créixer i a ser capaços de donar el millor de nosaltres mateixos mitjançant la
confiança en el que fem.
Avui dia mantenim viu l’esperit familiar promogut pel nostre fundador, el Dr. Manuel Bofill, i ho
fem perquè cada persona que treballa amb nosaltres comparteix la nostra filosofia d’ajuda i
empatia amb cada pacient.
En els més de 25 anys que fa que soc al capdavant de la Clínica Bofill, he conegut tant pacients
com professionals increïbles, que m’han convençut més –si fos possible– de la importància
de la cura de les relacions humanes, del respecte per la salut i de la necessitat de cuidar-nos
a nosaltres mateixos i als altres.
A través d’aquest catàleg t’expliquem com, on i per què. Però el més important sempre serà
que puguis comprovar-ho tu mateix quan ens necessitis.

Benvinguts.
Joan Ortega Rueda
Director General de la Clínica Bofill
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VOCACIÓ DE
SERVEI AL PACIENT
Al Grup Clínica Bofill Girona oferim un servei sanitari integral
en el qual preval una assistència mèdica professional, ètica
i completament personalitzada cap al pacient i els seus
familiars, amb la tecnologia més avançada en cadascuna de
les àrees mèdiques de la clínica.
L’experiència adquirida durant 90 anys ens ha guiat cap a
un eix de treball format per metges especialistes de màxim
prestigi i qualitat professional, sense oblidar la importància
de completar el nostre equip de professionals amb personal
sanitari constantment format i plenament dedicat al pacient.

Disposem dels
millors avanços
tecnològics i
serveis mèdics per
a l’atenció dels
nostres pacients

Creixement social, cultural i empresarial
En el Grup Bofill mantenim una identitat lligada al territori gironí, des que el 1932 el Dr. Manuel Bofill va fundar la primera
clínica (Sant Narcís). Sempre ha mantingut un tarannà familiar i d’àmbit local. Al llarg dels anys, i amb guerres entremig, la
Clínica Bofill Girona ha derivat en un grup de centres privats que ofereixen serveis mèdics especialitzats als seus pacients a
tota la província de Girona.
Així mateix, pertanyem a l’Institut Magdalena Aulina (IMA), perquè, des de la nostra creació, la clínica realitza una labor social
cap als més desfavorits.
L’objectiu de creixement es basa en una estratègia de desenvolupament al territori local, expandir-nos a la província de Girona
per acostar-nos cada vegada més al pacient. Això ens ha permès créixer de manera social, cultural i empresarial.

ORGULLOSOS DE LA NOSTRA HISTÒRIA
1932

2015

El Dr. Manuel Bofill funda la Clínica Sant Narcís.

Obertura de la Clínica Bofill Figueres.

1952

2018

La direcció i el personal de la clínica queden a càrrec de les
filles espirituals de Magdalena Aulina.

1995
Reforma profunda del centre i adequació d’espais i
tecnologia. El Sr. Juan Ortega assumeix la direcció.

2013

Reforma de Consultes Externes i Urgències a la
Clínica Bofill Girona Centre.

2019

Reformes a l’Àrea de Curta Estada de la clínica.

2020

Obertura de la Clínica Bofill Platja d’Aro i GIAH Clínica Bofill.

Creació de la Clínica Bofill SynC i de les zones d’esterilització
i reanimació de la Clínica Bofill Girona Centre.

2014

2021

Obertura de la Clínica Bofill Girona Migdia i Neupsi Clínica Bofill.

Obertura de la Clínica Bofill Olot i creació d’un nou quiròfan.
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EQUIP HUMÀ
A la Clínica Bofill treballem amb la convicció col·lectiva d’oferir la màxima qualitat assistencial i atenció als nostres pacients i els seus
acompanyants. A més de disposar de la tecnologia adequada per desenvolupar la nostra labor de manera eficaç i segura, aquesta
línia de treball només és possible si es compta amb un equip de professionals a l’altura de les circumstàncies. El nostre equip humà
està format per persones compromeses, eficients i que comparteixen la filosofia de la clínica d’esforçar-se per millorar el dia a dia.

