




Creem el centre 360 
per al tractament  
del càncer
Els últims avenços en el tractament del 
càncer requereixen una resposta cada cop 
més personalitzada contra la malaltia. Per 
aquest motiu, la unió entre GenesisCare, 
líder internacional en tractaments de càncer, i 
Clínica Corachan, referent de la sanitat privada 
de Catalunya, ofereix el projecte més complet 
per a l’acompanyament del pacient durant tot 
el procés, des de la prevenció fins a la cura 
després del tractament.
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La unió d’aquests dos líders dona lloc a una manera diferent 
d’abordar el càncer.

L’experiència internacional de GenesisCare, amb més de 
370 centres arreu del món, se suma a l’experiència de 
més de 100 anys de Clínica Corachan en la sanitat privada 
de Catalunya.

Un projecte amb unes noves instal·lacions, dissenyades 
seguint les metodologies de Friendly Materials® i Clear 
Code® d’accessibilitat universal, que ofereix espais pensats 
per augmentar el benestar del pacient oncològic.

Un centre 360 que aplega les competències científiques i 
clíniques d’un grup mèdic de nivell internacional, dotat d’un 
equipament tecnològic d’avantguarda.
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Els equips mèdics estan compostos per professionals de 
diferents especialitats. Un comitè de tumors analitza cada 
cas sota la coordinació del director assistencial del centre. 
La visió de l’equip marca l’estratègia de tractament que es 
posa en marxa amb un control i un seguiment continus.

El pacient i la seva família mai estan sols.
Des de la recepció fins a la infermeria especialitzada, els 
metges multidisciplinaris, els psicooncòlegs, els tècnics... 
tot el procés d’atenció és àgil i acurat envers la persona.

360
Una visió integral 
i multidisciplinària



360
El pacient és 
el centre
GCCC ofereix un acompanyament integral al pacient durant 
totes les fases del procés oncològic. Un espai que aplega des de 
les tècniques més innovadores, com la immunoteràpia, fins al 
suport psicològic als pacients durant el tractament i després 
del tractament.
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Avaluació i prevenció del 
càncer de predisposició 
hereditària.

Al pacient desplaçat 
en l’àmbit nacional i 
internacional.
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Consultes 
preventives
Diagnòstic molecular 
Cribratge i diagnòstic precoç 
Consell genètic

Diagnòstic
Imatge

TAC
RM 3 tesles
Mamografia
Ecografia
Radiologia convencional
Anatomia patològica

Laboratori
Extraccions
Processament
Genètica

Consultes 
oncològiques
Oncologia mèdica
Oncologia radioteràpica
Oncologia geriàtrica

Tractaments 
Oncologia mèdica

Quimioteràpia
Teràpies diana
Immunoteràpia
Hormonoteràpia
Hospital de dia amb sales 
privades

Oncologia radioteràpica
Planificació per RM i TC
Radioteràpia 3D
IMRT
VMAT
IGRT
SRS
SBRT
SGRT
Braquiteràpia d’alta taxa

Unitat de tractaments de 
suport i pal·liatius

Serveis 
complementaris
Psicooncologia
Dietètica i nutrició
Fisiologia i rehabilitació
Preservació de la fertilitat
Altres teràpies

Activitat  
científica
Comitè de tumors
Protocols assistencials
Assajos clínics

Tot en un  
únic campus





Dr. Joaquim Bellmunt, director assistencial del centre i especialista mundial en investigació oncològica.



El Dr. Joaquim Bellmunt és una de les grans figures en el tractament del 
càncer. Expert reconegut en tumors genitourinaris, amb àmplia experiència 
en tota mena de tumors i líder internacional en immunoteràpia, ha estat 
director del Bladder Cancer Center del Dana Farber Cancer Institute (DFCI) 
a Boston, i actualment és professor associat a Harvard. Acompanyat d’un 
equip d’experts en diferents patologies de càncer i per la xarxa internacional 
d’oncòlegs de GenesisCare, el Dr. Bellmunt lidera GCCC, el Centre 360 
d’Excel·lència Oncològica.

