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Ordre del dia
XXXVI Assemblea General 

1 P t ió  J t  d  

XXXVI Assemblea General 
Ordinària

1. Presentació nova Junta de 
Govern 2014-2018.

2. Presentació del Pla 
Estratègic 2015.

3. Presentació i aprovació, si 
s’escau, dels pressupostos 
del 2015.

4. Informes de Junta de 
Govern.

5. Precs i preguntes.



“No n’hi ha prou de 
saber, cal també 

li h   ’hi aplicar-ho; no n’hi 
ha prou de voler  ha prou de voler, 
cal també fer-ho”cal també fer ho

Goethe



Presentació de la nova 
Junta de Govern  2014-2018



Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Manel Domingo i Corchos,
degà

Col·legiat núm. 2.204 (Barcelona,
1968)1968)

Diplomat en Fisioteràpia per la URV
el 1998. Desenvolupa la seva tasca
com a treballador per compte propi
al món de la Fisioteràpia d’empresa,
entre d’altres a Revlon i Axa.
P f i l UdL iProfessor associat a la UdL i
professor conferenciant a la UIC. Ha
desenvolupat diversos càrrecs
col legials: en la Junta de Governcol·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



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Mònica Rodríguez i Bagó,
vicedeganavicedegana

Col·legiada núm. 611 (Olot, 1970)

Diplomada en Fisioteràpia el 1991Diplomada en Fisioteràpia el 1991.
Llicenciada en Comunicació
Audiovisual el 2009. Postgrau en
Osteopatia el 1999. Ha treballat enOsteopatia el 1999. Ha treballat en
centres privats (clínica Lenox,
Fisiosport Maresme i Fiserba),
Hospital Sant Camil i, actualment, aHospital Sant Camil i, actualment, a
consulta privada i mútua laboral (Mc
Mutual). Ha realitzat diferents
cursos complementaris: formacióp
complerta McConnell, embenat
neuromuscular, formació en
Neurodinàmica, Punció Seca, Kabat,



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Gabriel Liesa i Vivancos,
secretarisecretari

Col·legiat núm. 1.592 (Barcelona,
1972)

Diplomat en Fisioteràpia per
l’Escola Universitària Gimbernat
l’any 1996 Postgrau en Direcció del’any 1996. Postgrau en Direcció de
centres gerontològics per la UAB.
Desenvolupa la seva tasca
professional en l’àmbit de laprofessional en l àmbit de la
geriatria des de fa més de 15 anys,
actualment treballa en el complex
gerontològic Allegra, de Sabadell.gerontològic Allegra, de Sabadell.
Ha desenvolupat diversos càrrecs
col·legials: en la Junta de Govern
del 2008 al 2011 va ser vocal,



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Eva Cirera i Serrallonga,
vicesecretàriavicesecretària

Col·legiada núm. 3.345 (Vic, 1980)

Fi i t p t d l U it t d’E ti l ióFisioterapeuta de la Unitat d’Estimulació
Neurològica (UEN). Col·laboradora de
l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona
(ADFO) en l’activitat de Teràpia Aquàtica.p q
Interlocutora del Grup d’Interès d’Osona i el
Ripollès del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya. Membre del Grup de Teràpia Aquàtica
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya idel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i
membre de la Comissió de Neurologia 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 estat vocal



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Ramon Aiguadé i Aiguadé,
tresorertresorer

Col·legiat núm. 3.820 (Balaguer,
1968)

Diplomat en Fisioteràpia per l'Escola
Gimbernat (UAB). Graduat en Fisioteràpia per
la UCAM. Llicenciat en Psicopedagogia per la
URL. DEA en Salut Pública i Recerca Biomèdica
a la Facultat de Medicina 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 revisor 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

i i i i



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Juanjo Brau i Pérez, vocal

Col·legiat núm. 7.955 (Sant Vicenç
de Castellet, 1964)

Fisioterapeuta (UniversitatFisioterapeuta (Universitat
Internacional de Catalunya).
Fisioterapeuta i readaptador del 1r
equip de futbol del FC Barcelona.equip de futbol del FC Barcelona.
Coordinador de Fisioteràpia i
Readaptació del futbol professional
al FC Barcelona. Ponent en diferents
jornades de caire nacional i
internacional.



