Petits anuncis
>>>
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
6 19 701 701
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.
w ww.grupmedic.com
9 34 195 121

g rupmediccasanova@
gmail.com
Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gracia/
Diagonal. 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
9 33 906 716
627 561 091
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
9 33 906 716
627 561 091
zonamedica@
zonamedica.es
La Rotonda Consultes
Mèdiques
Pg. S. Gervasi/Av.
Tibidabo. Local a peu de
carrer amb 12 despatxos.
Tots els serveis amb
secretaria. Ple
funcionament. Lloguer per
mòduls. Horari: dilluns a
divendres, de 8 a 21 h.
www.larotondacm.cat
Marcel Boquer
9 34 174 672
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
9 34 174 672
info@larotondacm.cat
Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació,
recepció, calefacció, neteja,
secretaria. Mòdul matí o
tarda.
6 29 724 271
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
9 33 906 700

J aume Mas
6 77 400 040

Despatxos mèdics amb
tots els serveis es
lloguen de dilluns a
dissabte
Carrer Tuset, 23-25.
Barcelona. 500 m 2 de
Consultes Mèdiques
multidisciplinàries al cor de
Barcelona. Secretària 12
hores. Anàlisis Clíniques.
Servei d’infermeria.
Aparcament públic. Neteja
diària. Informàtica.
Personalització i
màrqueting.
S r. Gozzi
9 33 906 716
627 561 091

Centre de Negocis
AGENDA
Centre al costat Hospital
Clínic. Lloguer de despatxos
per passar consulta. Tarifa:
hores-dia-mes. Centre
confortable amb àmplia
sala d’espera amb
recepcionista. Es porta
agenda de metges,
secretariat telefònic. Ben
comunicat carrer Muntaner,
121, 1r 1a. 08036
Barcelona.
w ww.centrodenegocios
agenda.com
9 34 880 606
o fibarna@arrakis.es

Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada
Família. Es lloga un despatx
matins o tardes amb tota la
infraestructura de suport.

Lloguer despatxos
mèdics a estrenar
Calvet, 30/Diagonal/
Francesc Macià. Barcelona.
330 m 2 d’instal·lacions. Tots
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exteriors, decoració alt
standing, completament
equipats, a punt per
treballar, tots el serveis,
tracte personalitzat,
recepció trucades, agenda
telefònica, aire condicionat
individual, ADSL per
cable+wifi, etc. Últims
mòduls matí o tarda. Bones
condicions econòmiques i
facilitats accés.
D r. Soler
6 06 376 797
Lloguer de despatxos
Planta baixa a l’Av.
Diagonal (Pl. Francesc
Macià). Centre mèdic
ofereix lloguer de
despatxos totalment
equipats. Inclou: servei de
recepció (coordinació
d’agendes i trucades), sala
d’espera, telèfon, wifí,
calefacció, aire condicionat,
servei de neteja,
instal·lacions de disseny i
confortables. Gran qualitat

i preu competitiu.
Fotos i més info a www.
despachosmedicosbcn.com
9 35 500 106
686 413 105 (Marisa)
Consultori mèdic a
estrenar amb sortida al
carrer
Alacant, 26, baixos.
Immillorable situació a 25
m dels consultoris de
Clínica Sagrada Família.
140 m 2, tots en planta. 6
boxs més un petit
d’urgències, equipats amb
l’última tecnologia.
Necessitaríem especialistes
en ORL, trauma, cirurgia,
derma, al·lèrgies o altres
especialitats.
D r. Pere Català Robert
6 66 526 725
932 017 207
1 3228pcr@comb.cat
S’ofereix despatx a
compartir
Roger de Llúria, 110, 1r 4a,

consolidat amb anys
d’experiència:
preferentment medicina
general, interna, psiquiatria
i psicologia, reumatologia.
D ra. Ma. José Minoves
Font
6 06 889 384
Lloguer de despatx
Edifici Corachan. Disposa de
mobiliari complet per
exercir la professió, aire
condicionat i sala d’espera
en la zona comuna.
Lluminós i tranquil. Les
despeses de la comunitat es
cobraran a part. Inclou
despeses de l’aigua i neteja
de zones comunes.
9 34 453 922
i nfo@invervesta.com
Es lloga consulta mèdica
apta per a ús clínic
Disposa de 4 habitacions,
rebedor i un lavabo. Zona
París-Muntaner. Bona
comunicació en autobús i

metro a prop de l’Hospital
Clínic.
J ulia
6 79 938 581
Despatx al centre
mèdic Pere Grau del
Masnou
Poso a disposició de
metges especialistes i altres
professionals de la salut,
despatx de 15 m 2 al centre
mèdic Pere Grau del
Masnou (Pere Grau, 40,
baixos, El Masnou).
Condicions a convenir.
D r. Enric Corbella
9 35 553 578
620 631 068
c medicperegrau@gmail.com
corbellaran@telefonica.net

>>>
DIVERSOS
Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerangsecretaria-telefonica.es.

