AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès)
1 Lloc i any de naixement
Vaig néixer a Ripoll el 28 de febrer 1959.
2 Càrrec i/o regidoria
Regidor d’ERC (Des de 2017/2018)
3 Formació:
Fisioterapeuta (UVIC),Postgrau d’Acupuntura (UIC) Postgrau en Fisioteràpia
Pediàtrica(URLL) Màster en Psicomotricitat Educativa, Preventiva i
Terapèutica (UVIC). Màster universitari en Nutrició i Salut
(UOC). Fisioterapeuta del CDIAP del Ripollès i professora de la Facultat de
Ciències de la Salut de la UVIC-UCC. Només poso els títols de postgrau i
màster, però a més tinc molts altres títols de cursos universitaris de
formació en Fisioteràpia i en el camp de la discapacitat.
4 Trajectòria política:
La meva trajectòria política és curta, va néixer a conseqüència de les meves
conviccions i a partir del 9N. Se’m va oferir entrar a les llista d’ERC. Arrel de la
dimissió de la Teresa Jorda i en Ramon Serra, vaig entrar al setembre del 2017.
5 Trajectòria professional
La meva primera feina va ser a Novomúsica (una botiga d’instruments musicals
a Ripoll) Desprès vaig estar treballant a la Saphil durant uns 9 anys. A l’any
1992 vaig entrar a treballar a la Fundació Map. L’any 2011 vaig començar a fer
col·laboracions com a professora a la UVIC, en el Màster de Psicomotricitat
Educativa i Terapèutica així com a la Universitat Blanquerna (URLL).
Actualment estic treballant en el CDIAP (Centre desenvolupament Infantil i
atenció Precoç) del Ripollès, gestionat per la Fundació Map i faig de professora
associada a la UVIC on faig classes al grau de Fisioteràpia, Infermeria i Teràpia
ocupacional i coordino el Màster de Intervenció Psicomotriu Educativa i
Terapèutica.
6 Adreça correu electrònic

nani.mora@outlook.com
encarnacio.mora@uvic.cat
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