Petits anuncis
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat

>>>
CONSULTES
MÈDIQUES
Rbla. de Catalunya/
Mallorca
Centre Mèdic en funcionament
lloga amplis despatxos, molt
ben equipats, tot nou, servei
de recepció, calefacció, aire
condicionat, telèfon, àmplia
sala d’espera. Matins i tardes.
Teresa
619 701 701
Lloguer despatxos
equipats
Zona Casanova/Diagonal. Centre
Mèdic en funcionament lloga
despatxos equipats, telèfon, aire
condicionat, secretària, servei de
neteja, calefacció, etc. Matins i
tardes.
www.grupmedic.com
934 195 121
grupmediccasanova@
gmail.com
Es lloga despatx en edifici
de consultes de Teknon
Cantonada amb molta llum,
50 m2 amb consulta, sala
d’exploració i sala d’espera.
Mòduls de matí i tarda amb servei
de secretaria.
Sra. Miryan Blázquez
932 906 453
despacho53sa@gmail.com
Despatxos mèdics
Carrer Tuset/Trav. de Gracia. Amb
tots els serveis, es lloguen de
dilluns a dissabte. Atenció
secretaria 12 hores. Anàlisis
clíniques. Servei d’infermeria.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
sosquin@zonamedica.es
Despatxos a Barcelona
ZONA MÈDICA SL, empresa
especialitzada en gestió mèdica
disposa de despatxos propis a
Barcelona. Cobertura de dilluns a
divendres de 8 a 21 h. Dissabtes:
matins. Interiorisme, creació i
gestió de nous centres a Barcelona
i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
sosquin@zonamedica.es
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Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació, recepció,
calefacció, neteja, secretaria.
Mòdul matí o tarda.
629 724 271
Serveis integrals de
Secretaria telefònica
CALLMED. Serveis integrals de
Secretaria telefònica. Recepció de
trucades personalitzada. Gestió
Agenda on-line. Sense esperes
telefòniques. Sense costos
addicionals. Atenció 12 hores
diàries. URGÈNCIES.
CallMed.net
933 906 700
Despatxos mèdics amb
tots els serveis es lloguen
de dilluns a dissabte
Carrer Tuset, 23-25. Barcelona.
500 m2 de Consultes Mèdiques
multidisciplinàries al cor de
Barcelona. Secretaria 12 hores.
Anàlisis Clíniques. Servei
d’infermeria. Aparcament públic.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Sr. Gozzi
933 906 716
627 561 091
Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada Família.
Es lloga un despatx matins o
tardes amb tota la infraestructura
de suport.
Jaume Mas
677 400 040
Lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30 / Diagonal /
Francesc Macià. Barcelona.
330 m2 d’instal·lacions.
Tots exteriors, decoració alt standing,
completament equipats, a punt per
treballar, tots els serveis, tracte
personalitzat, recepció trucades,
agenda telefònica, AA/CC ind, ADSL
per cable+wifi, etc. Últims mòduls
matí o tarda. Bones condicions
econòmiques i facilitats accés.
Dr. Soler
606 376 797
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Pg. S. Gervasi/Av. Tibidabo.
Local a peu de carrer amb 12
despatxos. Tots els serveis amb
secretària. Ple funcionament.

Lloguer per mòduls. Horari:
dilluns a divendres, de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Servei de Secretaria telefònica:
gestionem les seves trucades i la seva
agenda. Es pot fer amb el seu número
de telèfon de sempre. Horari: dilluns a
divendres, de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
934 174 672
info@larotondacm.cat
S’ofereix despatx a
compartir, per mòduls
Carrer Roger de Llúria, 110, 1r 4a,
consolidat amb anys d’experiència:
preferentment medicina general,
interna, psiquiatria i psicologia,
reumatologia.
Dra. M. José Minoves Font
606 889 384
Oficina de 333 m2 a
avinguda Diagonal
Av. Diagonal 407, dividida en
2 altures. Planta inferior de
303 m2 amb dues sales i cinc
habitacions.Terres de parquet
roure. Planta superior 30 m2.
Aire condicionat per conducte i
calefacció individual a gas en
totes les estances.
Elena
609 784 697
Local en lloguer plaça
Molina
Al davant de la Clínica del Pilar,
planta baixa 112 m2, terrassa
privada 203 m2 i planta superior
100 m2. Estava llogat a un
prestigiós Grup Hospitalari,
motiu pel qual disposa de
consultes equipades.
Sr. Vega
680 768 699
Centre de fisioteràpia al
barri de la Sagrada Família
Lloga despatx per mòduls de
matí o tarda o a temps complet.
Preu temps complet: 400 euros.
Mòduls: consultar.
629 642 509
kinesioclinic@
kinesioclinic.com