360
De Harvard a Barcelona

Pioner en 
l’aplicació de la 
immunoteràpia

Director assistencial del 
nou Centre d’Excel·lència 
Oncològica
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associat a 
Harvard



360 
Experts en totes les àrees  

d’oncologia mèdica  
i radioteràpica
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360
Tecnologia d’avantguarda  
per a tractaments d’alta precisió
El Centre d’Excel·lència Oncològica GCCC aplega la tecnologia radioteràpica 
més avançada. Disposa del nou accelerador d’última generació Elekta Versa 
HD amb HDRS, amb el qual és possible dur a terme tractaments de gran 
precisió, en menys sessions i amb un mínim risc de danyar els teixits sans 
circumdants.

Una de les novetats exclusives és la possibilitat de planificació dels tractaments 
de radioteràpia, que es podran dur a terme mitjançant ressonància magnètica, 
de manera pionera a Espanya.

La dotació tecnològica del centre permet una gran varietat 
de tractaments: 

 Radioteràpia tridimensional conformada (RT3D)

 Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT)

 Radioteràpia guiada per imatge (IGRT)

 Radioteràpia guiada per superfície (SGRT)

 Radioteràpia arcoteràpica volumètrica d’intensitat modulada (VMAT)

 Radiocirurgia intracranial (SRS)

 Radioteràpia estereotàctica corporal (SBRT)

 Braquiteràpia d’alta taxa de dosis (HDR)







Gràcies a les investigacions del Dr. Bellmunt i el seu 
equip, s’han desenvolupat nous medicaments dirigits 
que han mostrat una eficàcia més alta en alguns 
tipus de càncer. La seva investigació en immunoteràpia 
va conduir a l’aprovació per primer cop als Estats Units 
i a Europa d’un innovador i revolucionari tractament 
immunoteràpic per als tumors genitourinaris.

360
Investigació i 
experiència clínica



Viure un càncer no és tan sols un procés personal, 
sinó que també afecta tota la família. Per estar-
hi preparats oferim fórmules d’acompanyament 
i suport, tant al pacient com a les persones més 
properes.

Psicooncologia, dietètica i nutrició, fisiologia i 
rehabilitació, preservació de la fertilitat i altres 
teràpies.

360
Tots els serveis 
complementaris

360
L’acompanyament al 
pacient i la seva família



Volem cuidar la persona, compartir el nostre 
coneixement amb ella, fer-la partícip de la informació 
mèdica durant tot el procés de la malaltia.

Les alternatives de tractament d’un càncer 
augmenten dia a dia i totes comporten la participació 
activa del pacient.

360
La transparència i el respecte  
al pacient

360
El pacient és part activa  
del seu tractament
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360
GenesisCare,  
més de 370 centres 
arreu del món
GenesisCare és un líder mundial 
especialitzat en tractaments de càncer. Té 
més de 370 centres arreu del món, més 
de 300 als Estats Units, 40 a Austràlia, 14 
al Regne Unit i 16 a Espanya, on suma 
una experiència de més de 30 anys.

Una xarxa que facilita compartir informació 
sobre els tractaments per assolir un 
coneixement més gran del càncer.



360
Clínica Corachan,  
un complex sanitari  
de qualitat
Clínica Corachan és una de les clíniques privades més 
prestigioses de Barcelona. Fundada pel Dr. Manuel 
Corachan el 1921, aplega tradició i modernitat, i garanteix 
una atenció excel·lent i un tracte personalitzat. El centre, 
equipat amb un bloc quirúrgic d’última generació, un 
servei integral d’urgències, 150 habitacions individuals i 
un departament de diagnòstic per la imatge d’alta gamma, 
ofereix totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques 
en un campus complet i modern de 42.000 m2.
En el marc del seu compromís amb la qualitat, l’avantguarda 
i l’excel·lència, actualment és un dels centres privats més 
ben valorats del país.
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A GCCC treballem perquè els tractaments d’alta qualitat 
siguin accessibles a pacients tant privats com de les 
principals companyies asseguradores.
Per a qualsevol informació addicional:

Demana cita:
93 205 05 48

O informa-te’n a:
corachan.genesiscare.com

Oncologia mèdica:
om.barcelona@genesiscare.es

Oncologia radioteràpica:
ort.barcelona@genesiscare.es 

* GCCC gestionarà de manera personalitzada la sol·licitud d’autorització 
per a cada tractament, que dependrà de la cobertura de la pòlissa 
contractada, així com de la cartera de serveis de cada asseguradora.

360
Acord amb les principals 
asseguradores*



Plaça Manuel Corachan, 1
08017 Barcelona


