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>>>
CONSULTES MÈDIQUES

Rbla. de Catalunya-Mallorca
Centre Mèdic en funcionament lloga
amplis despatxos, molt ben equipats,
tot nou, servei de recepció, calefacció,
AA/CC, 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, AA/CC,
secretària, servei de neteja,
calefacció, etc. Matins i tardes.
www.grupmedic.com
9 34 195 121
grupmediccasanova@gmail.
com
Despatxos mèdics
Zona Pg. de Gràcia/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 Bcn i província.
Zona Mèdica
933 906 716
627 561 091
zonamedica@zonamedica.es

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

Es lloga despatx mèdic
Sant Cugat. Zona estació, recepció,
calefacció, neteja, secretaria. Mòdul
matí o tarda.
629 724 271

Despatxos mèdics amb
tots els serveis es lloguen
de dilluns a dissabte
C/ Tuset, 23-25. Barcelona. 500 m2
de Consultes Mèdiques
multidisciplinàries al cor de
Barcelona. Secretària 12 hores.
Anàlisis Clíniques. Servei
d’infermeria. Aparcament públic.
Neteja diària. Informàtica.
Personalització i màrqueting.
Sr. Gozzi
9 33 906 716
627 561 091

Serveis integrals de Secretaria
telefònica
CALLMED. Serveis integrals de

Consulta pediàtrica
Davant Clínica Sagrada Família. Es
lloga un despatx matins o tardes

amb tota la infraestructura de suport.
Jaume Mas
6 77 400 040
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 C/
Muntaner, 121, 1r 1a 08036.
www.centrodenegocios
agenda.com
9 34 880 606
ofibarna@arrakis.es
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 el 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. Sant 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
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 per compartir,
per mòduls
C/ Roger de Llúria, 110, 1-4,
consolidat amb anys d’experiència:
preferentment medicina general,
interna, psiquiatria i psicologia,
reumatologia.
Dra. M. José Minoves Font
606 889 384
Llogo despatx oftalmològic
60 m2, al C/ Diputació, 238, 5-6, per
950 € al mes. Té campímetre,
paquimetre, autorefactometre,
projector optotipus, 2 làmpades de
fenedura. Tenim més de 1.000
pacients.
9 34 880 179
Centre terapèutic
multidisciplinari (Psicòlegs,
Fisioterapeuta, Nutricionista)
Rambla de Catalunya al costat de

DESPATX PER LLOGAR
Ampli local de lloguer, amb excel·lent ubicació, fa cantonada.
Superfície aproximada: 450 m2. Tot exterior, amb àmplies finestres
i molta visibilitat.
Apte per a Consultori Mèdic. Entresol amb accés directe al carrer.
Disposa de diversos lavabos, un d’adaptat a minusvàlids.
La zona compta amb excel·lents comunicacions de transport públic
i molt a prop de la principal estació de tren de Barcelona, i a menys
de deu minuts caminant, de la cèntrica plaça de Francesc Macià.
Únicament interessats trucar al telèfon: 722 194 175
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metro Diagonal (on va viure metge
insigne). Ofereix despatxos en finca
senyorial a metges no cruenta
(Psiquiatres, Estètica, Dermatòleg,
Família). Secretària, wifi, a/c
independent, agenda etc.
Marga
661 303 069
Centre a les Corts homologat
pel Departament de Salut
Cerca professionals de la salut, per
compartir despatxos en mòduls de
matins i/o tardes. Despatxos adaptats i
equipats, confortables, espaiosos i
amb llum natural. Tots els serveis
bàsics inclosos, wifi i AC. 15 línies de
bus, Trambaix, metro L3 i L5.
Santiago
6 08 534 532
info@barnapsico.com
Es ven clínica oftalmològica
a Amposta
270 m + 50 m entrada, ascensor
propi, quiròfan (microscopi Zeiss de
sostre, facó, instrumental quirúrgic,

pulsosimetre, ecg, desfibrilador).
Centre de revisions de carnets en
funcionament.
Dr. M. Forcadell
610 342 187
mforcadells@gmail.com
Es traspassa centre de
medicina en funcionament
185 m2. Vallès Oriental. Concert amb
mútues, UNESPA, CatSalut i privats.
Traspàs. 70.000 €, inclou material,
aparatologia, mobiliari, base de
dades, programa de gestió, etc.
Ricard
6 36 626 423
Lloguer de despatx per a
consulta mèdica
A la 1a planta de Corachan 2. Espai
lluminós i tranquil de 28m2,
aproximadament. Hi ha una petita
recepció + despatx + sala
d’exploració. Aire acondicionat.
Sales d’espera diàfanes en zones
comunes totalment renovables.
Preu a convenir.

Elisabeth
649 992 924
Lloguer despatxos coworking
Clínica exclusiva en ple
funcionament a Av. Diagonal a peu
de C/ ofereix amplis i equipats
despatxos coworking d’especialitats
mèdiques i sales àmplies per fer
cursos i workshop amb tots els
serveis complementaris agenda
on-line, wifi, etc. Possibilitat de
pàrquing. Bones condicions
econòmiques.
Sílvia
6 39 350 937
Es traspassa accions (36)
centre mèdic Granollers
Pl. de les Hortes, 5, local 11,
Granollers. Per jubilació es traspassen
36 accions en centre mèdic en ple
funcionament a Granollers.
Dr. Joan Roure
610 280 970
drroure@ cmsantacristina.com

S’ofereixen despatxos per
visita mèdica matins i tardes
Amb servei de secretaria, contestador i
gestió de correu electrònic. Situat al
costat de la plaça Molina. Preu a
convenir segons el nombre de dies i
hores (preu aproximat 150 tarda).
Pilar de Azpiazu
649 852 132

>>>
DIVERSOS

Boomerang-secretaria
telefònica
www.boomerang-secretariatelefonica.es Atenem trucades en
català i castellà, donem hores de visita,
des de 50 € al mes. Altres serveis:
mecanografia per ordinador en
diversos idiomes, des de 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.
932 056 239
638 929 953
638 929 955

>>>
HABITATGE

Apartament dúplex cantoner
a tres vents de 92 m2
Esterri d’Àneu. 3 habitacions dobles i
2 banys complets, cuina
independent equipada i rebost.
Armaris encastats en totes les
habitacions, parquet. Plaça pàrquing
i traster. Zona enjardinada i piscina
privades comunitàries. Llar de foc,
calefacció elèctrica (discriminació
horària).
Rosa M .
649 523 825
rmborrelm@gmail.com

>>>
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.
Rosa M.
6 76 574 239
933 339 226
rosamarcoc@gmail.com
M’ofereixo per treballar en
consulta mèdica
Tasques d’administrativa i
recepcionista. Disponibilitat immediata.
Amb experiència.
Maite
626 480 757
S’ofereix auxiliar d’infermeria
Per treballar en consultoris o centres
mèdics. Disponibilitat matins.
Marllin Gualpa Avilés

mediviatges@med.es
www.mediviatges.com
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