
 
 

 

 

Ramon Aiguadé, reelegit degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya 

Barcelona, 3 d’octubre 2022.- Ramon Aiguadé repetirà mandat com a degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya durant els propers 4 anys. La seva candidatura “Ara Fisioteràpia” 

ha estat l’única que s’ha presentat a la convocatòria d’eleccions i, per tant, ha estat 

proclamada guanyadora de forma automàtica, tal i com marquen els estatuts del Col·legi.  

La Junta de Govern estarà integrada per 12 professionals, 6 dones i 6 homes, que tenen com 

a principal objectiu seguir reforçant el paper de la fisioteràpia en el conjunt del sistema de 

salut per tal que els més de 12.000 fisioterapeutes catalans puguin desenvolupar la seva feina 

en el millor context possible. 

Ramon Aiguadé, nascut a Balaguer, és fisioterapeuta, psicopedagog i doctor en salut per la 

Universitat de Lleida (UdL) i professor a la Universitat de Lleida. En la nova Junta, 

l’acompanyarà com a secretària Cristina Adillón, fisioterapeuta de la Federació Catalana de 

Basquetbol i de la Federación Española de Baloncesto i professora de la Universitat Rovira i 

Virgili. 

Aiguadé ha volgut remarcar que “repetim mandat amb una Junta de Govern renovada per tal 

de desenvolupar projectes comuns en benefici de la nostra professió, el Col·legi i la societat”. 

Afegeix que “volem agrair especialment la tasca feta per l’anterior Junta. Aquesta nova Junta 

aporta l’equilibri i el coneixement necessari per assolir els objectius que ens marquem per a 

la nostra professió. Un de molt important és aconseguir la definitiva incorporació de la 

fisioteràpia a tots els nivells del sistema de salut públic, pel qual tenim el compromís del 

Govern”. 

Aquests són els membres de la candidatura electa: 

• Degà: Ramon Aiguadé Aiguadé (col. 3820) 



• Vicedegana: Yolanda Sànchez Retamero (col. 6243) 

• Secretària: Cristina Adillón Camón (col. 11046) 

• Vicesecretària: M. Carmen Sánchez Mato (col. 2181) 

• Tresorera: Marlen M. Moreno Martínez (col. 12088) 

• Vicetresorer: Luis Ignacio Soto Bagaria (col. 8250) 

• Vocal 1: Clara Bergé Ortínez (col. 11162) 

• Vocal 2: Ismael Martí Terradas (col. 2612) 

• Vocal 3: Alfons Mascaró Vilella (col. 409) 

• Vocal 4: Daniel Freixes Garcia (col. 2023) 

• Vocal 5: Anahí Castilla Catalán (col. 8224) 

• Vocal 6: Jordi Vilaró Casamitjana (col. 787) 

-------------------------------------------------------------------- 

• Suplent 1: Lourdes Moure Romero 

• Suplent 2: Alejandro Ginés Puertas 

• Suplent 3: Marta Moreno Pan 

 

Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els interessos del col·lectiu de 
fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones pràctiques en fisioteràpia. Actualment, compta amb 
més de 12.000 col·legiats i col·legiades, per als quals du a terme accions de formació, orientació, assessorament, 
defensa i difusió de la professió. 
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