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Eva Hernando i Gimeno,
lvocal

Col·legiada núm. 3.715 (Barcelona,
1973)1973)

Diplomada en Fisioteràpia per la
Universitat Rovira i Virgili (URV)
l’ 2000 F ió dl’any 2000. Formació de postgrau en
Reeducació abdominopelviana al 2001.
S’estableix en centre d’assistència
privada des del 2002 Membre de laprivada des del 2002. Membre de la
Secció de Tarragona del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya des del
2007 Docència a la URV de crèdits2007. 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



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Francesc Josep Rubí i
C lCarnacea, vocal

Col·legiat núm. 1.130 (Roses, 1967)

Diplomat en Fisioteràpia a l’Escola
Universitària Gimbernat. Graduat en
Fisioteràpia per la UCAM. Màster
fi i l I i ió A ióoficial en Investigació en Atenció
Primària per la UMH. Gerent del centre
Axis Fisioteràpia de Lleida.
Coordinador del Grau de Fisioteràpia deCoordinador 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) ProfessorManresa (adscrita a la UAB). Professor
de diversos cursos de postgrau i
formació continuada de Fisioteràpia.



Perfils laborals dels membres de Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Marta Sala i Ruiz, vocal

Col·legiada núm 3 063 (Olot, 1979)Col·legiada núm. 3.063 (Olot, 1979)

Diplomada en Fisioteràpia a l'Escola
Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
Blanquerna (Universitat Ramon Llull) alBlanquerna (Universitat Ramon Llull) al
2000. Fisioterapeuta del centre FISIOS,
fisioteràpia & osteopatia, SC, a Olot des de
l'any 2000, centre del qual n’és
propietària. Del 2001 al 2003 va treballarpropietària. Del 2001 al 2003 va treballar
també a la Mútua Asepeyo d'Olot. Formada,
entre d’altres, en Cadenes Musculars, ATM,
fibròlisi diacutània, Teràpia Manual, tècnica
McConnell, NDS (Neurodynamic Solutions),McConnell, NDS (Neurodynamic Solutions),
Mulligan, Mètode Rusi (ecografia
musculosquelètica en Fisioteràpia), Integrated
System Model for Disability & Pain (Diane Lee)
a Suïssa el març del 2014, Lévees de Tensionsa Suïssa el març del 2014, Lévees de Tensions
(Gilles Peninou), Regeneració de parts toves
(Universitat Blanquerna de Fisioteràpia),
Reflexologia podal (UIC), Kabat, TRAL,
Tècniques manipulatives i miotensives de



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Patrícia Vidal i Martí,
lvocal

Col·legiada núm. 1.391 (Barcelona,
1972)1972)

Graduada en Fisioteràpia per la
Universitat Ramon Llull l’any 2011.
Postgrau en Dinamització de Projectes enPostgrau en Dinamització de Projectes en
Envelliment Actiu (Active Ageing) idECN
Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en
Reeducació en neuromioestàtica visceral i
uroginecològica, Escola de Fisioteràpia
Gimbernat. Membre de la Comissió d’ObUGi
del Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya. Actualment treballa a LappsetCatalunya. Actualment treballa a Lappset
España, dissenyant i coordinant els
equipaments per a l’activitat física a
l’aire lliure per a la gent gran.