Treballem
per oferir la
màxima qualitat
assistencial
i atenció
als nostres
pacients

Actualment comptem amb prop de 400 facultatius i 200 professionals a les àrees d’Administració i
Assistència al Pacient. Tots ells comparteixen la mateixa filosofia de treball, fonamentada en:

Compromís

Respecte

Empatia

amb els pacients i els seus familiars,
així com amb l’equip de professionals
que treballen per i per a la clínica.

per la privacitat de les
persones, reconeixent els seus
drets i la seva dignitat.

per reconèixer i comprendre els
sentiments del pacient i dels seus
familiars o acompanyants.

Experiència

Integració

professional del cos facultatiu, personal d’infermeria,
auxiliars i tot el personal d’atenció i servei.

a la societat, formant part de l’entorn i
treballant per ell.

ESPECIALITATS MEDICOQUIRÚRGIQUES
Als nostres centres disposem d’unitats clíniques específiques per tractar qualsevol tipus de malaltia.
Posem a la disposició del nostre extens equip de professionals els recursos més innovadors i que s’adapten millor a les necessitats
de cada cas.

• Al·lergologia
• Anestesiologia (clínica del dolor)
• Angiologia, cirurgia vascular i endovascular
• Cardiologia
• Cardiologia pediàtrica
• Cirurgia general
• Cirurgia general i aparell digestiu
• Cirurgia oral i maxil·lofacial
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia infantil i adolescent
• Cirurgia plàstica, estètica i reparadora
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Infermeria
• Medicina esportiva
• Medicina estètica
• Medicina familiar i comunitària

ALTRES
ESPECIALITATS
• Acupuntura
• Andrologia
• Fisioteràpia i rehabilitació
• Homeopatia
• Logopèdia
• Nutrició i dietètica
• Optometria
• Osteopatia
• Podologia
• Psicologia clínica
• Psicologia esportiva
• Psicologia infantil
• Teràpia ocupacional

• Medicina general
• Medicina interna
• Nefrologia infantil
• Neurocirurgia
• Neurofisiologia
• Neurologia
• Neuropsicologia
• Obstetrícia i ginecologia
• Oftalmologia
• Oncologia mèdica
• Otorrinolaringologia
• Pediatria
• Pneumologia
• Psiquiatria
• Reumatologia
• Urologia

ELS NOSTRES SERVEIS
• Anatomia patològica
• Anàlisis clíniques
• Ergometria
• Holter
• Infermeria
• Medicina preventiva: revisions mèdiques
• Servei de diagnòstic per imatge:
densitometria, ecografia, mamografia,
radiologia i ecografia Doppler,
ressonància magnètica, etc.
• Servei d’ambulàncies
• Urgències

8•9

ELS NOSTRES CENTRES
Gràcies a la confiança dels nostres pacients i la nostra vocació per atendre’ls amb la màxima professionalitat i proximitat, continuem
creixent. Actualment, el Grup Clínica Bofill compta amb cinc centres a la província de Girona i tres clíniques col·laboradores.

CLINICA BOFILL GIRONA CENTRE

Instal·lacions

39
llits

4
quiròfans de
cirurgia general

10
boxs d’urgències

9
llits de l’Àrea de Curta
Estada i Cirurgia
Major Ambulatòria

2

Especialitats

2
sales
de part

20

quiròfans de cirurgia
ambulatòria

consultoris
mèdics

1

1

àrea de diagnòstic
per imatge

La seu central de la Clínica Bofill a Girona està formada per un hospital
privat i un centre d’especialitats mèdiques i medicoquirúrgiques. Es
divideix en una àrea dedicada a l’hospitalització i una altra on es
realitzen les consultes mèdiques.

