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Comissió d’Acupuntura 

Núm. d’acta: 01/20 Hora d’inici: 20.00 h Data: 05/02/2020 

 

Assistents: 

Coordinador:  Guillem Suárez (col. 10569) 

Membres: 
 

 Tomàs Tegiacchi (col. 
8087) 

 Carles Fernández 
(col. 11362) 

 Raul Guzmán (col. 
1305) 

Andreu Esteve (col. 
3742) 

Josep M. Charles 
(col. 1559) 

 Àngel Ortiz (col. 
2337) 

 Cristina López (col. 
1653) 

 Nerea Huarte (col. 
3100) 

 Núria Coral (col. 
1944) 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Oficialitzar canvi de coordinador i sotscoordinador. 
3. Anul·lar partida d’Andreu Esteve de la Comissió.  
4. Divisió de tasques dins de la Comissió per optimitzar feina. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Queda aprovada l’acta anterior. 
 

2. Oficialitzar canvi de coordinador i sotscoordinador 

Per raons personals, es va decidir fer un canvi de coordinador i sotscoordinador. Aquests 
passaran a ser, enlloc de Guillem Suárez (coordinador) i Josep M. Charles 
(sotscoordinador), Carles Fernández Jané (coordinador) i Nerea Huarte-Mendicoa Fiol 
(sotscoordinadora). 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

3. Anul·lar partida d’Andreu Esteve de la Comissió 

En anteriors esdeveniments l’Andreu Esteve va anunciar que deixava la Comissió, però 
es va replantejar la situació i finalment ha tornat a formar-ne part.   

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 

4. Divisió de tasques dins de la Comissió per optimitzar feina 

S’ha decidit tornar a dividir la Comissió en diversos subgrups per poder avançar més 
ràpidament i eficaçment els objectius de comissió. Aquests grups seran: 
 
GRUP EVIDÈNCIA: 
Actualització constant de l’evidència científica disponible sobre acupuntura, especialment 
enfocat a l’àmbit d’actuació del fisioterapeuta. La intenció és nodrir-se d’evidència per a la 
revista, el web, altres col·legiats, etc. i donar suport metodològic i consells d’investigació 
en format tallers, seminaris, etc. als col·legiats que decideixin fer recerca seriosa.  
 
GRUP DIFUSIÓ I FORMACIÓ: 
Promoure i difondre evidència científica i la tasca dels fisioterapeutes acupuntors i la 
utilitat de l’acupuntura com una eina del fisioterapeuta entre altres col·legiats, centres 
sanitaris de diversa índole, altres col·legis, etc. També organització de la Matinal i 
seminaris tècnics així com altres activitats de formació i col·laboracions amb altres 
entitats.  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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GRUP BUROCRÀCIA: 
Es dedicaran a contactar i establir vies de comunicació, diàleg i suport amb el CFC 
respecte a tot el que faci referència a l’estat legal de l’acupuntura, discussions 
pressupostàries i, en resum, aspectes més purament polítics de la professió.   

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 
 

6. Propera reunió 

Dates per a les següents reunions, totes a les 20.00 h. 
4/3/2020 
6/5/2020 
17/6/2020 
7/10/2020 

Tasques a realitzar Responsable Data realització 

   
 
 
 
Coordinador:  
Guillem Suárez (col. 10569) 

http://www.fisioterapeutes.cat/