Lloguem 1
despatx mèdic
Sabino de Arana, 10 1r 2a.
Davant de la clínica
Universitària Quirón Dexeus.
15 m2, totalment reformat,
equipat i amb sala d´espera
compartida amb una clínica
dental i centre d´estètica.
Possibilitat de llogar per
mòduls.
935 560 527
Es lloguen despatxos
i gran sala de rehabilitació
en centre mèdic a la zona
de Sants.
634 732 354
centromedicosugranyes@
hotmail.com
Es lloga despatx
(metge actual)
en zona Aribau - Travessera.
90 m2.
Sr. Guasch
629 764 261
Llogo despatx
mèdic 60 m2
Gairebé totalment equipat
i utilitzable per a qualsevol
especialitat. Localitzat a la
plaça Prat de la Riba amb
accés directe a la mateixa
pel carrer Antonio Alberdi o
per Numància 209.
609 719 532
drvilal@gmail.com
Centre mèdic per llogar
150 m2. Av. Tarradellas a prop de
Pl. Francesc Macià. 3 consultoris
de 16 m2 i un de 12 m2. Tots
equipats amb lavabo. Serveis per
a minusvàlids, serveis-vestidor
per al personal. Recepció i àmplia
sala d’espera. Projecte acabat i a
executar en dos mesos. Es poden
fer modificacions a gust del
llogater.
934 951 419
Es ven despatx mèdic
Carrer Doctor Roux – Dalmases.
Local de 120 m2, planta, jardí
(comunitat de propietaris). Edifici
any 1980. Exclusivament per a
professionals de la medicina o
similars.
M. Rosa Llopart
637 515 868
mrosallg@gmail.com

Es lloga despatx
Al Passeig Bonanova, 75,
baixos.Entrada independent
amb diversos despatxos.
Lloguer 1.500 €.
609 073 306
Despatxos de
lloguer per mòduls
En Centre Mèdic Dental a
Muntaner/Aragó a peu de
carrer. Gestió d’agenda de
8:00 a 20:00 de dilluns a
divendres. Centre sanitari
autoritzat per la Generalitat de
Catalunya. Mòdul 220 € / mes
+ IVA.
Preguntar per Ana
en horari de matins.
932 426 969

>>>
DIVERSOS
Boomerang-Secretaria
Telefònica
Recepció de trucades per a
doctors (duem agenda mèdica
i prenem nota missatges),
des de 50 € / mes. Altres serveis:
recepció de correspondència i
transcripcions per ordinador
(textos en Word).
Demanar per Gemma
o Manel.
934 173 547
934 213 487
boomerang1@outlook.es
boomerangsecretaria
telefonica@gmail.com
Empresa de serveis
ENKASA. Empresa de serveis
ofereix personal de servei
domèstic, cuidadors infantils i
assistència geriàtrica. Formació
individualitzada segons les
necessitats de cada llar.
932 056 239
638 929 953
638 929 955
Gestionem la seva
agenda reduint els
seus costos
Atenem els seus pacients
personalitzant les seves trucades
perquè pugui centrar-se en el
desenvolupament de la seva
professió. Flexibilitzi i
professionalitzi la imatge de la
seva empresa des de 49 € mes.
Base Professional Serveis, S.L.