laboratori

• Al·lergologia
• Anatomia patològica
• Anestesiologia i reanimació
• Angiologia i cirurgia vascular
• Aparell digestiu
• Cardiologia
• Cirurgia general
• Cirurgia ginecològica i obstètrica
• Cirurgia maxil·lofacial
• Cirurgia oftàlmica
• Cirurgia otorrinolaringològica
• Cirurgia pediàtrica
• Cirurgia plàstica, estètica i reparadora
• Cirurgia traumatològica i ortopèdica

• Cirurgia urològica
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Medicina esportiva
• Medicina estètica
• Medicina general
• Medicina interna
• Neurocirurgia
• Neurologia
• Oncologia mèdica
• Pediatria
• Pneumologia
• Psiquiatria
• Reumatologia

Al cor de la Costa Brava hi ha la Clínica Bofill Platja d’Aro, un modern centre
mèdic amb un estil molt exclusiu. En coordinació amb les dades de la Clínica
Bofill Girona, oferim totes les especialitats i els serveis mèdics requerits pels
nostres pacients. Treballem amb les principals mútues i assegurances de salut
privada i també en l’àmbit particular privat.

Instal·lacions

8

3

Serveis

1

consultoris
mèdics

boxs
d’urgències

sala
de cures

1

1

3

sala de
radiologia

sala
d’analítiques

1
sala VIP

CLINICA BOFILL PLATJA D’ARO

sales
d’espera

• RX d’última tecnologia
• Anàlisis clíniques
• Servei de medicina general i especialitats mèdiques a domicili
• Servei d’ambulància 24 h
• Urgències: 3 boxs d’urgències mèdiques de 9 a 21 h, 365 dies a l’any

Objectius
• Acostar-nos als nostres pacients.
• Donar servei mèdic de qualitat privat a persones estrangeres residents a la zona.
• Donar servei mèdic a les persones que arriben a la Costa Brava de vacances.
• Oferir productes de benestar i salut, que ens proporcionen valor afegit i que
contribueixen a la nostra diferenciació.
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ELS NOSTRES CENTRES
El centre d’especialitats mèdiques del carrer Migdia disposa de 18
consultes per millorar el servei assistencial que oferim a la ciutat de
Girona, a més de sala de rehabilitació i fisioteràpia, sala de radiologia,
servei d’ecografia i anàlisis clíniques.

CLINICA BOFILL GIRONA MIGDIA

Instal·lacions

18
consultoris
mèdics

1
unitat de Medicina
Esportiva BofillSport

1
unitat de Sobrepès i
Obesitat - Enequilibri

Cal destacar la Unitat de Medicina Esportiva BofillSport, que, juntament
amb les altres unitats mèdiques existents, ens permet oferir la màxima
qualitat assistencial, especialitzada i multidisciplinària, i enfocar-nos en
la millor atenció als pacients i els seus acompanyants.

1
Medicina Estètica i
Cirurgia Plàstica, Estètica
i Reparadora Nowyou

1
àrea de fisioteràpia i
rehabilitació

Comptem amb una ampliació de 1.000 m², a la
zona sud de la ciutat, envoltada d’espais accessibles
per estacionar el vehicle.

El nostre centre de Figueres està situat en un edifici emblemàtic i cèntric de la capital
de l’Alt Empordà. Treballem amb les principals mútues i assegurances de salut en
l’àmbit privat. Fidels a la nostra vocació per oferir el millor servei i la millor atenció
mèdica possible, comptem amb els millors especialistes mèdics de Girona.

