Rehabilitació
L’equip mèdic d’especialistes en rehabilitació funcional estableixen la
pauta terapèutica i la modalitat de rehabilitació que podrà ser
ambulatòria o domiciliària.
METGES
Dr Joan Velilla
Dr Valentí Freijo
Dra Àngels Ribera
TARIFES
1ª visita 90€
2ª visita 60€
Infiltració àcid hialurònic (visita mútua) 150€
Infiltració àcid hialurònic (visita privada) 200€

Medicina Interna
Especialitat mèdica que s’ocupa de patologies sistèmiques i diagnòstic
de patologies freqüents com l’anèmia, quadros de fatiga, pèrdua de pes,
hipertensió, insuficiència cardíaca, osteoporosis, estudi de patologies
autoinmunes.
METGES
Dra. Begoña Mari
TARIFES
1a visita 100€
2a visita 60€

Medicina Esportiva
Tractament de patologies de l’aparell locomotor o múscul
esquelètiques tan de lesions agudes (fractures, luxacions o equinços)
com patologies cròniques (degeneracions articular, lesions
lligamentoses, compresions de nervis…) i revisions mèdiques esportives.
										
METGES
Dr Xavier Gasol
Dr Lluís Franquès
TARIFES
Medicina esportiva 1ª visita + ecografia 70€
Medicina esportiva 1ª visita + tractament 80€
Medicina esportiva visita control + ecografia 70€
Medicina esportiva visita control + tractament 60€
Revisió mèdica bàsica 35€
Prova d’esforç 85€
Prova amb lactats 115€
Infiltració àcid hialurònic 280€
Factors de creixement 510€

				
Osteopatia

Teràpia holística que examina l’individu com una unitat i no com un conjunt
independent d’òrgans i estructures, buscant la causa del transtorn o disfunció que
produeix la simptomatologia indicada pel tractament de migranyes, vertígen,
bruxisme, problemes d’oclusió temporo-maxil·lar i en transtorns digestius,
endocrins, uroginecològics de tipus funcionals.

TARIFES
Tractament 50€

Cirurgia general i Coloproctologia
Servei integral de cirurgia genenal (principalment litiasis vesicular,
patología herniària, eventracions i litiasis vesicular)
Coloproctologia (fístula anal, fissura anal, hemorroides, quist sacre,
condilomes)
METGES
Dr Jordi Bombardó
TARIFES
1ª visita 110€
2ª visita 60€

Urologia
Realitzem diagnòstic (urodinàmies, fluxometries i ecografies),
microcirurgies i tractament de les patologies que afecten a l’aparell
urinari i aparell reproductor masculí.
METGES
Dr Àngel Prera
Dr. Carlos Abad
Dr. Joan Prats
Dra. Leticia De Verdonces
TARIFES

					

1ª visita 70€
2ª visita 50€
Urodinàmia 180€
Fluxometria 70€
Visita + Ecografia 120€

Nutrició / Psiconeuroimmunologia / Naturopatia
Servei integratiu de programes personalitzats mitjançant la nutrició terapèutica,
suport amb nutrició ortomolecular, fitoteràpia, oligoteràpia, flors de Bach,
micoterapia, homeopatia o probioticoterapia.
Nodreix la teva salut i alimenta el teu benestar amb l’ajuda d’especialistes que et
donaràn les eines necessàries per tenir una bona salut.

TARIFES
1ª visita 75€
2ª visita 50€
PNI 1ª visita 125€
PNI 2ª visita 85€

					

Psicologia
Assesorament i orientació psicològica amb l’objectiu d’ajudar a les persones a trobar
noves vies de possibilitats davant de problemes diversos.

TARIFES
Sessió individual 50€
Sessió parelles 60€

Fisioteràpia
L’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat. A més, la fisioteràpia inclou l’execució de proves
elèctriques i manuals per a determinar el valor de l’afectació i força muscular, proves
per a determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital, així com ajudes diagnòstiques per al control de l’evolució

TARIFES
1ª visita fisioteràpia 60 MIN 40€
2ª visita fisioteràpia 45 MIN 35€
Bono 5 sessions de 45 MIN 160€
Bono 10 sessions de 45 MIN 300€
Tractament fisioteràpia 30 MIN 29€
Bono 5 sessions de 30 MIN 135€
Bono 10 sessions de 30 MIN 250€
Jubilats i federats: 1ª visita 60 MIN 30€

2ª visita 25€

Fisioteràpia combinada amb diatèrmia		
És una tècnica no invasiva de tractament que consisteix a transferir corrent d’alta freqüència a l’interior del teixit corporal. Aquesta energia provoca desplaçament de càrregues iòniques als teixits i la fricció d’aquests
genera un escalfament endogen del teixit.