Carme Angosto
932 444 900
base@baseprofessional.com

>>>
HABITATGE
Promoció pisos d’obra
nova a Barcelona
Preus especials per a metges
col·legiats. A prop de
l’Hospital Clínic i de la
Facultat de Medicina.
Lluminosos, pisos d’obra
nova, d’1 i 2 habitacions entre
54 i 64 m2. Terrassa.
Completament equipats i
amb acabats de qualitat. Amb
tots els serveis i comoditats
d’un emplaçament únic
excel·lentment comunicat.
Verònica Vilaplana
679 229 102
veronicavilaplana@
gmail.com
Particular lloga pis
Al carrer Villarroel, 215, al
costat de l’Hospital Clínic. 3
habitacions, 2 banys. A.C., 90
m aprox. Totalment reformat.
Preu 1.450 €/mes, despeses
incloses.
639 162 120
JPLA@ORIM.ES

>>>
TREBALL
S’ofereix auxiliar
infermeria/secretària
(Hospital Sagrat Cor)
Amb quinze anys
d’experiència en consulta
mèdica (C.M. Teknon).
Idiomes: català, anglès i
francès. Certificació de
Microsoft de cursos d’Access,
Excel, Word i PowerPoint.
Internet, SAP i auxiliar de
clínica. 50 anys. Incorporació
immediata. Disponibilitat
tardes.
Silvia
686 290 219
sperezcorreas@yahoo.es
Soc Esther, busco feina
de recepcionista
sanitària
Soc catalana, he treballat
7anys i 11 mesos amb metge
reumatòleg i de medicina
general fins la seva jubilació i
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amb un altre metge de medicina
general 6 mesos, fins a la
defunció del doctor el març del
2020. Tots dos amb consulta
privada i mútues.
605 503 838
estevezarenos@gmail.com
S’ofereix per treballar en
consulta mèdica
Com a recepcionista o
telefonista, tasques
administratives i auxiliar
d’infermeria. Informàtica. Català
Nivell C i anglès. He viscut a
Irlanda durant 4 mesos.
Incorporació immediata. Tinc
referències.
Montse
650 089 369
933 525 706
montsesosp3@hotmail.com
S’ofereix recepcionista
per treballar en consulta
mèdica o centre mèdic,
atenció al pacient, agenda
mèdica, gestió de mútues,
tasques de compres.
Informàtica a nivell usuari,
bona presència amb capacitat
d’organització, responsable,
treballadora. Disponibilitat
horària.
Roser Martinez Singla
651 565 215
rmsaddison@hotmail.com

Secretaria/
recepcionista amb 16
anys d’experiència
Recepcionista, gestió
administrativa, idiomes,
informàtica, gestió de mútues,
atenció telefònica. Bona
presencia, eficient, tracte amb
el públic. Incorporació
immediata, disponibilitat
horària amb referències.
M. José
667 606 637
Cotelemo@gmail.com
Secretaria de direcció
s’ofereix com assistent
equip mèdic
amb suport visites, expedients
i organització congressos.
(diligent, empàtica i discreta),
amb vocació de servei i
abnegació. Estudis recents
d’AMD. Domini anglès, francès
i català (C1). Experiència i
formació assegurances
mèdiques amb terminologia
mèdica
Isabel Aguirre
647 545 936
www.linkedin.com/in/
isabel-aguirregarcia-68826820
M’ofereixo com a
recepcionista mèdic
Estudis i experiència

administrativa. Eficaç,
organitzada i do de gents.
Jornada completa o bé mitja
jornada. (preferiblement
matins).
Trucar a Sònia (45 anys)
628 644 309
spratsmoya@gmail.com
Auxiliar sanitària i
administrativa
8 anys en Consulta de
Ginecologia i Obstetrícia (Dr. M.
Caramés Nieto), 3 mesos en
Consultes Externes a la Clínica
Olivé Gumà. Domini del paquet
Office, programes de gestió
MNprogram i KHS, i ChipCard.
Català i castellà excel·lents,
Anglès intermedi. Bona
presència, resolutiva, sempre
amable.
Eulàlia Colomé Garriga
659 561 578
eulaliacolome@gmail.com
M’ofereixo com a
recepcionista i per
tasques administratives
en consulta mèdica
Vint-i-cinc anys d’experiència en
comptabilitat programa A3,
relació amb entitats financeres i
gestió d’agendes. Domini d’Excel.
Mònica
677 490 647
monicaescalza@gmail.com