CLINICA BOFILL FIGUERES

Instal·lacions

14
consultoris
mèdics

1

1

sala d’anàlisis
clíniques

àrea de fisioteràpia
i rehabilitació

1
sala de radiologia i
ecografia

3
boxs d’urgències mèdiques, de
9 a 21 h, 365 dies a l’any

En una ubicació cèntrica i accessible, oferim la millor atenció i el
servei més complet cada dia de l’any.
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ELS NOSTRES CENTRES

CLINICA BOFILL OLOT

La Clínica Bofill Olot és un centre mèdic de salut amb les principals especialitats
mèdiques i els millors especialistes de la província de Girona. Estem situats al
costat del Museu dels Sants, al centre d’Olot.
Les nostres instal·lacions estan distribuïdes en dos edificis, la combinació dels
quals representa a la perfecció el nostre llarg recorregut i l’afany per continuar
oferint el millor servei amb la tecnologia mèdica més avançada.

Serveis
• Servei d’urgències mèdiques
• 11 consultoris

• Cirurgia de consultori
• Laboratori

• Diagnòstic per imatge: radiologia i ecografia
• Atenció continuada de dilluns a divendres, de 9 a 20 h

A més, enfront de l’antiga acadèmia Fornos, trobem la zona de fisioteràpia i rehabilitació. Hem protegit la façana, les parets i els
pilars originals amb un disseny i una adequació de l’espai respectuosos tant estructuralment com estèticament.

CENTRES COL·LABORADORS
Oferim una atenció especialitzada a infants i adolescents
de 0 a 18 anys amb problemes de desenvolupament
cognitiu, addiccions, patologies alimentàries, altes
capacitats i bebès prematurs, des d’una perspectiva
multidisciplinària i comunitària.
L’àmbit d’actuació dels professionals que atenen el servei
se centra en el pacient, donant tot el suport necessari a
la família o l’escola així com als agents que l’envolten.

El centre ginecològic GIAH és la suma de capacitats d’un
grup de professionals amb una àmplia experiència en el
camp de la ginecologia.
Tenen una visió i un mateix objectiu compartit: donar un
servei integral a les pacients i proporcionar respostes per
a totes les necessitats de salut de la dona.

En aquestes instal·lacions se situa la Unitat de Neurociències,
que, amb la col·laboració de Neupsi, ofereix diferents
programes i recursos especialitzats per donar la millor
assistència al pacient amb patologia psicològica i neurològica.
Hi ha diferents programes i recursos especialitzats per a cada
malaltia concreta, que engloben les àrees de neurologia,
neurofisiologia, neurocirurgia, neurorehabilitació, psiquiatria
i psicologia tant d’adults com infantojuvenil.

Comptem amb els millors especialistes en la nostra àrea.
Col·laborem per garantir la millor cura a la nostra clientela.
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PORTAL DEL PACIENT
El Portal del Pacient de la Clínica Bofill és un espai personal
de salut en línia que permet als nostres pacients consultar
de manera digital informació relacionada amb la seva salut.
Els nostres pacients podran tenir accés a informes clínics,
proves diagnòstiques o resultats d’anàlisis clíniques i fins i
tot demanar cites mèdiques en línia.

Comptem amb els
millors avanços
tecnològics i
serveis mèdics
per a l’atenció
dels nostres
pacients

Avantatges
• Consulta d’informes clínics, proves diagnòstiques i resultats d’anàlisis clíniques.
• Seguiment de l’estat de salut, sense esperes ni desplaçaments.
• Gestió cites amb PC, mòbil o tauleta.
• Recepció de prescripcions electròniques per a proves diagnòstiques i receptes.
• Realització de videoconsultes amb el teu metge des de qualsevol lloc.

portalpacient.clinicabofill.net

VIDEOCONSULTA
A la Clínica Bofill continuem adaptant els nostres sistemes de treball a les noves tecnologies de comunicació personal. Amb
el servei de videoconsulta mèdica, els nostres pacients podran rebre serveis assistencials regulars i personalitzats sense
necessitat de desplaçar-se als nostres centres mèdics i sense cap cost addicional.

