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Un col·legi professional és una institució governada
per una junta, escollida per tots els col·legiats entre
les candidatures presentades als comicis pertinents.
La junta actual del Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya (CFC) està formada per un degà i una vice-
degana, un secretari i una vicesecretària, un tresorer
i sis vocals. Un total de cinc homes i sis dones.

Segons marquen els Estatuts vigents al CFC, les
legislatures poden durar un màxim de quatre anys.
Com que les últimes eleccions es van celebrar el
mes de novembre del 2014, aquest novembre que ve
toca renovar.

Toca deixar fer a un nou equip amb un nou pro-
jecte i amb un nou rumb, si s’escau, però amb el ma-
teix objectiu de sempre: defensar els interessos del
col·lectiu dels fisioterapeutes, les seves condicions
de treball, l’accés a una millor formació possible i la
contínua cerca de l’excel·lència.

Perquè que els fisioterapeutes, que són personal
sanitari, treballin en les millors condicions possibles i
amb el màxim coneixement és un benefici per a tota
la població, una qüestió de salut pública.

Per aquest motiu, el CFC convoca tots els seus
col·legiats a participar en les eleccions per renovar la
junta de govern, el dissabte 17 de novembre del
2018, amb la novetat del vot electrònic.

“Votar en aquestes eleccions és ajudar a decidir
quin projecte i quin grup de persones dirigiran els
pròxims quatre anys l’ens que representa el col·lec-
tiu, val la pena que desbordem les urnes”, ha cridat a
la participació el degà del CFC Manel Domingo.

Per primera vegada a la història del CFC es podrà
emetre un vot electrònic amb telèfons mòbils intel-
ligents, ordinadors o tauletes, a banda del vot per
correu postal certificat i el vot presencial habitual.
Novetat promoguda per la junta amb l’esperança de
fer augmentar la participació, convençuts, com diu
el degà, que com més col·legiats participin i donin la
seva opinió votant, més encertat serà el resultat.

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
cfc@fisioterapeutes.cat
www.fisioterapeutes.cat

Eleccions al CFC

emà Marc Cañellas (Santa
Maria de Palautordera, 21
de juliol de 1995) tornarà a
enfrontar-se al Barça, però

no ho farà amb la samarreta del
Granollers, ni en partit de lliga Aso-
bal. El central català defensarà els
colors del Kristianstad en la Cham-
pions League, la competició que el
va fer emigrar a Suècia.

Com li va, enmig d’una plantilla en
què tots els jugadors, excepte vos-
tè, són nòrdics?
Millor del que podia esperar. El ca-
ràcter dels suecs és més obert del
que ens podem imaginar.

I com s’ho fa per entendre’s amb
els seus companys?
Entre ells parlen en suec i això, de
vegades, és una mica incòmode. Les
indicacions cap a mi les fan en an-
glès i també em comunico a través
del Richard Kappelin, que va jugar a
l’Asobal i parla castellà. En fi, no es
pot tenir tot.

I en l’aspecte esportiu?
De moment, molt bé. He fet pas en-
davant en la preparació física res-
pecte de l’any passat. Noto que vaig
a un altre ritme, sobretot de cames.
I encara tinc marge de millora per
estar al màxim nivell. Quant al joc,
he anat de menys a més. És normal,
em calia un temps d’adaptació. A
més, el joc dels pivots és bastant di-
ferent del de l’Asobal.

I el seu equip, també té marge de
millora?
Sí, el partit contra el Vardar, de fa
dues setmanes, va ser un desastre.
De fet, en els últims tres partits
hem estat fluixos. El nostre rendi-
ment no ha estat el que se suposa
que hem de donar.