LLOGUER DE CONSULTORI
MÈDIC PRIVAT
EN ZONA ALTA DE BARCELONA
•
•
•
•
•

Situat al passeig de la Bonanova, 69
Antic Institut Dexeus
Llicencia d’activitat mèdica
200 m2 – Recepció – Sala d’espera – 8 despatxos
Semiequipat per a consulta mèdica – Telefonia – Aire
condicionat
Excel·lent preu

Més informació: Tel. 606 209 806 Mari Carmen Blanco
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Atenem trucades en català i
castellà, donem hores de
visita, des de 50 € al mes.
Altres serveis:
mecanografia per ordinador
en diversos idiomes, des
d’1,50 €/full.
Srta. Gemma o Manel
934 173 547
 934 213 487
boomerang2@movistar.es
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.
9 32 056 239
638 929 953
638 929 955

>>>
TREBALL
Auxiliar d’infermeria,
recepcionista/

telefonista
S’ofereix per treballar en
consultori mèdic.
Informàtica, català nivell C
i castellà. Disponibilitat
horària. Experiència 14
anys a l’hospital de
Barcelona i altres.
R osa M.
6 76 574 239
933 339 226
rosamarcoc@gmail.com
S’ofereix auxiliar
d’infermeria
Per a qualsevol especialitat.
Amb experiència a l’Hospital
Clínic (medicina interna),
ginecologia i consulta de
cardiologia. Castellà i català.
Informàtica. Disponibilitat
horària. Amb referències.
També per rebre trucades,
portar agenda, etc.
Lola
6 70 510 551
S’ofereix auxiliar
d’infermeria

Petitsanuncis
anuncis
Petits
Més informació:
petitsanuncis.comb.cat
Per treballar en consultoris
o centre mèdics.
Disponibilitat matins.
M arllin Gualpa Avilés
6 69 204 872
m arllin2001@yahoo.es
Auxiliar de clínica,
recepcionista,
administrativa
S’ofereix per treballar en
consultori mèdic. Amb
experiència, bones
referències. Informàtica.
Català.
N úria
6 51 682 640
933 500 760
n uri6070npm@gmail.
com
Administrativa
sanitària
S’ofereix per treballar en
consultes, centres mèdics i
hospitals, àmplia
experiència en tracte amb el
pacient i tramitació.
Responsable, seriosa i
polivalent, gran motivació i
implicació a la feina. Nivell
C de català, nivell mitjà
d’anglès, domini informàtic.
L idia Girona
6 06 658 635
l idiagirona@hotmail.
com
S’ofereix per treballar
En un despatx de metge a
la tarda, zona Bonanova/
Balmes.).
6 39 602 457
M’ofereixo com a
recepcionista sanitària
amb experiència
He treballat amb un metge
reumatòleg i de capçalera
durant 8 anys. Actualment
cobro l’atur. Incorporació
immediata.
E sther
605 503 838
e stevezarenos@gmail.
com
S’ofereix infermer
freelance com a
extractor per a anàlisi
d’empreses
Vehicle propi. No importa
distància.

J aume Costa Col. 2873
649 700 469
S’ofereix per treballar
en centre mèdic o
consulta
Àmplia experiència laboral.
Preferentment Baix
Llobregat. Tasques
administratives i atenció al
pacient. Informàtica,
idiomes, control d’estocs i
caducitats, gestió de
mútues. Màxima confiança.
Responsable, ganes de
treballar i fer-ho bé.
Disponibilitat immediata.
Horari parcial o complet.
M ontse
6 06 456 518
Administrativa
sanitària
S’ofereix per treballar en
hospital o consultori mèdic.
Gestió administrativa,
comptable i atenció al públic.
Responsable i seriosa.
6 39 651 676
Assessora clínica dental
o centre mèdic
M’ofereixo per treballar
com a recepcionista o RP
de centre mèdic o clínica
dental. Experiència de 18
anys més que provada en la
clínica dental del meu
marit. Gestionava el
programa Easydent,
acceptació de pressupostos,
vaig tenir 8 empleats.
M
 ontse
6 39 379 532
Persona de confiança
amb experiència
Recepció en Centre de
Salut/Consulta Mèdica:
Atenció, Informació,
Assessorament i
Acompanyament Usuaris.
Gestió agenda i xarxes
socials. Dots comercials.
Capacitat per generar
confiança i fidelitat.
N
 úria
6 33 578 726
n uriadech@gmail.com
Feina 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.
E va Garcia Sureda
6 29 961 211
e vaclaramax@yahoo.es.
S’ofereix recepcionista
per treballar en
consultori mèdic
Experiència en atenció al
públic. Bona presència,
responsable, puntual i
compromesa. Molt bona
organització. Castellà i català
natiu, francès e italià. Cursos
de psicologia infantil i
puericultura.
V irginia Bernal
6 76 777 041
v irginia@virginiadrom.es
S’ofereix recepcionistaadministrativa per
treballar en consulta
mèdica o clínica
Experiència en portar les
agendes de metges,
targetes mútues Chip Card,
Redsa, Tis’s, gestions
administratives.
Disponibilitat d’horari.
Persona responsable i sense
càrregues familiars.
Incorporació immediata.
M
 arga Sospedra
6 16 919 484
m arga.sospedra@
gmail.com
M’ofereixo per treballar
en consulta de metge
com a recepcionista,
administrativa,
documentació
Disponibilitat mitja
jornada. Bona presència i
experiència en tracte amb
el públic. Coneixements
d’informàtica. Idiomes:
castellà i català. Zona:
Barcelona ciutat.
Incorporació immediata.
S ylvia Junoy
6 19 523 396
j unoy107@gmail.com
Es busca
administrativa-

