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NOTA INFORMATIVA
Clínica Girona i AECC-Catalunya contra el
Càncer s’alien contra el càncer
El conveni signat inclou la col·laboració d’un equip de voluntaris de l’AECC a les
tasques d’acompanyament del pacient oncològic i la seva família a la Clínica Girona.
Girona 14 d’abril de 2021.- L’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona col·laborarà amb Clínica
Girona oferint diversos serveis de suport a les persones diagnosticades de càncer i a les seves
famílies.
Aquesta col·laboració serà possible gràcies a l’acord que han subscrit les dues organitzacions i
que han signat el gerent de Clínica Girona, Carles Espígol, i la presidenta de l’AECC Girona,
Isabel Alejandro.
Gràcies a aquest acord, els pacients oncològics de Clínica Girona podran beneficiar-se del
programa Primer Impacte de l’AECC en el moment del diagnòstic i en el mateix centre. Aquest
programa té com a objectiu facilitar de manera immediata la informació necessària dels
recursos existents per a l’atenció psicològica, social, informativa puntual i/o específica a les
persones diagnosticades de càncer i els seus familiars. Per a això, l’AECC posarà a disposició de
la clínica professionals de la psicooncologia que intervindran davant els trastorns psicològics
presentats pel pacient i/o familiars, donaran orientació, prestaran assessorament i
proporcionaran les eines terapèutiques dirigides a afavorir l’adaptació dels afectats al procés
de malaltia i al seu tractament. L’atenció es donarà tant en la consulta habitual com en la
Unitat Cures de Pal·liatives.
Carles Espígol, gerent de Clínica Girona, ha mostrat la seva satisfacció per l’acord assolit:
"Clínica Girona fa molts anys que col·labora amb l'AECC, i hi dona suport en l'organització de
diverses activitats. Ara hem volgut anar més enllà i signar aquest conveni de col·laboració per
fer arribar tot l'ajut especialitzat de l'AECC de manera més directa i eficaç als malalts de càncer
que es diagnostiquen o es tracten a la Clínica. Es tracta de sumar esforços en aquesta lluita que
ens aplega a tots".
Per la seva banda, Isabel Alejandro, presidenta de la Seu Provincial de Girona de l’AECC, s’ha
mostrat molt satisfeta amb aquest conveni "que ens permetrà poder col·laborar amb Clínica
Girona, una de les clíniques de referència de Catalunya. El treball col·laboratiu i interdisciplinari
d’equips, és de vital importància en la lluita contra el càncer. Aquesta fórmula ens permetrà
donar suport i acompanyar tant al pacient com als seus familiars amb l’objectiu de millorar la
seva vida".
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El conveni signat també inclou la col·laboració d’un equip de voluntaris de l’AECC a les tasques
d’acompanyament del pacient oncològic i la seva família, suplència del primer cuidador, suport
emocional, suport al personal sanitari mitjançant tasques complementàries a les dels
professionals i derivació al personal especialitzat en cas de detectar situacions i necessitats que
requereixin la seva intervenció.

L’AECC-Catalunya contra el Càncer, 68 anys d’experiència en la lluita contra el càncer
L’AECC-Catalunya contra el Càncer és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer des de
fa 68 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees
de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per
obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.
Forma part del seu ADN està al costat de les persones, pel que el seu treball s’orienta a ajudarles a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant el procés de la malaltia si se
li diagnostica; i millorar el seu futur amb l’impuls de la investigació oncològica.
En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l’AECC aglutina la demanda social
d’investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d’investigació científica
oncològica de qualitat. A dia d’avui, és l’entitat social i privada que més fons destina a
investigar el càncer: a Catalunya, ha invertit 28,8M€ en 106 projectes d’investigació.
L’AECC integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units
per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes
d’investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. A Girona,
l’AECC està estructurada en 38 delegacions locals, compta amb més de 178 persones
voluntàries, 4.536 socis i sòcies i 14 professionals.
Durant el 2020, l’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona ha atès 993 persones afectades per
la malaltia.

Clínica Girona, més de 85 anys compromesos amb la salut
Clínica Girona és una clínica quirúrgica i mèdica fundada l’any 1934 i integrada a la XHUP des
de la creació de la Xarxa d’Hospitals d’Utilitat Pública (1985), actualment SISCAT (Sistema
sanitari integral d'utilització pública de Catalunya). Amb més de 85 anys d’història, va ser la
primera clínica que es va obrir a la ciutat, la primera que va posar en funcionament un Centre
de Diàlisi a Girona (1974), va ser pionera en la implantació de noves tècniques de Diagnòstic
per la Imatge com el TAC (1987), o la Ressonància Magnètica (1997), així com en l’àmbit de la
Medicina Nuclear a Girona (2001). El Grup Clínica Girona integra actualment més de 400
professionals. La suma dels dos desenvolupaments, l’humà i el tecnològic, han fet de Clínica
Girona un dels centres sanitaris de referència a les comarques gironines. Durant el 2020, la
Clínica Girona va atendre 1.714 consultes d'oncologia.
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Per a més informació:
Cristina Orri / Sílvia Esteba
Àrea de Comunicació
AECC - Catalunya contra el Càncer Girona
activitatsgirona@aecc.es
T. 972 201 306 / M. 652 151 301

Joan Carles Guerrero
Cap del Servei de Comunicació de Clínica Girona
comunicacio@clinicagirona.cat
T. 972 010 317
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