Quina importància dona l’afició del
Kristianstad a la Champions?
Per a mi, i per a la gent del club, és el
torneig més important. Però a la
nostra afició, sorprenentment, li fa
més il·lusió veure partits de lliga
que no pas de Champions. Els agra-
da més veure’ns guanyar que no pas
patir contra els rivals europeus. En-
guany, a més, tenim un grup molt
complicat, amb el Barça, el Vardar,
el Veszprém, el Montpeller... Per si
no n’hi hagués prou, hem perdut, a
casa, contra l’equip teòricament

D

més fluix del grup el primer partit, i
és com si ja donessin per perduda la
competició.

Guanyaran la lliga sueca?
Suposo que sí. Però haurem de
competir. Pel que he vist fins ara, és
una lliga més fluixa que l’Asobal.
Com ja li he dit, la competició que
m’interessa més és la Champions.
No hauria deixat l’Asobal només per
jugar en la lliga sueca.

En la Champions són cuers de grup,
després de perdre els dos primers
partits. En la visita del Barça, estan
obligats a guanyar?
Sí, és així. Però els partits que tin-
drem després seran igual de difícils
i també els haurem de guanyar. Se-
rà molt complicat. Amb tot, a casa
som un equip fort, la nostra afició
pressiona molt i, tot i que no seran

tants com en els partits de lliga, se-
gur que fan molt soroll.

Quin Kristianstad trobarà el Barça?
Suposo que Xavi Pascual ja sap que
som un equip que corre molt al con-
traatac. Espero que fem una defen-
sa prou dura per sorprendre’ls. Els
últims partits no hem defensat amb
prou contundència i no hem tingut
fluïdesa en atac. Si no ho solucio-
nem, contra el Barça no tenim res a
fer.

El Barça va caure a la pista del
Rhein-Neckar Löwen d’un gol i va
guanyar el Veszprém al Palau. Com
se l’espera?
Han canviat la manera de jugar, en
part pels jugadors que han incorpo-
rat. Ara volen córrer més. No sé
com serà el partit si els dos equips
volem córrer. Espero que la seva de-
fensa no ens doni problemes, per-
què si ens encallem al davant, pati-
rem. En atac suposo que faran juga-
des llargues.

Des de la distància, com ha viscut
la tragèdia dels joves jugadors del
BM Granollers morts en accident?
Va ser molt impactant, no m’ho po-
dia creure. Els coneixia a tots qua-
tre perquè havien estat al campus
que organitza el meu germà. És una
notícia molt dura, que costa de pair.
Celebro que l’Òscar se’n sortís i es-
pero que el Pau es recuperi de la mi-
llor manera possible. ■

Marc Cañellas Jugador del Kristianstad

“Si no defensem fort
no tindrem res a fer”
AL CONTRAATAC · “El Barça ara vol córrer i nosaltres també juguem al contraatac”
MAL INICI · “El partit que vam jugar contra el Vardar va ser un desastre”
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Marc Cañellas, amb la samarreta del Kristianstad ■ AVDO BILKANOVIC

A la nostra afició li fa
més il·lusió veure’ns
guanyar partits de lliga
que veure’ns patir
contra els rivals de la
Champions
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Gamito, favorit en l’Ultra Pirineu
Bagà. Jordi Gamito, tercer classificat en l’última Ul-
tra Trail del Mont Blanc, serà un dels favorits en l’Ul-
tra Pirineu, que es disputa aquest cap de setmana a
la serra del Cadí. Més de 3.000 corredors prendran
part en alguna de les curses programades. L’Ultra, la
més llarga (110 km i 6.800 m+), serà puntuable per a
les World Series. A més de Gamito, el rus Dmitri Mi-
taiaev, segon l’any passat, i el canari Cristófer Cle-
mente també seran entre els favorits. Pau Capell es
es perdrà la prova per lesió. La sortida es farà demà a
les 6 de la matinada a Bagà. Dues hores després tin-
drà lloc la sortida de la Marató (45 km i 2.400 m+),
guanyada l’any passat per Kilian Jornet, a Bellver. La
Mitja Pirineu (21 km i 630 m+) i la cursa vertical Nit
Pirineu (5 km i 860 m+) completen el programa. ■