comptable
Societat Mèdica de
Barcelona amb diverses
especialitats mèdiques i
activitat en diversos
hospitals busca
administrativa-comptable.
De dilluns a divendres. 40 h
setmanals. Enviar
currículum a l’atenció de
Gerència a:
i nfo@imecba.com
S’ofereix recepcionista/
secretaria
Amb experiència, mútues,
informàtica nivell usuari,
idiomes, català/castellà,
bona presència, experiència
en tracte amb el pacient i
amb molt bones
referències.
Lupe Alarcon
6 55 467 001
a larcon1.lupe@gmail.
com
Administrativa
Persona amb 30 anys
d’experiència al sector
sanitari que s’ofereix per
treballar en consulta
mèdica en tasques
administratives.
C arme
6 59 492 224
c armin-ya@hotmail.
com
Metges i metgesses
M’ofereixo com a
recepcionista/
administrativa en consulta
o centre mèdic. Excel·lent
tracte personal i
responsable. Disponibilitat
immediata. Domini de
català, castellà i d’anglès
nivell mitjà.
G ema
6 44 268 636
g emasurra@gmail.com
S’ofereix secretària i/o
recepcionista
Administrativa amb més de
9 anys d’experiència com a
secretària de direcció.
Català i castellà natius, i
nivell First Certificate en
anglès, nivell avançat en el
paquet Office.
6 69 252 755

m iriamrojasp@hotmail.
com
Recepció consulta
mèdica
S’ofereix recepcionista/
telefonista/administrativa.
Català i castellà.
6 27 425 662
m erguizy@hotmail.com
Recepcionista/
secretària/
administrativa
M’ofereixo per treballar en
consultes privades, clíniques
o centres mèdics com a
recepcionista, secretària/
administrativa amb
experiència. Informàtica,
català, castellà, italià i
anglès (nivell mitjà).
Disponibilitat horària.
Conxi Martí
6 47 842 771
937 592 097
conximarti.7@gmail.
com
M’ofereixo com a
recepcionista mèdic
Simpatia, eficàcia i àmplia
experiència en tracte amb
públic. Persona dinàmica i
alegre. Àmplia
disponibilitat.
Cristina
6 66 372 736
c ristina.perez71@
hotmail.com
S’ofereix recepcionista/
administrativa per
treballar
En consultori o centre
mèdic. Experiència en
atenció al públic i treball
en consultori. Bona
presència i disponibilitat
horària.
A na Soria
6 96 701 173
a nucasoria@yahoo.es
Administrativa oficial 1a
Professional de
l’administració d’empresa i
domini de qualsevol mena
d’administració amb
mecanografia, audiovisual i
experiència en els paquets
informàtics Windows 10,
Excel, etc. i plataformes

telemàtiques de
l’Administració.
Incorporació immediata.
Luisa
6 45 807 823
rolucigar@gmail.com
Recepcionista per a
centre mèdic, consulta
Bona presència i 7 anys
d’experiència en consulta
pediàtrica. A l’atur per
jubilació del doctor.
Recepció, agenda, telèfon.
Responsable, organitzada i
discreta. Català i castellà
escrit i parlat correctament.
Flexibilitat horària.
Disponibilitat immediata. Es
poden demanar referències.
S ílvia Calvo Riera
6 20 214 132
s ilviacalvo65@gmail.
com
Soc esteticista amb
més de 30 anys
d’experiència
En aparatologia, massatges
i en vendes. M’ofereixo per
treballar amb horaris de
matins en una clínica o
centre mèdic
Cristina Carbonell
6 25 880 838
M’ofereixo com a
recepcionista
administrativa
Per consultori o centre
mèdic, especialitzada en
estètica i medicina.
S ara Zapata del Barrio
6 45 932 727
Busco feina de
recepcionista
administrativa en una
consulta mèdica
Disponibilitat de dilluns a
divendres, matí i tarda. Tinc
experiència com a
recepcionista administrativa,
com a comercial i com a
encarregada de botiga
(darrer treball fins al 4/18).
Bones referències de feines
anteriors. Soc responsable
amb habilitats
comunicatives i capacitat de
treball.
Herminia Lizcano
Feixas
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Acte acadèmic
6 09 009 365
h erminializcanofeixas@
gmail.com

