
Iniciem un nou camí. Eleccions 2014

Finalitzat el recompte de vots dipositats el 15 de novem-
bre, a Barcelona, i el 13 de novembre a les seus de Llei-
da, Girona i Tarragona, us informem que el candidat de 
“Un pas endavant per la Fisioteràpia”, Sr. Manel Domin-
go, ha estat reelegit com a degà del Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya. Amb un total de 54 vots emesos a 
les quatre províncies, 48 han permès escollir per majoria 
absoluta la nova Junta de Govern. Hi ha hagut, a més, 4 
vots en blanc i 2 vots nuls. 

Quatre dies més tard, el passat dimecres 19 de novembre, 
es va realitzar el traspàs de poders de la Junta de Govern 
sortint a la Junta de Govern entrant. El Sr. Manel Domin-
go va voler agrair la dedicació i l’esforç de les persones 
que actualment cessaven del seu càrrec i que deixaven 
la tasca en mans dels nous membres i va comentar que 
l’anhel d’aquesta nova Junta és treballar per posicionar la 
Fisioteràpia i els fisioterapeutes en l’espai de reconeixe-
ment sanitari que el seu esforç i coneixement mereix, així 
com poder fer visible a la ciutadania el distintiu de qualitat 
a l’hora de ser tractat per un fisioterapeuta col·legiat.

Aquest traspàs dóna continuïtat a la tasca d’una Junta 
que, amb sis cares noves i amb el suport dels col·legiats, 
“aspira a assolir aquells objectius i reptes que l’actualitat 
ens requereix”, d’acord amb paraules del Sr. Domingo.

La nova Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya queda constituïda per:

• Degà: Sr. Manel Domingo i Corchos
• Vicedegana: Sra. Mònica Rodríguez i Bagó
• Secretari: Sr. Gabriel Liesa i Vivancos
• Vicesecretària: Sra. Eva Cirera i Serrallonga
• Tresorer: Sr. Ramon Aiguadé i Aiguadé
• Vocals: 

 - Sr. Juan José Brau i Pérez
 - Sra. Eva Hernando i Gimeno
 - Sr. Francesc Josep Rubí i Carnacea
 - Sra. Marta Sala i Ruiz
 - Sra. Patricia Vidal i Martí
 - Sr. Rafel Nadal i Dolcet
 - Sra. Núria Coral i Ferrer
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Manel Domingo i Corchos
Col·legiat número 2.204
(Barcelona, 1968)

Diplomat en Fisioteràpia 
per la URV el 1998. Desen-
volupa la seva tasca com 
a treballador per compte 
propi al món de la Fisio-
teràpia d’empresa, entre 
d’altres a Revlon i Axa. 
Professor associat a la UdL 
i professor conferenciant a 
la UIC. Ha ostentat diver-
sos càrrecs col·legials: en 
la Junta de Govern del 2006 al 2008 com a vocal, en la 
Junta de Govern del 2008 al 2011 com a vicedegà, i en la 
darrera Junta de Govern ha ostentat el càrrec de degà.

Gabriel Liesa i Vivancos
Col·legiat núm. 1.592
(Barcelona, 1972)

Diplomat en Fisioteràpia 
per l’Escola Universitària 
Gimbernat a l’any 1996. 
Postgrau en Direcció de 
centres gerontològics per 
la UAB. Desenvolupa la 
seva tasca professional 
en l’àmbit de la geria-
tria des de fa més de 15 
anys, actualment treballa 
en el complex gerontolò-
gic Allegra de Sabadell. Ha ostentat diversos càrrecs 
col·legials: en la Junta de Govern del  2008 al 2011 va 
ser vocal, vicesecretari i secretari; i en la darrera Junta 
de Govern va ostentar el càrrec de secretari.

Mònica Rodríguez i Bagó
Col·legiada número 611
(Olot, 1970)

Diplomada en Fisioteràpia 
el 1991. Llicenciada en Co-
municació Audiovisual el 
2009. Postgrau en Osteo-
patia el 1999. Ha treballat 
en centres privats (clínica 
Lenox, Fisiosport Mares-
me i Fiserba), Hospital 
Sant Camil i, actualment, 
a consulta privada i mútua 
laboral (Mc Mutual). Ha 
realitzat diferents cursos complementaris: formació 
complerta McConnell, embenat neuromuscular, forma-
ció en Neurodinàmica, Punció Seca, Kabat, Reequilibra-
ment Neuromotriu del Raquis, Estiraments Miotendino-
sos Analítics, etc.