Amb la videoconsulta els nostres pacients poden rebre serveis assistencials
regulars i personalitzats sense necessitat de desplaçar-se

Avantatges
• Flexibilitat d’horari i espai.
• Estalvi en temps i desplaçaments.
• Agilitat del procés cita-consulta-resposta.
• S’eviten riscos d’exposició en pacients vulnerables.
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RSC

Visió cultural i social.

La Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill de la Universitat
de Girona va néixer amb el propòsit d’atendre dues voluntats.
D’una banda, busquem establir ponts entre les diferents
disciplines dels àmbits científic i humanístic, amb la finalitat de
generar vies de diàleg enriquidores que ens permetin una visió
de conjunt del coneixement.

D’altra banda, busquem compartir l’experiència. Ho fem mitjançant
el contacte amb cultures allunyades del context occidental, com
per exemple les d’Àfrica, Amèrica del Sud, el sud-est asiàtic, etc.,
amb la ferma convicció que l’acostament és el primer pas per
ampliar el coneixement.

El nostre
canal de
YouTube

L’organització de jornades, tertúlies, cursos,
conferències, exposicions, concerts i viatges es
transformen, així, en instruments d’unió en què els
membres, col·laboradors i amics de la càtedra poden
contraposar els seus pensaments i idees en un ambient
creatiu, respectuós i veraç.

Molt més que una tasca.
Una labor vocacional necessària per a tots.
Institut Magdalena Aulina (IMA)
La Clínica Bofill, com a centre que pertany a l’Institut Magdalena Aulina (IMA),
desenvolupa la seva tasca dins l’esperit i la pràctica de l’humanisme cristià, i fonamenta
el seu funcionament en la gestió del coneixement acumulat al llarg de la nostra història.
Així mateix, volem donar testimoni social del seu servei a la societat, especialment en el
respecte i l’acolliment de les persones.

La Clínica Bofill actua per mitjà de l’Associació Pilar Carreras, que es va fundar l’any
2004. Des del seu origen ha creat diferents programes socials amb l’objectiu que siguin
autosostenibles i atuosuficients:
Projecte Paraguai - S’ha construït, entre altres, una residència formativa perquè el jovent de llocs
remots pugui estudiar. S’han fet apadrinaments, s’ha ajudat i acollit famílies i s’han atorgat beques. Avui
dia a la Clínica Bofill tenim personal d’infermeria format a les residències.
Projecte Congo - Creació d’abastiment d’aigua potable i construcció d’una clínica per atendre
nens i mares. És un projecte d’educació per la salut, amb cursos professionals de salut oberts a
tothom i en especial per a personal mèdic local.
Gra de sorra - Se centra en la ciutat de Girona i va començar pocs anys després de l’esclat de la
crisi econòmica mundial, quan es van multiplicar els casos de persones en situació de pobresa
extrema. L’objectiu principal va ser cobrir l’alimentació. Aquesta tasca social va permetre repartir
entre 14.000 i 15.000 àpats.
Aula de Salut - Programes formatius gratuïts oberts a la població general, organitzats en
col·laboració amb la Mútua Montepio, sobre primers auxilis, primers auxilis a nadons i infants,
cura de la gent gran i nutrició infantil, que van tenir un objectiu clar: promoure la prevenció de la
salut (Proactive Health).

Creiem que una part del que es guanya ha de tornar a la societat, sigui a l’entorn més
proper o als països i la gent més desafavorits. Les propietàries de la Clínica Bofill així
ho entenen, perquè és la seva vocació. La clínica no té cap ànim de lucre: el que es
guanya o es reinverteix a la mateixa empresa per millorar el servei o va destinat a
ajudar persones necessitades.
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MOLTES GRÀCIES!
Durant gairebé un segle hem recorregut un llarg camí amb el ferm objectiu de donar el millor servei als nostres
pacients i no l’hauríem aconseguit sense que cada peça de la maquinària fos de la millor qualitat, entre elles els
nostres proveïdors.
Des de la Clínica Bofill desitgem mostrar el nostre agraïment més sincer a les empreses col·laboradores que han
participat en aquest projecte, amb el qual pretenem donar visibilitat als avanços tecnològics i els serveis mèdics
especialitzats dels quals disposem als nostres centres situats a la província de Girona.

