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Cirurgia 
financera no 
mvaSlva 
La Clínica Corachan ultima la darrera 
ampliaci.ó i modernització amb fons propis 

ANNA PINTElI 
BARCElONA 

La dependencia de crédits e x
tcrns Jla acahal alegant moltes 
empretic.s que havjen posa t <:'11 

nhtfX3 plans d 'expansiü abal1s de 
¡ti cri t-: i. i ques' han vi.'jtdp.sbord ;,l 
des pel oou contex t . No h<l. estat el 
C..15 de la Clínica. Coracbau. que yo. 
e ngega r UI1 ilIll'0 n a l1t pla d ' am
plia ció i mode rnilzacióde le... íns 
tal·lacloo$ justament dos Ul1ys 

<'lhftll ~ que esclatés la cri-; i iinan 
cera mundic11 ¡ ni el projcc tc 
d 'ampliacic'> ha canvial substan
d<1lmellt ni hacondic ion ;.H I'ope
rativa de la dín ic,l. Es pot dir'lue 
la Corachan ha fel se rvi r un se<tc 
ma de fil1al1~'::lInel1t !lO invas ill, 
segui ltt les passes de la medicina 
del futur queapo'ita c~da cop tn6i 
{Je T una drurgía m~s et icíent í 
mellys agreSti iva per al ma l" ll. 

La clínica s' ha aplicat hl reCllr
ren t rec.:omanoci{¡ dels metges 
que mé-; val prevenir que curar i 
ha hasat lIlésdeJ 50 '·", de la in ver 
sió que ha de desembossnf :l les 
noves instal· bcions en fons pro 
pis ¡ ln resta . en a liens. Així 110 ex 
plica el gere nt de la Clínica Cora· 
ch::m , Jord i I ~iem , qui assegura 
que tfayuestJ m.mera. tut ¡que 
no sün aliens J la cr isi, no el:-; ha 
ohliga t a replnnlejo r-,eel projec 
te ni a canviar la inversió pl<1l1ifi 
cad,,. "Qlmnvam definirlamill o 
r a d e les insta l·lac ions l'anv 2006 
d l1 o;r.;t re (lbjecti l1 e ra fer (¡n notl 
sal t c:n as~istenci¡) i V;.lm tenir d ar 
que lHmanen¡ d e po rti1r-ho a ler 
Ille luvia de ser e l Ol é,,; sostenible 
eco l1 ()lnic.:amellt possible", ex·
plica Riera. qUI es JTIostrn r e ticenr 
[J ava n~a r la xifr :1teJCJl de la inver 
-;i6 fins que nI) ~s doni pt'f linnlit 
zac.la l'umpliaci6. previs[(l P(:! [ H 

l'a l1 Y 1013, 

PERíOOE. Perai..""ú Ill<ll«=ix lesohTt,s 
d '~deguadc') i redinlcn~ ióue )'e."i 
pai es va definir en un perLoc1e 
Unrg de sel anys, que e1s donés 
lcmps SUfl<.:lent per poder autofi 
llal1~·a r-se gran part del projecte 
se ll~e que ('ondieionés 111 co ntí 
nUlrnt de la drnica, 

A4L1 C's ta ril osof¡;.¡ de l'rcixemel1t 
no és Ilova. é.'i p t.T la que ha (.lptM 

la drnic:l alllarg del remps en le~ 

I CORACHAN 
INVERSIÓ 

1,3M€ 

TREBAllADORS 

390 
ANY DE FUNDACIÓ 

1921 
• Amés de la plantilla propiCl, , 
formada per 390 persones entre 

, facultatius i no, la ( linica 
Corachan llaga despa'xos per a 
consultes externes a un total de 
400 especlalistes de diferents 
arees. D'aquesta m.mera la 
clinica privada optimitzOl el seu 
espai i dóna mes serveis als 
usuarís. 

se ves diferents Dmpliaciolls e ls 
'lI1ys )991 i e l 1000. "he m apostal 
per b rei nver... ü') de recursos pro
pl."i i un nívell d 'c lldeuta ment 
mo lt contrn l.r". explica elgerem 
de IH CI(nica Olr nchan. 
Aqu~st mutld de creixeme nt 

eSl"¡) snstingut II més <.1mb una es 

tructura aéciollarial en que gran 
pa n deis metges que fo rmen 
l'e4uip iac ultariu hi tellen parti 
e ipació. Hie ra explica '1ue indub 

tahlemem, amh aques ta conne
xi6. les decisiolls est raL~giques 

que es prcneo estnl1 hnsa des en ID 
sostenihjl ilal de la clínka a llarg 
terntini . "t:l queells !TInu és la mi 
llora de la medicina i les gnrnllties 
que el c.:enlre clín ic tíngui !J seva 
conlinurtat garantida" , explica el 
gerent. 

Ar:.1 com aro. e ls cH:ciollistes del 
Grup Corac ha n s<in la Corpo ra 
ción MédicHC..orach<1J1 i metges de 
I ~l clfnica. no en fo rmn part cap 
firma de capital risc ni d 'jnver 
:-, iolls. 
L '~lc tll{ll amplü¡ciú i atlequncjf> 

engegoda I'any 2006 en un ~olar 
continu a la clínica ia té constru
Ides 1t'S sis plantes ·de piLrquing i 
ara estal1 aixec.l nt I'etlifid. 011 hi 
haura més hahitacions. ¡'~l reu 

d'urgéncies i alrres serveis cen
rrals e0111 són el~ laho ralOrl!; () 
rarea f:umaceu li<..:a . 1:::1nOll ed ifi ci 
a nnex a 12 cHnica actua l. tinurh 
més de 13,000 metres qllaclr"ts. 