Eva Cirera i Serrallonga
Col·legiada número 3.345
(Vic, 1980)

Fisioterapeuta de la Unitat 
d’Estimulació Neurològi-
ca (UEN). Col·laboradora 
de l’Associació de Dis-
minuïts Físics d’Osona 
(ADFO) en l’activitat de 
Teràpia Aquàtica. Interlo-
cutora del Grup d’Interès 
d’Osona i el Ripollès del 
Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya. Membre 
del Grup de Teràpia Aquàtica del Col·legi de Fisiotera-
peutes de Catalunya i membre de la Comissió de Neu-
rologia del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
Postgrau en Neurologia, formada en estimulació basal, 
Affolter, concepte Halliwick, embenats neuromusculars 
i màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional 
per la URV. En la darrera Junta de Govern ha ostentat 
el càrrec de vocal.

Ramon Aiguadé i Aiguadé 
Col·legiat número 3.820
(Balaguer, 1968)

Diplomat en Fisioteràpia 
per l’Escola Gimbernat 
(UAB). Graduat en Fisio-
teràpia per la UCAM. Lli-
cenciat en Psicopedagogia 
per la URL. DEA en Salut 
Pública i Recerca Biomè-
dica a la Facultat de Me-
dicina de la UAB. Màster 
Oficial en Investigació en 
Atenció Primària per la 
UMH. Membre del Comitè de Publicació de la revista 
francesa Kinésithérapie (Ed. Elsevier). Traductor i re-
visor científic de diversos llibres de l’editorial Masson, 
Elsevier, McGraw Hill... Publicació de diversos pòsters 
i comunicacions científiques en jornades i congressos 
nacionals i internacionals. Fisioterapeuta en excedència 
de l’ICASS (Benestar Social). Exprofessor de les escoles 
de Fisioteràpia Gimbernat, Blanquerna i FUB Manresa. 
Professor del Grau de Fisioteràpia de la UdL. Professor 
de postgrau en diverses universitats espanyoles i estran-
geres. Director de Fisioformación. En la darrera Junta 
de Govern ha ostentat els càrrecs de vicedegà i tresorer.

Perfils laborals dels membres de la nova Junta de Govern



Juanjo Brau i Pérez
Col·legiat núm. 7.955
(Sant Vicenç de Castellet, 1964)

Fisioterapeuta (Universi-
tat Internacional de Ca-
talunya). Fisioterapeuta i 
readaptador del 1r Equip 
del FC Barcelona. Coor-
dinador de Fisioteràpia 
i Readaptació del Fútbol 
Professional al FC Barce-
lona. Ponent en diferents 
jornades de caire nacional 
i internacional.

Marta Sala i Ruíz
Col·legiada núm. 3.063
(Olot, 1979)

Diplomada en Fisioteràpia 
a l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Fisioteràpia 
Blanquerna (Universitat 
Ramon Llull) l’any 2000. 
Fisioterapeuta del centre 
FISIOS, fisioteràpia & os-
teopatia, SC, a Olot des de 
l’any 2000, centre del qual 
n’és propietària. Del 2001 
al 2003 va treballar tam-
bé a la Mutua Asepeyo d’Olot. Formada, entre d’altres 
coses, en Cadenes Musculars, ATM, fibròlisi diacutània, 
Teràpia Manual, tècnica McConnell, NDS (Neurodyna-
mic Solutions), Mulligan, Mètode Rusi (ecografia mus-
culosquelètica en Fisioteràpia), Integrated System Mo-
del for Disability & Pain (Diane Lee) a Suïssa el març del 
2014, Lévees de Tensions (Gilles Peninou), Regeneració 
de parts toves (Universitat Blanquerna de Fisioteràpia), 
Reflexologia podal (UIC), Kabat, TRAL, Tècniques mani-
pulatives i miotensives de columna vertebral (al CAR), 
tractament disfuncions mandibulars des de la Fisioterà-
pia Global (Mezieres) i de les disfuncions coxofemorals 
i lumbopèlviques.