Pol. Ind. l’Aigüeta. C/ Ramón Serradell Molinas, 11-13 D
17100 - La Bisbal d’Empordà (Girona)
Telf. 972.641.416 • E-mail: girona@manusa.com
www.accesrapid.com
www.puertasautomaticasbisbal.com

Com sempre estem a prop teu
Medicina Familiar
Urgències al Centre
Especialitats Mèdiques
Proves Diagnòstiques
Especialitats Quirúrgiques
Anàlisis Clíniques

C/ Josep Mª Gironella, 11-13.
CP: 17005 – Girona
Tèl: 972 400 004
E-mail: serveismedics@serveismedics.net
www.serveismedics.net

ESPECIALISTES EN PRODUCTES
DE NETEJA I MAQUINÀRIA
C/ Concòrdia Aigües de l’Estany, s/n
17820 – BANYOLES (Girona)
Tel.: 972 57 13 42
E-mail: info@disnet.cat
www. disnet.cat

TIENES UNA IDEA?
BUSCAS UNA SOLUCIÓN?

TE AYUDAMOS!!!

Especialistas en todo tipo de cortinas
personalizadas. Ignífugas, hidrófugas,
aislantes térmicas, para protocolos sanitarios,
etc.

Y TODO LO QUE NECESITAS PARA TU CENTRO!
Sábanas sanitarias y hostelería, protección de cama, toallas,...
VISÍTANOS! www.almjsanchez.com • almgirona@almjsanchez.com • alm@almjsanchez.com

Consultoria, assessoria i serveis informàtics
per a empreses, comerç i sector hoteler

Aplitec Informàtica, neix l’any 1992 amb la vocació de consultoria i
assessoria informàtica per tal de donar solucions a les empreses tant
en aplicacions de gestió integrada, capaces de satisfer les necessitats
tant actuals com futures, com en serveis tècnics de sistemes.

Serveis

Des dels seus inicis Aplitec ofereix un tracte professional i la
millor atenció, en el qual trobarà un equip de professionals
experimentats per tal d’oferir solucions completes, àgils,
útils i adaptables als requeriments de cada empresa.

Sistemes

Software de gestió

Serveis Cloud

TPV

Telefonia

Consumibles

Seguretat
informàtica

Monitorització

Innovació
INNOVACIÓ PER A LES EMPRESES

Les millors solucions en infraestructura informàtica i comunicacions, amb
el reconeixement d’una llarga experiència de molts anys en el sector.

Cada vegada més, les empreses necessiten eines per tal de poder afrontar els nous reptes.
Aquestes eines han de respondre a les necessitats específiques de cada companyia.
En aquest sentit, les tecnologies de la informació han de proporcionar una solució integral
a les necessitats de l’empresa, així com convertir-se en un aliat en la finalitat de poder
agilitzar les feines diàries i així poder dedicar els esforços a la gestió del negoci.
Per altre part, les empreses necessiten una tecnologia que els faci avançar amb les tendències
del mercat i que els permeti posicionar-los en un lloc alt dins el món empresarial.
Des d’Aplitec ho sabem i és per això que oferim solucions per a tots els sectors empresarials.