TARIFES
Fisioteràpia 25 MIN+diatèrmia 40€
Bono 5 sessions 185€
Bono 10 sessions 350€

Diatèrmia
L’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exercici terapèutic, calor,
fred, llum, aigua, massatge i electricitat. A més, la fisioteràpia inclou
l’execució de proves elèctriques i manuals per a determinar el valor de
l’afectació i força muscular, proves per a determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular i mesures de la capacitat vital,
així com ajudes diagnòstiques per al control de l’evolució

TARIFES
Sessió de 20 MIN 30€
Bono 5 sessions de 20 MIN 135€
Sessió de 30 MIN 45€
Bono 5 sessions de 30 MIN 200€
Sessió de 45 MIN 65€
Bono 5 sessions de 45 MIN 300€
Bono 10 sessions de 45 MIN 500€
Sessió de 60 MIN 90€
Bono 5 sessions de 60 MIN 400€
Bono 10 sessions de 60 MIN 700€

*Suplement diatèrmia pacients de MÚTUA 10€
Escola d’esquena
Conjunt d’exercicis específics destinats a patologies d’articulació de
l’espatlla on l’objectiu es buscar el reequilibri de la cintura escapular.
TARIFES
2 dies setmana. 35€/mes
3 dies setmana. 55€/mes
5 dies setmana.125€/mes

Sòl Pelvià
Rehabilitació de disfuncions del sòl pelvià tant en homes com dones.
TARIFES
1ª sessió fisioteràpia 45€
2ª sessió fisioteràpia 40€
Sonda (opció fecal) 40€
Bono 4 sessions de 30 MIN 100€
Diatèrmia sòl pelvià 50€
Bono 5 sessions 225€

Prepart
Curs grupal dirigit per professionals especialitzats en uroginecologia i obstetricia amb
l’objectiu d’acompanyar i preparar a la mare per tots aquells canvis que es produeixen durant l’embaràs i el part.
TARIFES
7 sessions grupals 160€

Postpart
Classes grupals dirigides a compartir inquietuts i resoldre dubtes que
puguin sorgir durant aquesta etapa maternal.
TARIFES
1 sessió 40€

Massatge Perineal
Eficaç per disminuir el risc d’episiotomia o esquinç en el moment del
part.
TARIFES
1 sessió 25€

Hipopressius / Incontinència
Gimnàstica abdominal hipopresiva que tonifica la musculatura abdominal, del sòl pelvià i dels estabilitzadors de la columna vertebral.
TARIFES
Grupal 60 MIN 50€/mes
Grupal 30 MIN 30€/mes

Logopèdia
Disciplina que engloba l’estudi, prevenció avaluació, diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge (oral, escrit i gestual) manifestades a través dels trastorns de la veu, parla, comunicació i funcions orofacials.
TARIFES
Sessió logopèdia presencial 25€
Sessió logopèdia domiciliària 37€
Bono 10 sessions logopèdia domiciliària 333€

Podologia i estudi biomecànic de la marxa
Equip professional que s’encarrega d’explorar, diagnosticar i tractar
malalties i alteracions del peu.
Estudi biomecànic de la marxa personalitzat orientat a prevenir i tractar:
esquinços de repetició, fascitis plantars, sobrecàrregues musculars, metatarsàlgies…
TARIFES
Quiropòdia 24€
Estudi de la marxa 35€
Estudi biomecànic de la marxa (amb cinta i camara) 70€
Plantilles 150€
Silicones petites 30€
Silicones grans 60€
Eliminació de berrugues primera visita 26€
Eliminació de berrugues (dos primeres cures) GRATUÏT
A partir de la tercera cura 15€

*Peu diabètic concertat amb CATSALUT

Power Plate
Entrenament sobre una plataforma vibratòria per millorar la força, la
potència i la flexibilitat per obtenir un bon rendiment esportiu. Milora la
circulació sanguínea, millora de la coordinació, augment de la mobilitat,
combustió local del greixos i la cel·lulitis.

TARIFES
Sessió 20 MIN 20€
Bono 10 sessions 180€

Magnetoteràpia
TARIFES
1 sessió 25€
Bono 5 sessions 110€

Parafina
TARIFES
1 sessió 15€
Bono 5 sessions 60€

Ultrassó
TARIFES
1 sessió 15€
Bono 5 sessions 60€

Pressoteràpia
TARIFES
1 sessió de 30 MIN 25€
Bono 5 sessions 110€

Fisioteràpia Domiciliària
TARIFES

Visita fisioteràpia 37€
Bono 10 sessions 333€

Quiromassatge
TARIFES
30 MIN 29€
Bono 5 sessions 135€
45 MIN 35€
Bono 5 sessions 160€

Làser
TARIFES
1 sessió 30€
Bono 5 sessions 135€

Fisioteràpia Pediàtrica
Tractaments amb material de tota mena per poder jugar amb els
infants mentre se’ls tracta.
Tractament de fisioteràpia respiratòria, augment de mocs,
bronquitis, asma, còlics, reflux, millorar el trànsit intestinal, torticolis
muscular congènita i prematuritat.

TARIFES
Sessió fisioteràpia pediàtrica primera visita 60 MIN 45€
Sessió fisioteràpia pediàtrica segona visita 45 MIN 40€
Sessió fisioteràpia pediàtrica segona visita 30 MIN 30€
Bono 4 sessions 45 MIN 150€

Ones de Xoc
TARIFES

Una sessió 40€
Bono 5 sessions 176€

Rehabilitació i Punció seca
METGES
Dra. Begoña Molina
TARIFES
1a visita 100€
2a visita 65€
Punció seca 40€

