
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

  
El tresorer del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Sr. Ramon 

Aiguadé, nou vicepresident del Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas 

 
• El degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, Sr. Manel Domingo, 

opta a una vocalia 
 
• Les eleccions se celebraran l’11 de maig, a Madrid 
 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), entitat estatal que 
agrupa els representants de tots els col·legis professionals de fisioterapeutes 
de l’estat espanyol, celebrarà eleccions al seu Comitè Executiu el proper 11 de 
maig, a Madrid. 

Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) us informem que, amb 
data 26 d’abril, la Mesa Electoral ha resolt proclamar electes els candidats que, 
per haver-se presentat una única candidatura, passaran a exercir els diferents 
càrrecs. D’aquesta manera, amb una gran satisfacció, us volem comunicar que 
el tresorer del CFC i actual cap del Grau de Fisioteràpia de la UdL, Sr. 
Ramon Aiguadé, serà el nou vicepresident del CGCF.  

De la mateixa manera, la Mesa Electoral del CGCF ha proclamat candidat al 
càrrec de vocal al Sr. Manel Domingo Corchos, actual degà del CFC. 

Amb la designació del Sr. Aiguadé com a vicepresident del CGCF, el Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya assoleix la representació més important que 
ha tingut fins a l’actualitat dins l’ens estatal, fet que s’ha aconseguit gràcies als 
esforços de l’actual Junta de Govern del CFC. 
 
El Sr. Ramon Aiguadé, nascut a Balaguer, és fisioterapeuta i psicopedagog, 
diploma d'Estudis Avançats a la Facultat de Medicina de la UAB, cap del Grau 
de Fisioteràpia de la UdL i professor de postgrau en diverses universitats 
espanyoles i estrangeres. És membre del Comitè de Publicació de la revista 
francesa Kinésithérapie i de la Societé Française de Kinésithérapie, a més de 
traductor i revisor científic de diversos llibres (Ed. Elsevier / Masson i McGraw 
Hill), i actual tresorer del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
 
 
 



El Sr. Manel Domingo, nascut a Barcelona, és fisioterapeuta. Desenvolupa la 
seva tasca professional com a treballador per compte propi en el món de la 
Fisioteràpia d’empresa. És professor conferenciant a la UIC i professor associat 
a la UdL. És coordinador del Consell Tècnic de Fisioteràpia del Consell Català 
de Formació Continuada i actual degà del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. 
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