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TURISME SANITARI

Soldeu acollirà una clínica de fertilitat i una altra

d’estètica

L’Institut de fertilitat Marquès i la Clínica de cirurgia plàstica del doctor Granado s’instal·laran en una
zona adjacent al complex de l’Hotel Hermitage
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Ricard Poy - Andorra la Vella - 05/01/2016

Soldeu està en camí de convertir-se
en un centre per al turisme sanitari
d’alt poder adquisitiu amb la
instal·lació de l’Institut Marquès de
fertilitat i de la Clínica de cirurgia
estètica del doctor Agustín Granado
Tiagonce.

Segons diverses fonts properes als
projectes, els dos centres tenen
tancats acords per instal·lar-se a la
zona hotelera al voltant de
l’Hermitage. L’objectiu és combinar

l’oferta d’hotels a Soldeu amb els tractaments sanitaris per als turistes, combinant els tractaments
amb les estàncies. Tant el projecte de fertilitat com el de la clínica d’estètica provenen d’inversió el
cent per cent estrangera i estan dins dels objectius que es fixa el programa Actua per potenciar el
turisme sanitari.
    L’Institut Marquès estarà situat en un edifici annex que es començarà a construir en breu. La
intenció és que el servei ja estigui en funcionament al juny. L’espai serà d’aproximadament uns 600
metres quadrats, segons fonts properes al projecte, on s’instal·larà un laboratori de fecundació, el de
preimplantació i les consultes. Els professionals, biòlegs i metges vindran de fora i les infermeres,
traductors i personal d’administració es buscaran a Andorra. En el futur la idea, un cop consolidada la
iniciativa, preveu la possibilitat de formar gent del país en aquest camp. L’Institut Marquès és un dels
més prestigiosos en fertilitat en l’àmbit mundial. La voluntat és col·laborar també amb els ginecòlegs
del país. La part important de la clientela, però, es preveu que sigui forana. El temps que duren els
tractaments de fertilitat (que poden costar entre sis mil i vint mil euros) les pacients estarien allotjades
als hotels de Soldeu per poder fer un seguiment constant. L’edifici on s’ubicarà l’institut estarà
directament connectat amb els establiments hotelers de la zona de l’Hermitage. El centre és present
en diferents països però a Andorra es busca disposar d’un espai de luxe similar als que s’estan
oferint a Suïssa, amb un entorn idíl·lic i tranquil.
    El doctor Agustín Granado ja està treballant actualment a Andorra però en el futur crearà la clínica
dins de l’espai hoteler de Soldeu. L’obertura, però, en aquest cas encara no té data. En aquest cas
també es tracta d’atreure clients d’alt poder adquisitiu que s’allotgin en els hotels mentre duren els

Actualitat Econòmica

 Els mercats respiren

I jo què foto aquí?

 Ocurrències comunals

Les fades beuen gintònic

 Feliç impuntualitat

S'admeten suggeriments

 País de 1a, 2a o 3a categoria?.

Els cossos especials han de cobrar
una prima salarial per no fer vaga?

Si

No

Votar Resultats

Miquel Calsina

 Com es fa un ministre

Jean Michel Rascagneres

 El combat contra la desafecció política

Albert Villaró

 La culpa

                                                                                              Últimes notícies:

Leonardo Marquès, responsable de l’Institut Marquès
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