Avinguda de França, 175
17840 Sarrià de Ter
Girona
T: 972 226 744
comercial@aplitecinformatica.com

www.aplitec.com

ENS AVALA MÉS DE 40 ANYS D’EXPERIÈNCIA
SERVEI POSTVENDA I SERVEI TÈCNIC PROPI
Material Mèdic i Hospitalari - Equipaments de Laboratori
BOTIGA, OFICINES I MAGATZEM
C/ Camp de Les Lloses, Nau C- Poligon Abastaments
Tel:: 972 21 28 85
Fax: 972 41 27 46
17005 GIRONA
E-mail: info@jtouron.com

AMB UN AMPLI VENTALL DE
PRODUCTES, EN ELS TRES CAMPS:
MÈDIC, LABORATORI I GERIÀTRIC

Sempre a prop teu
Som un equip professional pluridisciplinari altament qualificat
format per radiòlegs, infermeres, tècnics especialistes
en diagnòstic per la imatge i personal administratiu.
El nostre objectiu és oferir un diagnòstic acurat vetllant
per la qualitat i la feina ben feta, i proporcionant un
tracte humà i personalitzat als nostres clients.

Sempre a prop teu
Carrer Bisbe Lorenzana, 36
17002 Girona
Tel.: 972 41 02 56
E-mail: clinicagirona@clinicagirona.cat

www.ressonanciagirona.cat

Sistema de radiofrecuencia para la
ablación de amigdals y cornetes

Minim risc d’hemorràgia,
Menys dolor,
Màxima precisió i rapidesa
en les intervencions de
Amígdales i Cornets

ATOSMEDICAL S.L
C/ Consell de Cent , 333 2ª Planta
08007 Barcelona (España)
T. 93 323 91 95 • www.atosmedical.es

Ajudem a fer-ho fàcil!

www.ergolaboris.com • 972 417 176 • info@ergolaboris.com
Oficines a Girona, Barcelona, Vic i Sabadell

Atenció directa i personalitzada
al servei de l’empresa
Serveis d’assessoria fiscal, laboral,
comptable i mercantil.

Tel.: 972 20 70 33 | www.roma.cat

eD-AS

a la vanguardia de los sistemas de anestesia.

Tel. (34) 936 36 61 83 / 963 49 93 24 • temel@temel.es • temel.es

Tejidos de alta calidad
para hostelería y clínicas

Carrer Molí d’en Bisbe 8
08110 Montcada i Reixac, Barcelona, ESPAÑA
Teléfono: +34 934 15 68 34
E-mail: ventas@balanzo.es

Este Catálogo Interactivo ha
sido diseñado y producido
por JS Comunicación

www.jscomunicacion.es

Apostamos
por la calidad
Juli Garreta 5
17002 Girona
Tel.: 972 22 14 37
E-mail: girona@folder.es

GESTORIA ADMINISTRATIVA
ASSESORIA INTEGRAL
JURÍDICA - LABORAL - FISCAL
COMPTABLE I MERCANTIL
CORREDORIA D’ASSEGURANCES
ASSESORIA FINANCERA

Utònia, 3
17002 GIRONA
info@creso.cat
www.creso.cat

70

més de

anys

al seu servei a la Plaça del Lleó

CLÍNICA BOFILL GIRONA CENTRE
Informació: 972 20 43 50
Visites: 972 41 04 04
Dilluns - Diumenge 24h
Ronda St. Antoni Maria Claret, 20
17002 Girona

· Concept: JS Media Tools A/S · 15190 · www.jscomunicacio n.es

CLÍNICA BOFILL PLATJA D’ARO
Informació i visites: 872 59 80 00 / 902 73 17 17 (24h)
Dilluns - Diumenge 9h-21h
Avd. S’Agaró amb C/ Santiago Rusiñol, s/n
17250 Platja d’Aro
CLÍNICA BOFILL MIGDIA
Informació i visites: 972 221 104
Dilluns - Dijous 9h-21h
Divendres 9h-19h
C/ Migdia, 130-132
17003 Girona
CLÍNICA BOFILL FIGUERES
Informació i visites: 872 550 999
Dilluns - Diumenge 9h-21h
C/ Sant Llàtzer, 4 (Plaza Triangular)
17600 Figueres
CLÍNICA BOFILL OLOT
Informació i visites: 972 62 45 33
Dilluns - Divendres 9h-20h.
C/ Marià Vayreda, 12
17800 Olot

www.clinicabofill.net

