
El Col·legi està present en:

Mulla’t per l’esclerosi múltiple  (13-07-2014)

 El Sr. D. Tomàs Alias Aguiló, degà del Col·le-
gi, va assistir a la jornada dedicada a la sensibilit-
zació de la ciutadania sobre aquesta malaltia incu-
rable que va comptar amb la participació de més 
de 2.000 persones i 250 voluntaris en vuit platges i 
piscines de 27 municipis .

 L’esclerosi múltiple afecta en Balears a 1.100 
persones i fins avui es desconeixen les causes que 
genera aquesta malaltia que produeix serioses le-
sions en el cervell i en la medul·la espinar.

Cerimònia de Graduació dels Estudiants de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. - UIB   (17-07-2014)

 La vicedegana Ana Maria Muñoz del Col·legi 
Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears va as-
sistir el 17 de juliol a la Cerimònia de Graduació dels 
estudiants de fisioteràpia de la UIB a l’Aula Magna 
de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, convidats per 
l’equip del degà de la Facultat d’Infermeria i Fisio-
teràpia al que agraïm que comptés amb nosaltres.

Xerrada Borsa Única Ib-Salut (10/07/2014)

 El passat dia 10 de juliol a les 18.00h, a la 
seu del Col·legi es va realitzar una xerrada impar-
tida por D. Josep Pastor (Cap de Servei de la unitat 
de selecció del Ib-salut) el títol de la qual era BORSA 
ÚNICA SUBSTITUCIONS FISIOTERAPEUTA, on els as-
sistents varen poder observar una demostració de 
com emplenar el formulari d’inscripció. 

 “Tria un treball que t’agradi i no hauràs de treballar ni un dia de la teva vida” (Confucio)
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Nous Col·legiats

Volem donar la benvinguda als nous col·legiats

nº 1157 Lorena Martínez Mollá

nº 1158 Maria Bestard Clar

nº 1159 Pablo García Tortella

nº 1160 Elvira Loreto Ripoll Santandreu

nº 1161 Francisca Laura Font Bonet

nº 1162 Cristina Ayerra Arbiol

nº 1163 Antonio Martorell Ripoll

nº 1164 Gemma Vilà Barbosa

nº 1165 María Salud Gómez González

nº 1166 Noemi Pérez López

nº 1167 Natalia Rodríguez Muiños

nº 1168 Francisco José López Marco

nº 1169 Blanca Suarez García

nº 1170 Gabriel Amengual Jaime

 Vos recordam que podeu consultar la llista de Col·legiats actualitzada i completa a:  
www.colfisiobalear.org

nº 1171 Margarita Garcías Payeras

nº 1172 Irene Moreno Macarrilla

nº 1173 Celia López Moreno

nº 1174  Bartomeu Pons Bosch

nº 1175 Maria Antònia Oliver Tomàs

nº 1176 Aina Catany Mir

nº 1177 Nuria Coll Soler

nº 1178 Silvia Emilia Grossi de la Fuente

nº 1179 Verónica González Orrego

nº 1180 María Francisca Llabrés Pericas

nº 1181 Alba Sánchez Rodríguez

nº 1182 Isabel Moncadas Cirer

nº 1183 Joana Aina Mayol Alcover

Horari d'hivern del Col·legi

L’horari d’hivern és de:
 Dilluns a Divendres 

de 8,30h a 14.00h i de 16.00h a 18,30h
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Biblioteca

S’han afegit aquests llibres a la biblioteca.

Recorda que disposes del servici de biblioteca!

Esdeveniments Esportius

Torneig Dragut de Rugbi Platja

 El passat 19 de juliol es va dur a terme a la platja Lle-
naire del Port de Pollença el Torneig Dragut de Rugbi Platja, 
amb partits tant en categoria femenina com a masculina, 
on es va poder gaudir d’una agradable jornada a l’aire lliure 
i un fisioterapeuta anava resolent als participants els dub-
tes que els sorgien sobre dolències musculoesquelètiques, 
i aconsellant els estiraments més adequats en cada cas. 

Corre per ASPANOB (03-08-2014)

 La carrera a favor de ASPANOB – Associació de Pares de 
Nins amb Càncer de Balears va estar molt bé. La participació va 
ser nombrosa , tant d’adults com de nens.
 
 Malgrat la calor que va fer tot l’horabaixa, l’ambient va 
ser festiu i tot el poble de Puigpunyent es va bolcar amb aquesta 
carrera solidària.

José Antonio Mingorance Rubiño - Fisioterapeuta 368
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 Vos volem demanar disculpes per les molèsties que vos hàgim pogut ocasionar des del dia 16 de juliol 
fins al dia d’avui, que ha estat la durada de les obres que s‘han realitzat en el Col·legi.

 En principi la durada de les obres (instal·lació de barreres automàtiques) havia de ser d’una setmana, 
degut a que al inici es va trobar amiant en els conductes de l’aire condicionat, s’han allargat, amb els corres-
ponents contratemps, com han estat el trencament de la centraleta telefònica, tenguent avariada la línia de 
telèfon i Internet. En el seu moment vos enviarem un e-mail informant que per qualsevol urgència podieu 
cridar a un nombre de mòbil, però com que estavem fent feina al soterrani del Col·legi, aquest telèfon no 
tenia cobertura.

Obres en el Col·legi
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 A dia d’avui ja tornem a estar operatius i a la vostra disposició, intentarem respondre als vostres 
e-mails el més aviat possible. 

 I sobretot ens sap molt de greu les molèsties ocasionades.
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Ajuda’ns a millorar-ho!!! La teva opinió compta molt.

Direcció: c/ Camp Redó nº 3 baixos   C.P. 07010 Palma
tel. 971 71 30 18                Fax: 971 71 13 86

Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i 16.00 a 20.00h
www.colfisiobalear.org     info@colfisiobalear.org
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