Patricia Vidal i Martí
Col·legiada núm. 1.391
(Barcelona, 1972)

Graduada en Fisioteràpia 
per la Universitat Ramón 
Llull l’any 2011. Postgrau 
en Dinamització de Pro-
jectes en Envelliment Ac-
tiu (Active Ageing) idECN 
Universitat Pompeu Fabra. 
Postgrau en Reeducació 
en neuromioestàtica vis-
ceral i uroginecològica, 
Escola de Fisioteràpia 
Gimbernat. Membre de la Comissió d’Obugi del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya. Actualment treballa a 
Lappset España, dissenyant i coordinant els equipaments 
per a l’activitat física a l’aire lliure per a la gent gran. 
S’encarrega de la formació i la dinamització. També tre-
balla a RAP Barcelona, realitzant tractaments de Fisio-
teràpia abdominoperineal.

Eva Hernando Gimeno
Col·legiada núm. 3.715
(València, 1973)

Diplomada en Fisioteràpia 
per la Universitat Rovira 
i Virgili  (URV) l’any 2000. 
Formació de Postgrau en 
Reeducació abdominopel-
viana al 2001. S’estableix 
en centre d’assistència 
privada des del 2002. 
Membre de la Secció de 
Tarragona del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Cata-
lunya (CFC) des del 2007. Docència a la URV de crèdits 
de lliure elecció i formació de postgrau des del 2008. 
Forma part de la Comissió d’OBUGI del CFC des del 
2012. Professora associada a la URV al 2014.

Francesc Josep Rubí  
i Carnacea
Col·legiat núm. 1.130
(Roses, 1967)

Diplomat en Fisioteràpia 
a l’Escola Universitària 
Gimbernat. Graduat en 
Fisioteràpia per la UCAM. 
Màster Oficial en Investi-
gació en Atenció Primària 
per la UMH. Gerent del 
centre Axis Fisioteràpia 
de Lleida. Coordinador del 
Grau de Fisioteràpia de la 
UdL. Professor del Grau de Fisioteràpia de la UdL i de 
l’EUCS de Manresa (adscrita a la UAB). Professor de 
diversos cursos de postgrau i formació continuada de 
Fisioteràpia.
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Rafel Nadal i Dolcet
Col·legiat núm. 3.618
(Barcelona, 1978)

Fisioterapeuta, gerent de 
l’empresa Grup Healthsys-
tem SL (Healthsystem 
Fisioteràpia). Fisiotera-
peuta aquàtic per la UIC 
i especialista en Apnea 
Subaquàtica per l’Apnea 
Academy. Monitor de na-
tació per la Real Federa-
ció Espanyola de Natació, 
socorrista aquàtic per la 
Creu Roja i titulació de Nedador de rescat per l’empresa 
Forespo (Formació de rescat professional). Instructor 
oficial de StottPilates. Format en diferents tècniques 
d’entrenament funcional i readaptació a l’esforç i di-
ferents conceptes de Teràpia Manual. Màster en Busi-
ness Administration (MBA) per l’EAE Business School, 
membre del Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. En l’anterior 
Junta de Govern ha ostentat el càrrec de vocal.

Núria Coral i Ferrer
Col·legiada núm. 1.944
(Vilafranca del Penedès, 1975)

Fisioterapeuta del CAP 
Alt Penedès. Especialis-
ta en síndrome del dolor 
miofascial per la URV, 
i en shiatsu i acupun-
tura. Membre del Grup 
d’Interès del Penedès. En 
la darrera Junta de Go-
vern ha ostentat el càrrec 
de vocal.

La prevenció i el tractament de l’estrès al videoconsell del mes de novembre
En una situació socioeconòmica com l’actual, hi ha un 
percentatge molt alt de la població que pateix estrès, 
motiu pel qual el videoconsell del mes de novembre del 
Col·legi està dedicat a la prevenció i el tractament de 
l’estrès des de l’òptica de la Fisioteràpia. 

En aquest videoconsell s’explica què és l’estrès, com 
ens fa més vulnerables a patir certes malalties i com 
el fisioterapeuta pot ajudar a tractar-lo mitjançant  
estratègies que són útils per controlar determinades 
situacions estressants i informant sobre hàbits postu-
rals que serviran per evitar dolors i lesions musculars 
i articulars. 

http://fisiotv.cat/player.php%3Fnid%3D143%26b1%3DCiutad%25C3%25A0%26b2%3DAltres%26b3%3D%26video%3Dfisioterapia_en_la_prevencio_i_tractament_estres.mp4