En aquest<1 plallificaci6 de crei 
xemenl. I'adequació d e rarea 
quírurgíea és l:1 g ran aposta que 
ha tet la CJínica Comchan per 
conve rtir -se en uno d {llic~l del 
segle XXI . La previsió és inverti r 
1,3 milío ns d 'ellros per co nvc rtír 
5 deJs vllil qlliróraLls de 4"" dis 
posa en t'spHis illtel·ligents lj lH:: 
s'avancen a la medicina uel flltur. 
De lUoment ja han posat en mnrxa 
l"res u 'aquésts omh un a invers i( j 
inic ial de 800.000 euros, "Ens 
dón" tecnologia i la seguretot de 
J'assi.c;tencia perque e l ci rurgia té. 
I'aceés a lo ta IJ in forlllaciú del 
pacie nl en Iinia i al final esguanj'a 
en efici~ncia " , explica Joa n Sa n 
cho. vicepresiclenr i drurgí¡) V Q:;

cular de la Clínica Comchul). els 
nous esp~lis un ifiquen rota la in
{ormacíó del pacient í s'orga nit 
ze n ulUlla mOflcm que augmc:nla 
l 'eficiencia de lesoperacif) l1 s ¡que 
permetril uIl1najor Ü~ i unes estn 
ues méscurtC:'s el' e l poscoperaro-

Seguint les passes de Manuel Corachan 


Cl úlil'a Corac han va néixer el 
llHl.ig ue I'any 1921 en ltnll 

lorre 3mb emrada per 1:1 pb'r:l 
Gironclla dc Oarce lona . 
Manuel Corachan, eLst'u 
fundador. va ser un autcntic 
precLUsor en la sev ¡"t ~puca i un 
metge pioner que, " més de la 
scva profcssió ueclrurg Ul , va 
tlcscnvolupar c~rrecs com el 
de eonscllcr dc Sanital de la 
Generalilal de Üitalunyu en 
1936, e l de director del serve; 
de cirurgia de 1'1 Io,'pi tal de la 
Santa Crcn n cl de director del 
prirner dicciou~¡ medie en 

I 
lIellgua cala lan:1, prologal" per 
Pompeu fa bra i Augusr PiI 	Sunyer. A més, va voter 

I 	 impregnar el seu esperit ólid i 
I 	 huma a una clínka que 
¡ 
I 	

scgucix les sevcs passc.s qU.9s i 
cent anys després.I 

! 
 Lu seva trajecloria es va 

hav~r u'HLUmr rany 1930I 

I 
qWIl1 cs va veure obligar a 
exiliar- se a Coracu:-l, pero nu 
ho va Ier e l projecte 
d'ampli,ció de la c1íníc" 

I 
I ellgegat el I9:l5 , que va 

continuar l'llc tivltat <1mb cls 
m~tH~s que col.labor~vt:11 ~mb 

el fundador. 
La eJ(nica h. estot 

estIclamcnl vinculado .0.1 
p rogrés i ~ld('scnvolllp:1menl 
de la sanital cat alana. 

Al Jlarg de ht seV3 hi~lori a 

, 'entita t cUnka ha unat 
recollinl els fruil·s d ' .quella 
fIlosofi> . El d;¡rrtr 
(econejx~ment el va obtenLr el 
26 de nove1llbre, el mit.xim 
guardó en lo cl]lt!~uria 
d'hospilals privats de major 
miua i eSlruetur~, :'Imu mOliu 
de la desena edldó deIs prem;, 
I-Impileb TOr 20 . 

Amb la inauguració 

deIs quirOfans 
intel.ligents Corachan 
vol convertir-se en 
una clínica del s.XXI 

r i. " Anem Cilp a I'eficie ncia . en:; 
permet re<llitzor cí rurgie.'I més 
c011lplexes i a la vegad n ngilití'...1r 
les interve ncions quirL'lrgíquts " , 
Lll sis te ix .loan S<.Il1cho . qui asse 
gur<.l que <"1mb els nou s 4ltiro{alls 
s 'incorpora tecnologi¡:\ pionera 
jnteg r:u.la e n un úl1ic c;is tema amb 
lampades Ied que proporcionen 
més pro(ulldi tat de vi sj!\, ('iune 
res intra i extracorpilr ies i panta
\l es p lanes d 'a lta defin.ició diag 
nü~cica . 

FINANt;AMENT. La cl[nic., 4ue es 
(in<l ll<;~ pri..ndpalment ue cobriJ 
els serveís assíslel1ciaLs ,lis :.tsse 
gurals de ¡\i!'ere nls mlLlues de " , 
lut , realitz. a I' an)' més de 16 .000 
illlervellcion!'i quinírgiqLl t'S í al 
vo ltanr de 2,700 ports, 

En WlHI. elgrup UÚJl..t (eill¡"t(,l391 
person es, de ¡es '1u" ls 290 és pe r 
sona l ass istc ncia l í IOJ s(Ín a 8U 

ministraciú. ge... t i6 i alues se r 
ve i ~. 

Actualment, la c\rnÍCa és un re 
ferent en intervencions d 'alta 
complex itat .Tambéés pioneroen 
inte rvendolls no invac;ives I11fni 
mamcnl ogreOi;'i iveri, que no ne 
cessiten ingre~ i que resolen el 
511'Y" de tot, e ls pIOceSSLJS p"tu li¡
gics h::tbituab . cn m C~ e l cm; lí1 
,i'orrrodesi percllUmb lumbar en 
trd: lImalnlogi~l () 1(1 c lrurgia PfI 
tn :J rhl ~nJolllJll¡ll::t! de I'oht:" ita t 
en cirllrgla de I'"varell d lge'llu. 
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