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“Treballem a diari per 
arribar a ser la millor 

clínica dental de la ciutat”
Sóc Enginyer industrial i exconsultor, per casualitats de la vida se’m 
va proposar entrar a formar part de la direcció de Dental Igualada 

(Rambla de Sant Isidre, 11), essent una de les millors decisions 
professionals que he pres.

Fa pocs dies, un empresari rus va venir a Igualada, interessat pel “run run” de la ciutat com a “Capital Europea de la Pell de 
Qualitat”. Es veu que l’home té una empresa a Turquia, país que era molt amic de Putin, però últimament, amb tota  la crisi 
a Síria i l’Iraq, les coses han anat a pitjor. L’empresari vol marxar d’aquell país, i li van parlar d’Igualada. Quan va veure el 
Campus Universitari i l’especialització en curtits, la depuradora exclusiva, i el projecte de showroom del gremi a l’adoberia 
Bella, posava els ulls rodons com taronges... L’home, després, se’n va anar a Lorca (Múrcia), on els curtits també són potents. 

Estem expectants per saber si n’hi ha prou amb ser -o dir que som- “Capital Europea” o bé cal alguna cosa més. Tant de bo el 
rus vingui amb uns quants llocs de treball per oferir. D’això es tracta, no?

Què és Dental Igualada?

És una clínica dental molt jove, un projecte d’em-
prenedoria, amb un equip dinàmic, amb experièn-
cia i capacitat, i confiem que amb un gran futur per 

davant. La nostra filosofia no es basa en el creixement pel creixe-
ment, sinó en el desenvolupament i la millora contínua a través 
de les persones per tal d’arribar a assolir un model assistencial 
s’assembli el més possible a l’excel·lència. El més estimulant, 
però, és el camí a recórrer.

Per què vau decidir obrir una clínica a Igualada?

La decisió és fruit d’un estudi de mercat que vam dur a terme i 
d’una prospecció de diverses localitats, entre les quals va desta-
car l’opció d’Igualada,  doncs ens va enamorar  la personalitat i 
tarannà que té com a ciutat. També va pesar, i molt, l’excel·lent 
ubicació i edifici on estem localitzats, una autèntica meravella.

Què ofereix Dental Igualada que us faci diferents?

Una de les pedres angulars del projecte Dental Catalunya és la 
diferenciació. En els darrers anys el món de d’odontologia ha 
experimentat un gran boom i pensem que tal vegada s’està no-
drint una bombolla. I si mai aquesta bombolla esclata els pa-
cients només respectaran aquelles clíniques que estiguin fet les 
coses ben fetes. El nostre model assistencial vol partir de la base 
d’oferir tractaments avançats en totes les línies odontològiques, 
amb tecnologia avançada i un flux d’atenció dissenyat perquè 
l’experiència de pacient a l’hora d’anar al dentista sigui més 

amable i menys traumàtica en tots els sentits. Com a equip, a 
més, gaudim amb la relació i la proximitat als nostres  pacients, 
doncs creiem que el caliu que donava el dentista de tota la vida 
mai s’hauria de deixar perdre. En definitiva, fem una aposta per 
una odontologia moderna i honesta, i defugim dels enfocaments 
mercantilistes imperants.

El centre està obert a tot tipus de pacients?

I tant! Tractem tant adults com infants i disposem d’especialistes 
en tota la gamma de tractaments. També comptem en el nostre 
equip amb odontòlegs especialitzats en l’atenció a persones amb 
discapacitats, gent que necessita i mereix un tracte i uns proces-
sos odontològics molt especials.

La crisi econòmica ha tingut repercussió en el vostre sector?

Sí, efectivament s’ha notat, però ha tingut la seva evolució prò-
pia donat un conjunt de fenòmens. D’una banda, s’han popu-
laritzat nous tractaments que abans o no existien o la gent ni 
ens els plantejàvem, com per exemple els implants o els tracta-
ments d’estètica, i el sector s’ha dinamitzat i crescut. Així doncs, 
per a aquelles persones que han tingut la sort de suportar bé 
la crisi, l’odontologia actual és un món d’oportunitats a preus 
raonables, tant a nivell estètic com de recuperació de peces. Però 
altrament, al país sembla ser que s’estan llicenciant més odontò-
legs dels recomanats per organismes com la OMS, contribuint a 
una baixada general de preus, a l’aparició de noves clíniques i a 
l’entrada de les asseguradores. La pressió és cada cop més forta 

perquè hi ha més oferta. Això, que és bo per al pacient, ha esti-
mulat el creixement del sector i no sabem si es pot estar gestant 
una bombolla.

Recentment hi ha hagut casos de mala gestió en centres odon-
tològics.

Sí, i per desgràcia fan molt de mal al sector. S’han donat casos 
de pacients que han pagat uns tractaments que no estan rebent 
i quan això surt a la llum genera alarma social. La gent comença 
a ser molt sensible i veu que darrere de les grans ofertes no hi ha 
exactament el que es promet. Es comença a buscar l’odontologia 
clàssica i de tota la vida. En el sector, entre els odontòlegs, creix 
el to de la crítica en relació a aquestes pràctiques, basades en 
enfocaments comercials i de màrqueting molt agressius. Al final, 
l’odontologia low cost no existeix. Les economies d’escala no ho 
expliquen tot, i les ofertes agressives tenen a veure amb la quali-
tat dels materials, la durabilitat dels tractaments i les condicions 
laborals de la plantilla. 

Com a empresa de recent implantació, teniu vincles amb la 
ciutat?

Sí, és una de les pedres angulars de la nostra filosofia. D’entrada, 
els nostres treballadors són d’Igualada i de l’entorn proper. Tam-
bé ens agrada, com a empresa, participar en els esdeveniments 
culturals i socials de la ciutat. Actualment estem en procés de 
patrocinar equips infantils de clubs esportius de la ciutat. 
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