S’ofereix com a
recepcionistaadministrativa en
consultori mèdic o clínica
Experiència: més de 15 anys en
empreses del sector sanitari.
Bones habilitats socials,
polivalència, resolutiva,
proactiva, empàtica i bona
atenció al client. Formació
Professional Tècnic Especialista.
Idiomes: català, castellà i anglès
(nivell mig).
M. Isabel Rubió
629 107 443
isi.mariol@gmail.com
Recepcionista,
administrativa
Amb 12 anys d’experiència en la
consulta del Dr. Francesc Collado
Roura. Atenció al pacient,
agenda, arxiu, gestió de targetes
de mútues i comptabilitat.
M. Àngels Collado
667 392 577
angelscroura@gmail.com
S’ofereix per treballar
com a administrativa,
recepció, i/o atenció al
pacient
Noia seriosa i responsable, amb
gran capacitat d’aprenentatge,
experiència en el tracte amb
persones. Nivell alt d’eines
ofimàtiques. Català nivell C,

Anglès nivell B. Disponibilitat
immediata.
Carla Garcia Carnicero
655 285 058
carla.arevalo4@gmail.com
Recepcionista /
telefonista
M’ofereixo per fer treballs
administratius i atenció
telefònica, per treballar en
centres mèdics i consultes
privades.
Maite
636 647 232
Busco treballar en
centres mèdics o
particular
Com ajudant, secretaria o
administrativa. Experiència en
administració i atenció al públic.
Les meves aptituds estan
potenciades en tasques
organitzatives, de gestió i
resolutives. Persona
comunicativa, dinàmica i
empàtica. Nivell alt d’ofimàtica.
Claudia
624 253 599
Si necessites
administrativa soc la
persona que busques
Amb experiència en el sector de
més de 14 anys. Coneixements
informàtics i facilitat

d’aprenentatge amb altres
programes específics.
Responsable, resolutiva i amb
una sòlida ètica de treball.
Lluïsa Cifuentes
645 807 823
lulucigar@gmail.com
Treball en consulta
mèdica
Titulada en turisme amb
experiència en tasques
administratives des de fa 20
anys, hostessa en diferents
esdeveniments i molta
empatia amb el públic en
general, s’ofereix per treballar
en consulta mèdica.
Eva Garcia Sureda
629 961 211
evaclaramax@yahoo.es

>>>
UTILLATGES
Es busca material per a
consulta oftalmològica
(làmpada de fenedura,
oftalmoscopi indirecte, caixa
de lents de proves,
frontofocòmetre, etc.).
Interessats escriure i ens
posarem en contacte.
fernandezfernandezg27@
gmail.com

Article complet a:
www.blogcomb.cat

Des del TERMCAT, us exposem una qüestió de terminologia
mèdica que considerem que pot ser del vostre interès

Els termes més consultats del 2020
Quins diríeu que han estat els termes més
consultats durant 2020 en el web del
TERMCAT, ja sigui en el Cercaterm, els diccionaris en línia, els apunts terminològics,
les infografies o les notícies? Segurament
deveu pensar que els termes relacionats
amb la COVID-19, el SARS-CoV-2 i la pan-

dèmia, i ho encerteu. Però els nostres usuaris han fet un munt de cerques i consultes més, algunes de ben sorprenents...
Voleu saber quines? I, vosaltres, quines
consultes hauríeu fet? A l’article complet
hi teniu la resposta i una proposta. 

M. Antònia Julià Berruezo
Centre de Terminologia TERMCAT
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