Cent anys de la Grip Espanyola de 1918

Secretària mèdica/
treball administratiu
Amb idiomes i experiència
en consulta privada,
centres i hospitals, busca
feina estable a jornada
completa. Referències
professionals i detallat CV,
s’envia a petició.
6 60 381 698
m cbalay@gmail.com
S’ofereix noia de 28
anys per treballar
d’administrativa
Estudis en psicologia
clínica i neuropsicologia,
amb idiomes (anglès,
francès i italià).
Organitzada i responsable.
Disponibilitat completa.
610 661 420
valentinalisa.bandera@
gmail.com
S’ofereix
psicoterapeuta per
treballar en consulta
psiquiàtrica, clínica o
centre mèdic
Professionalitat i
experiència. Orientació
teoricopràctica:
psicodinàmica. Titulada
per C.I.P. a Miami
(Florida, USA).
M
 a. Àngels Pellín
661 296 315
a ngipeco@hotmail.com

>>>
UTILLATGES
Venc equipament
consulta Ginecologia
Leep Masià Ergogyn
electrònic, VidoColposc LED
binocular avanz YDJ2G2,
ECO G.E. Doppler col. Aloka
Alpha 10/sonda vag/abd2D/
abd4D/recta. 50.000 €.
619 731 550 whatsapp
Es ven Corposcopi
marca Olympus
Nou amb una càmera
fotogràfica incorporada.
Preu: 1.200 €.
646 083 393
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A

mb motiu del centenari de la grip espanyola de 1918, el Col·legi de Metges de Barcelona va analitzar com es
va viure i combatre aquesta pandèmia que va causar la mort d’entre 50 i
100 milions de persones a tot el món durant els
anys 1918 i 1919. El pediatre i vicepresident de
l’Associació Espanyola de Vacunologia, Ferran
Moraga-Llop, que va introduir el tema, mentre
que la metgessa i sociòloga, Laura Izquierdo, va
descriure com era la societat catalana i espanyola
el 1918. L’expresident del CoMB i director de la
Unitat d’Estudis Acadèmics, Miquel Bruguera, va
descriure la resposta dels metges a l’epidèmia; el
periodista, Lluís Martínez, va repassar la repercussió que va tenir l’epidèmia a la premsa, i el
metge epidemiòleg i vocal del CoMB, Antoni Trilla, va explicar l’origen, les seves conseqüències i
com va reaccionar la societat.
El virus de la grip es va transmetre a una velocitat “inesperadament ràpida per a l’època”, va
explicar Trilla. Això es pot entendre pel context
històric del moment. Eren les acaballes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i el moviment
constant de tropes va tenir una gran influència en
el desenvolupament de la pandèmia. La guerra
va provocar, no només un intercanvi constant de
persones a través dels fronts de batalla que va
propiciar els contagis i la disseminació del virus,
sinó també moviment de mà d’obra. El sud de
França, per exemple, necessitava jornalers per
treballar el camp i molts espanyols i portuguesos
van emigrar-hi per fer la temporada i tornaven al
cap d’uns mesos.
La Grip Espanyola va causar un gran trasbals a
la societat i els metges de l’estat espanyol es van

veure desbordats. En aquell moment, encara no
se n’havia identificat el virus i no hi havia cap tractament específic, ni, evidentment, cap vacuna
preventiva ni tractament antibiòtic per a les complicacions posteriors. La millor manera de combatre la grip era amb repòs, bona alimentació i higiene personal. La mortalitat es va multiplicar per
deu i va provocar l’estancament demogràfic del
país. Els esforços de molts professionals que s’hi
jugaven la vida pel risc de contagi i les polítiques
de prevenció de vegades xocaven amb el pes de
la tradició i l’Església, va explicar Trilla.
Antoni Trilla va concloure que les condicions
que tenim avui en dia fan que no es pugui reproduir una epidèmia de grip com la de 1918, però
ara hi ha molta més població, hi ha més animals,
més moviment... Si mirem cap al futur, la pregunta que ens hem de fer no és si hi haurà una altra
pandèmia, sinó “quan serà i com serà”. Per això, tal
com diu l’eslògan dels Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels EUA (CDC, segons les sigles en anglès) “Cal que no ens n’oblidem i que
ens hi preparem”. 

