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La Clínica del Remei, del Grup Salut Remei, és la 
clínica d’aguts de referència a Gràcia, Barcelona. 
Oferim una assistència sanitària de qualitat tant en 
l’àmbit professional com humà, des de fa més de 90 
anys.

Tenim concert amb les principals pòlisses
d’assegurances de salut, clubs esportius, 
federacions, trànsits, col·legis i centres educatius.



 ATENCIÓ INTEGRAL EN CAS DE LESIÓ
 RECONEIXEMENTS MÈDICS
 ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA MARXA
 MEDICINA PREVENTIVA

TOT L’ASSESORAMENT NECESSARI 
PER MILLORAR EL TEU RENDIMENT 

ESPORTIU



 Consultes Externes de totes les especialitats, per 
fer les visites de seguiment i els controls
exhaustius fins a la recuperació total dels
lesionats

 Treballem conjuntament amb totes les àrees de 
la Clínica, per una assistència especialitzada.

 A més a més disposem d'equip de Rehabilitació
(Indiba, Osteopatia...) per tractar la lesió.



105 llits d’hospitalització
d’aguts

9 boxes Cirurgia Major
Ambulatòria

6 llits Unitat Cures 
Intensives

31 consultes externes

8 quiròfans







Pla director 2021 finalitzat

 Remodelació integral de la façana 
amb una arquitectura passiva 
i sostenible

Nova CMA 
Cirurgia Major Ambulatòria

 Més de 480m2
 15 habitacions individuals
 9 boxes

Habitació planta 3

Planta 3



Nou servei Diagnòstic per la Imatge

 Nova ressonància d’alt camp de 5 tesles
 Tac amb un sistema helicoidal de 160 talls

Box CMA

 Disponibilitat immediata en 
programació de proves

 Citació en línia a clinicaremei.org,
sense esperes

Pla director 2021 finalitzat



La Clínica del Remei es troba al cor del barri de 
Gràcia, al costat dels principals punts d’entrada, 
rondes i atraccions turístiques de la ciutat.

1: Entrada principal Clínica del Remei i pàrquing propi                      c/Escorial 148
2: Entrada Urgències                                                                                c/Escorial 130
3: Consultes externes                                                                     Passeig d'amunt 14
4: Consultes externes                                                                               c/Escorial 171
5: Institut Mèdic Gràcia c/Torrent de les Flors 89
6: Pàrquing amb preu descompte - Holmes Place                         c/ Pau Alsina 120 
7: Pàrquing amb preu descompte - Massens c/Massens 73/77



Què opinen de nosaltres?

"Em van tractar com si fos a casa 
meva, totes les infermeres, 
auxiliars, metges i personal en 
general tenen un tracte molt
humà i són molt professionals, 
vaig estar encantada i molt
tranquil·la. L'habitació molt
àmplia i molt neta. És el meu
hospital de confiança."

“Acabo de dejar el hospital con un total 
sentimiento de agradecimiento al personal 
que me atendió durante mi operación y 
recuperación. Profesionalidad y sobretodo 
su cariño y cercanía.” 

Amb quina paraula descriuria 
la clínica?
*dades extretes estudi als nostres professionals GAPS 
2020

. 

familiar
cordialtranquil·litat

servei

professional acollidora

propera

excel·lència

neta

prometedora

eficàcia adient

proximitat tracte

“Les instal·lacions de l'hospital molt correctes, 
tot net, perfecte, gràcies a tots.”



UNA CLÍNICA AMB VALORS , 
El que ens importa és cuidar.

22 Centres propis
13 països
3 continents
+ 2.500 professionals

La Clínica del Remei forma part de l'Institut de 
Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG) és
present en 3 continents i 13 països, i compta am   
centres propis ( clíniques, col·legis, residències…   
més de 2.500 professionals. 

A més, l'Institut col·labora en centres d'altres
institucions i du a terme projectes d'ajuda al 
desenvolupament econòmic i social en zones d  
conflicte i/o marginades.
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