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Rafel Nadal i Dolcet

Col·legiat núm. 3.618 (Barcelona,
1978)

Fisioterapeuta, gerent de l’empresa GrupFisioterapeuta, gerent de l empresa Grup
Healthsystem SL (Healthsystem Fisioteràpia).
Fisioterapeuta aquàtic per la UIC i
especialista en Apnea Subaquàtica per l’Apnea
Academy. Monitor de natació per la ReialAcademy. Monitor de natació per la Reial
Federació Espanyola de Natació, socorrista
aquàtic per la Creu Roja i titulació de
Nedador de rescat per l’empresa Forespo
(Formació de rescat professional). Instructor(Formació de rescat professional). Instructor
oficial de StottPilates. Format en diferents
tècniques d’entrenament funcional i
readaptació a l’esforç i diferents conceptes
de Teràpia Manual. Màster en Businessde Teràpia Manual. Màster en Business
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



P fil  l b l  d l  b  d  Perfils laborals dels membres de 
la nova Junta de Govern

Núria Coral i Ferrer, vocal

Col·legiada núm. 1.944 (Vilafranca
del Penedès, 1975)

Fisioterapeuta del CAP Alt PenedèsFisioterapeuta del CAP Alt Penedès.
Especialista en síndrome del dolor
miofascial per la URV, i en shiatsu
i acupuntura. Membre del Grupi acupuntura. Membre del Grup
d’Interès del Penedès. En la darrera
Junta de Govern ha estat vocal.



Pla estratègic 2015

1. Estratègies vers 
l’Administració

2. Relació amb el CGCF

3. Responsabilitat social

4. Comunicació i TiC4. Comunicació i TiC

5. Formació i recerca

6 A ti it t  25è i i6. Activitats 25è aniversari

7. Proposta pressupostària 2015



Estratègies vers Estratègies vers 
l’Administració

• Relació amb Dpt. de Salut:Relació amb Dpt. de Salut:
signatura conveni
d’acreditació sanitària,d acreditació sanitària,
lluita contra l’intrusisme

i i• Creació BD Registre de
professionals sanitaris

• Recurs TSJ Concurs RHB



Relació amb el CGCF

• Especialitats de 
Fisioteràpia

• Mútues d’accidents laboralsMútues d accidents laborals

• E-learning

• Llei del medicament

• Aposta per treball entre Aposta per treball entre 
col·legis



Responsabilitat social

• Consolidació Projecte 
d’exclusió social d’exclusió social 
Fundació Ecom

• Consolidació Projecte 
xerrades ajuntaments

• Ajuts a la natalitat



Comunicació i TiC

• Continuació estratègia DiFT

• Consolidació del Canal de TV i 
streaming de les activitats 
col·legials

• Creació APP per a p
fisioterapeuta i ciutadà

• Continuació vídeos difusió: 12 Continuació vídeos difusió  12 
mesos, 12 consells

• Nova pàgina webNova pàgina web



Formació i recerca

• Ajuts a la formació i la
recercarecerca

• Revista científica

i i• Jornades col·legials: 3 i
gratuïtes

• Formació en línia, territori i
seminaris tècnicsseminaris tècnics

• Assessoria a la recerca

• Formació en cascada OTAGO



Activitats 25è aniversari

• Creació cursa atlètica 10 km

• Creació d’un logotip
commemoratiucommemoratiu

• Vinculació amb el DiFT

i• Cicle de 25 xerrades al
territori en dos anys

• Reiniciar “El Col·legi en
moviment”moviment



Temes d’interès prioritari

i i i i• Fisioteràpia i 
geriatria

• Fisioteràpia i salut 
laborallaboral

• Fisioteràpia i p
activitat física



P t  tà i  Proposta pressupostària 
20152015

P t ió d l• Presentació dels
pressupostos



Proposta pressupostària 2015Proposta pressupostària 2015



Proposta pressupostària 2015Proposta pressupostària 2015



Proposta pressupostària 2015Proposta pressupostària 2015



Proposta pressupostària 2015Proposta pressupostària 2015



Proposta pressupostària 2015Proposta pressupostària 2015



Proposta pressupostària 2015Proposta pressupostària 2015



Proposta pressupostària 2015Proposta pressupostària 2015



Gràcies per la vostra 
iatenció


