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FISIOMÈDIC GRUP

Frederic Pijoan
Eduard Ventura

Fisiomèdic Grup està format per tres centres professionals de

Fotografies, Martí Artalejo

fisioteràpia, dos situats a Girona (Lluís Pericot i Clínica Onyar) i un
obert recentment a Figueres (Clínica Bofill).
Tenen més de 15 anys d’experiència i l’aval de més de 30.000
pacients, són centre de referència a les comarques gironines.
Ofereixen tractaments eficaços dins l’àmbit de la fisioteràpia,
l’osteopatia

i realitzen la gestió i el tractament integral dels

accidents de trànsit. Són pioners i especialistes en l’aplicació de la
teràpia per ones de xoc amb més de 10 anys en el sector. Aposten
fermament per les noves tecnologies aplicades a la fisioteràpia:
radiofreqüència, punció seca ecoguiada, crio-press... També
ofereixen el servei de lloguer d’aparells (magnetoteràpia i Kinetec).
L’empresa va ser fundada per Eduard Ventura i Frederic Pijoan,
actualment en formen part 26 professionals, tots ells col·legiats i
especialitzats en diferents teràpies per tal d’oferir un ampli ventall
de serveis i donar resposta a les necessitats dels pacients.
Eduard Ventura
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Equip del centre de l’Avinguda Lluís Pericot

FISIOMÈDIC GRUP
Fisiomèdic Grup está formado por tres centros profesionales de

Fisiomèdic Grup està format per tres centres professionals de

fisioterapia, dos situados en Girona (Lluís Pericot y Clínica Onyar) y

fisioteràpia, dos situats a Girona (Lluís Pericot i Clínica Onyar) i un

uno abierto recientemente en Figueres (Clínica Bofill).

obert recentment a Figueres (Clínica Bofill).

Tienen más de 15 años de experiencia y el aval de más de 30.000

Tenen més de 15 anys d’experiència i l’aval de més de 30.000

pacientes, son centro de referencia en las comarcas gerundenses.

pacients, són centre de referència a les comarques gironines.

Ofrecen tratamientos eficaces en el ámbito de la fisioterapia y la

Ofereixen tractaments eficaços dins l’àmbit de la fisioteràpia,

osteopatía. Son pioneros y especialistas en la aplicación de la terapia

l’osteopatia i realitzen la gestió i el tractament integral dels accidents

por ondas de choque con más de 10 años en el sector. Apuestan

de trànsit. Són pioners i especialistes en l’aplicació de la teràpia per

firmemente por nuevas tecnologías aplicadas a la fisioterapia:

ones de xoc amb més de 10 anys en el sector. Aposten fermament

radiofrecuencia, punción seca ecoguiada, crio-press… También

per les noves tecnologies aplicades a la fisioteràpia: radiofreqüència,

ofrecen el servicio de alquiler de aparatos (magnetoterapia y Kinetec).

punció seca ecoguiada, crio-press... També ofereixen el servei de

Por todo ello, es un referente en la gestión y el tratamiento integral

lloguer d’aparells (magnetoteràpia i Kinetec).

de los accidentes de tráfico.

L’empresa va ser fundada per Eduard Ventura i Frederic Pijoan,

La empresa fue fundada por Eduard Ventura y Frederic Pijoan,

actualment en formen part 26 professionals, tots ells col·legiats i

actualmente forman parte 26 profesionales, todos ellos colegiados y

especialitzats en diferents teràpies per tal d’oferir un ampli ventall de

especializados en diferentes terapias para ofrecer un amplio abanico

serveis i donar resposta a les necessitats dels pacients.

de servicios y dar respuesta a las necesidades de los pacientes.
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