CIRCULAR Nº 480
AGRUPACIÓ FACULTATIVA

NOUS CONSULTORIS MÈDICS
Per tal de millorar i ampliar els serveis de la Mutualitat, i amb motiu de la posada en
funcionament dels nous consultoris, ubicats en el nostre local del C/.Ausiàs Marc, 117, baixos,
hi visitaran alguns dels especialistes que ja figuraven en el quadre facultatiu i que han volgut
diversificar la seva assistència ampliant les seves consultes.
Inicialment, a partir del proper dia 1 de novembre els següents facultatius, a més a més de la
consulta on venen prestant els seus serveis, també visitaran a:

CENTRE MÈDIC AUSIÀS MARC
C/ Ausiàs Marc, 117-119, baixos
Tel. 93.265.90.97 – Fax. 93.265.67.79
Els Drs. que visitaran són:
ANÀLISIS
Dr. Oriol GRAS MONTAL
De dilluns a divendres de 8 a 10 h.
DENTISTES ( Odontologia )
Dr. José Mª. JAQUET SOLÉ
De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 20 h.
OFTALMOLOGIA ( Oculistes )
Institut Oftalmològic de Catalunya
Dimarts de 16 a 20 h.

Properament s’enviaran els fulls corresponents del Llibre del Quadre Mèdic (EDICIÓ 2008).

Barcelona, octubre de 2008

PRESIDENT

CIRCULAR Nº 480
AGRUPACIÓN FACULTATIVA

NUEVOS CONSULTORIOS MÉDICOS
Para mejorar y ampliar los servicios de la Mutualidad y con motivo de la puesta en
funcionamiento de los nuevos consultorios, ubicados en nuestro local de C/.Ausiàs Marc, 117,
bajos, visitarán algunos de los especialistas que ya figuraban en el cuadro facultativo y que
han querido diversificar la asistencia ya prestan, ampliando sus consultas.
Inicialmente, a partir del próximo día 1 de noviembre, los siguientes facultativos, además de la
consulta donde vienen prestando sus servicios, también visitarán en:

CENTRE MÈDIC AUSIÀS MARC
C/ Ausiàs Marc, 117-119, bajos
Tel. 93.265.90.97 – Fax. 93.265.67.79
Los Drs. que visitarán son:
ANÁLISIS
Dr. Oriol GRAS MONTAL
De lunes a viernes de 8 a 10 h.
DENTISTAS ( Odontología )
Dr. José Mª. JAQUET SOLÉ
De lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20 h.
OFTALMOLOGÍA ( Oculistas )
Institut Oftalmològic de Catalunya
Martes de 16 a 20 h.

Próximamente se enviarán las hojas correspondientes del Llibre del Quadre Mèdic
(EDICIÓN 2008).

Barcelona, octubre de 2008

PRESIDENTE

